
ORTHODOX SYRIAN SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION OF THE EAST
VedaVakyam_Senior (YEAR 2022)

1) അനീതിയിൽ സേ�ാഷി�ാെത ........................
സേ�ാഷി�ു�ു. പൂരി�ി�ുക. 
A) നീതിയിൽ 
B) സുകൃത�ിൽ 
C) സത��ിൽ 
D) ന�യിൽ 

2) 'വചനം ജഡമായി�ീർ�ു ........................
.......................... നിറ�വനായി ന�ുെട ഇടയിൽ പാർ�ു.'
പൂരി�ി�ുക. 
A) കൃപയും സത�വും 
B) സ് േനഹവും ത�ാഗവും 
C) സ് േനഹവും കരുണയും 
D) കരുണയും സ് േനഹവും 

3) 'അവെ�� ..................... നമു�ു സൗഖ�ം വ�ിരി�ു�ു.'
പൂരി�ി�ുക. 
A) �കൂശിനാൽ 
B) അടി�ിണരുകളാൽ 
C) സ് േനഹ�ാൽ 
D) ഏകജാതനായ പു�തനാൽ 

4) നി�െള വിളി� വിശു�ന് ഒ�വ�ം, ........................... ഉ�
മ�ളായി എ�ാ നട�ിലും .............................' പൂരി�ി�ുക. 
A) വിശു�ി, നിർ�ലരായിരി�ിൻ 
B) വിശു�ി, വിശു�രായിരി�ിൻ 
C) അനുസരണമു�, വിശു�രായിരി�ിൻ 
D) അനുസരണമു�, നിർ�ലരാകുവിൻ 

5) 'നടു�ുവിൻ ................ െച�ാതിരി�ിൻ, നി�ളുെട കിട�േമൽ
ധ�ാനി�ു ......................' പൂരി�ി�ുക. 
A) േദാഷം, �പാർ�ി�ുവിൻ 
B) പാപം, മൗനമായിരി�ിൻ 
C) േദാഷം, മൗനമായിരി�ിൻ 
D) പാപം, �പാർ�ി�ുവിൻ 

6) 'ജഡ�ിെ�� ചി� മരണം, ആ�ാവിെ�� ചി�േയാ ...............,
.......................... തേ�.' പൂരി�ി�ുക. 
A) നീതിയും, സമാധാനവും
B) സ് േനഹവും, കരുണയും 
C) ജീവനും, സമാധാനവും 
D) ന�യും, കരുണയും 



7) 'നീേയാ ൈപതേല, .......................... �പവാചകൻ എ�ു
വിളി�െ�ടും.' പൂരി�ി�ുക. 
A) അത�ു�തെ�� 
B) നീതിയുെട 
C) ൈദവ�ിെ�� 
D) ഉയര�ിൽനി�ു� 

8) 'ക�ത സഹി��ു തെയയും സഹി��ു ത ............................
............................. ഉളവാ�ു�ു എ�റി�് നാം ക��ളിലും
�പശംസി�ു�ു.' പൂരി�ി�ുക. 
A) വിനയെ�യും, വിനയം മാനെ�യും 
B) സഹനെ�യും, സഹനം വിനയെ�യും 
C) ത�ാഗെ�യും, ത�ാഗം സ് േനഹെ�യും 
D) സി�തെയയും, സി�ത �പത�ാശെയയും 

9) '................. എ� ശിര���വും ..................... എ�
ആ�ാവിെ�� വാളും ൈകെ�ാൾവിൻ.' പൂരി�ി�ുക. 
A) ൈദവവചനം, ര� 
B) ര�, ൈദവവചനം 
C) നീതി, വിശ�ാസം 
D) വിശ�ാസം, നീതി 

10) 'പരിശു�ാ�ാവിൽ അ�ാെത .................. .......................
എ�ു പറയുവാൻ ആർ�ും കഴിയുകയി�! പൂരി�ി�ുക. 
A) ൈദവ�ിൽ വിശ�സി�ു�ു 
B) േയശു ൈദവപു�തൻ 
C) േയശു കർ�ാവ് 
D) പു�തനിൽ വിശ�സി�ു�ു 

11) എ�ബായർ 3:4 െതരെ�ടു�ുക. 
A) ആകയാൽ ൈദവാ�ാവിൽ സംസാരി�ു�വൻ ആരും േയശു ശപി�െ��വൻ
എ�ു പറകയി�. 
B) ഏതു ഭവനവും ചമ�ാൻ ഒരാൾ േവണം. സർ�വും ചമ�വൻ
ൈദവംതെ�. 
C) േയശു�കി��ു  എ� ഇ�ിരി�ു� അടി�ാനമ�ാെത മെ�ാ�് ഇടുവാൻ ആർ�ും
കഴിയുകയി�. 
D) നി�ൾ യാചി�ു�ു എ�ിലും നി�ളുെട േഭാഗ�ളിൽ െചലവിേട�തിന്
വ�ാെത യാചി�ു�ു. 

12) േറാമർ 8:26 െതരെ�ടു�ുക. 
A) �കി��ു വിെ�� ആ�ാവി�ാ�വൻ അവനു�വൻ അ�. 
B) ആ�ാവിെന െകടു�രുത്. 
C) ആ�ാവ�െ� ഉ�രി�ുകൂടാ� ഞര��ളാൽ നമു�ുേവ�ി
പ�വാദം െച�ു�ു. 
D) ൈദവ�ിെ�� പരിശു�ാ�ാവിെന ദുഃഖി�ി�രുത്. 

13) അെ�ാ��ല �പവർ�ി 8:17 െതരെ�ടു�ുക. 



A) അവർ അവരുെടേമൽ ൈകവ�േ�ാൾ അവർ�ു പരിശു�ാ�ാവ്
ലഭി�ു. 
B) നി�േളാ പരിശു�നാൽ അഭിേഷകം �പാപി�് സകലവും അറിയു�ു. 
C) സത��ിെ�� ആ�ാവ് വരുേ�ാേഴാ അവൻ നി�െള സകല സത��ിലും വഴി
നട�ും. 
D) സർ�ശ�െ�� ശ�ാസം എനി�് ജീവെന തരു�ു. 

14) വി. േയാഹ�ാൻ 4:24 െതരെ�ടു�ുക. 
A) രേ�ാ മൂേ�ാ േപർ എെ�� നാമ�ിൽ കൂടിവരുേ�ടെ�ാെ�യും ഞാൻ
അവരുെട നടുവിൽ ഉ�്. 
B) നി�ൾ വിശ�സി�ുെകാ�് �പാർ�നയിൽ എ�ു യാചി�ാലും നി�ൾ�ു
ലഭി�ും. 
C) ൈദവം ആ�ാവാകു�ു. അവെന നമസ് കരി�ു�വർ ആ�ാവിലും
സത��ിലും നമസ് കരി�ണം. 
D) �പാർ�നയാലും ഉപവാസ�ാലും അ�ാെത ഈ ജാതി നീ�ിേ�ാകു�ി�. 

15) േറാമർ 1:17 െതരെ�ടു�ുക. 
A) വിശ�ാസവും �പവർ�ികൾ ഇ�ാ�തായാൽ സ�തേവ നിർജീവമാകു�ു. 
B) നീതിമാൻ വിശ�ാസ�ാൽ ജീവി�ും. 
C) വിശ�ാസം കൂടാെത ൈദവെ� �പസാദി�ി�ാൻ കഴിയു�ത�. 
D) ൈദവ�ിനു �പസാദമു� �പവൃ�ി അവൻ അയ�വെന നി�ൾ
വിശ�സി�ു�തേ�ത. 

16) യശ�ാ 66:1 െതരെ�ടു�ുക. 
A) യേഹാവ തെ�� മ�ിര�ിൽ ഉ�്; യേഹാവയുെട സിംഹാസനം സ�ർ��ിൽ
ആകു�ു. 
B) ൈദവം സ�ർേ�ാ��ിൽ ഇ�േയാ? ന��ത�ൾ എ�ത ഉയർ�ിരി�ു�ു എ�ു
േനാ�ുക. 
C) സ�ർ�ം എെ�� സിംഹാസനവും ഭൂമി എെ�� പാദപീഠവുമാകു�ു. 
D) യേഹാവ തെ�� വിശു� മ�ിര�ിൽ ഉ�്. 

17) 1 േയാഹ�ാൻ 3:4 െതരെ�ടു�ുക 
A) മരണ�ിെ�� വിഷമു�് പാപം, പാപ�ിെ�� ശ�ിേയാ ന�ായ�പമാണം 
B) ലംഘനം �മി�ും പാപം മറ�ും കി�ിയവൻ ഭാഗ�വാൻ. 
C) അവനിൽ വസി�ു�വൻ ആരും പാപം െച�ു�ി�. 
D) പാപം െച�ു�വൻ എ�ാം അധർ�വും െച�ു�ു. പാപം അധർ�ം
തെ�. 

18) 1 െകാരി. 4:7 െതരെ�ടു�ുക. 
A) ഞാൻ ആകു�തു ൈദവകൃപയാലാകു�ു. 
B) എെ� ശ�നാ�ു�വൻ മുഖാ�രം ഞാൻ സകല�ിലും മതിയാകു�ു. 
C) ലഭി�ത�ാെത നിന�് എ�ു�ു?. 
D) ൈദവം നിഗളികേളാട് എതിർ�ു നിൽ�ു�ു. 

19) വി. ലൂേ�ാസ് 21:19 െതരെ�ടു�ുക. 
A) നി�ൾ �മെകാ�് നി�ളുെട �പാണെന േനടും. 
B) നാം കാണാ�തിനായി �പത�ാശി�ു�ു, എ�ിേലാ അതിനായി �മേയാെട
കാ�ിരി�ു�ു. 



C) ലഭി�ത�ാെത നിന�് എ�ു�ു?. 
D) നി�ൾ�് ൈദവെ�യും മാേമാെനയും േസവി�ാൻ കഴിയുകയി�. 

20) വി. േയാഹ�ാൻ 18: 37 െതരെ�ടു�ുക.  
A) സത��ിനു സാ�ി നിൽേ��തിനു ഞാൻ ജനി�ു  
B) അനീതിയിൽ സേ�ാഷി�ാെത സത��ിൽ സേ�ാഷി�ു�ു  
C) കരുണ കാണി�ാ�വനു കരുണയി�ാ� ന�ായവിധി ഉ�ാകും 
D) അവെ�� നിറവിൽ നി�് നമു�് എ�ാവര്�ും കൃപേമൽ കൃപ ലഭി�ു 

21) സത�നമസ് കാരികൾ പിതാവിെന ആ�ാവിലും സത��ിലും
നമസ് കരി�ു� നാഴിക വരു�ു. ഈ വാക��ിെ�� റഫറൻസ്
െതരെ�ടു�ുക. 
A) 1 േയാഹ�ാൻ 4:23 
B) േയാഹ�ാൻ 4:23 
C) േയാഹ�ാൻ 2:15 
D) 1 േയാഹ�ാൻ 2:15 

22) നി�ൾ ൈദവ�ിെ�� മ�ിരം എ�ും ൈദവ�ിെ�� ആ�ാവ് നി�ിൽ
വസി�ു�ു എ�ും അറിയു�ി�േയാ?. ഈ വാക��ിെ�� റഫറൻസ്
െതരെ�ടു�ുക. 
A) 2 െകാരി��ർ 5:17 
B) എെഫസ�ർ 4:5 
C) 1 െകാരി��ർ 3:16 
D) 1 െകാരി��ർ 3:11 

23) അ�ം ഒ�ാകെകാ�് പലരായ നാം ഒരു ശരീരം ആകു�ു. ഈ
വാക��ിെ�� റഫറൻസ് െതരെ�ടു�ുക. 
A) 1 െകാരി��ർ 10:17  
B) 1 െകാരി��ർ 11:29 
C) വി. േയാഹ�ാൻ 6:58 
D) വി. േയാഹ�ാൻ 6:54 

24) യേഹാവ, തെ� വിളി�േപ�ി�ു� ഏവർ�ും, സത�മായി തെ�
വിളി�േപ�ി�ു� ഏവർ�ും സമീപ�നാകു�ു. ഈ വാക��ിെ��
റഫറൻസ് െതരെ�ടു�ുക. 
A) സ�ീർ�നം 34:4 
B) സ�ീർ�നം 145:18 
C) സ�ീർ�നം 89:20 
D) സ�ീർ�നം 111:11 

25) 'ജീവപു��ക�ിൽ േപെരഴുതി�ാണാ� ഏവെനയും തീെ�ായ�യിൽ
ത�ിയിടും.' ഈ വാക��ിെ�� റഫറൻസ് െതരെ�ടു�ുക. 
A) സദൃശ�വാക�ം 15:24 
B) വി. മ�ായി 3:12 
C) സ�ീർ�നം 9:17 
D) െവളിപാട് 20:15 

26) 'കർ�ാേവ, അവർ�് ഈ പാപം നിർ�രുേത' ഈ വാക��ിെ��



റഫറൻസ് െതരെ�ടു�ുക. 
A) അെ�ാ��ല �പവർ�ി 7:60 
B) അെ�ാ��ല �പവർ�ി 12:15 
C) ലൂേ�ാസ് 23:34 
D) േയാഹ�ാൻ 8:56 

27) 2 െകാരി. 8:4 െതരെ�ടു�ുക. 
A) സകലവും നി�ൽനി�േ�ാ വരു�ത്. നിെ�� ൈകയിൽനി�ും വാ�ി ഞ�ൾ
നിന�ു ത�േതയു�ു. 
B) സ�ടേ�ാെട അരുത്, നിർബ��ാലുമരുത്, സേ�ാഷേ�ാെട
െകാടു�ു�വെന ൈദവം സ് േനഹി�ു�ു. 
C) �പാ��ിേപാെലയും �പാ��ി�ു മീെതയും സ�േമധയായി െകാടു�ു
എ�തിനു ഞാൻ സാ�ി. 
D) എളിയവേനാട് കൃപ കാ�ു�വൻ യേഹാവയ്�ു വായ� െകാടു�ു�ു. 

28) 'കഴിയുെമ�ിൽ, നി�ളാൽ ആേവാളം സകല മനുഷ�േരാടും
സമാധാനമായിരി�ിൻ.' ഈ വാക��ിെ�� റഫറൻസ് െതരെ�ടു�ുക. 
A) വി. യാേ�ാബ് 3:18 
B) സ�ീർ�നം 34:14 
C) എെഫസ�ർ 4:3 
D) േറാമർ 12;18 

29) 'നി�ളുെട സൗമ�ത സകല മനുഷ�രും അറിയെ�. കർ�ാവു
വരുവാൻ അടു�ിരി�ു�ു. ഈ വാക��ിെ�� റഫറൻസ്
െതരെ�ടു�ുക. 
A) അെ�ാ��ല �പവർ�ി 1:11 
B) ഫിലി�ിയർ 4:5 
C) 1 െത�േലാനിക�ർ 5:2 
D) 2 െത�േലാനിക�ർ 1:6 

30) 'ന� െചയ�വർ ജീവനായും തി� െചയ�വർ ന�ായവിധി�ായും
പുനരു�ാനം െചയ് വാനു� നാഴിക വരു�ു.' ഈ വാക��ിെ��
റഫറൻസ് െതരെ�ടു�ുക. 
A) േയാഹ�ാൻ 5:29 
B) േയാഹ�ാൻ 3:17 
C) േയാഹ�ാൻ 5:22 
D) േയാഹ�ാൻ 12:48 

31) ദു�േനാടുകൂെട നീതിമാേനയും നീ സംഹരി�ുേമാ? ആര് ആേരാടു
പറ�ു? 
A) ശമുേവൽ ശൗലിേനാട് 
B) അ�ബഹാം േലാ�ിേനാട് 
C) അ�ബഹാം ൈദവേ�ാട ്
D) ശൗൽ ശമുേവലിേനാട് 

32) 'നീേയാ ൈപതേല അത�ു�തെ�� �പവാചകൻ എ�ു വിളി�െ�ടും'
ആര് ആേരാടു പറ�ു? 
A) ഏലി �പവാചകൻ ശമുേവൽ ബാലേനാട് 



B) ശിമേയാൻ േയശു�ു�ിേനാട് 
C) കന�കമറിയം േയശു�ു�ിേനാട ്
D) സഖറിയാ പുേരാഹിതൻ േയാഹ�ാേനാട ്

33) 'സ�ർ��ിെല ൈദവം ഞ�ൾ�ു കാര�ം സാധി�ി�ും.' ആര്
ആേരാടു പറ�ു? 
A) െനഹമ�ാവ് അേ�ഹ�ിെ�� ചില സഹ�പവർ�കേരാട്. 
B) ഏലിയാ�പവാചകൻ ബാലിെ�� േദവ�ാേരാട്. 
C) ഏലിശാ �പവാചകൻ ആരാം രാജാവിേനാട ്
D) ദാനിേയൽ െനബുഖദ് േനസർ രാജാവിേനാട്. 

34) 'ൈദവ�ിെ�� വചനം േക�ു �പമാണി�ു�വേര്രത ഭാഗ�വാ�ാർ.'
ആര് ആേരാടു പറ�ു? 
A) േയശു ശിഷ��ാേരാട ്
B) േയശു ഒരു ���ീേയാട് 
C) േയാഹ�ാൻ സ് നാപകൻ പുരുഷാരേ�ാട് 
D) േയാഹ�ാൻ സ് നാപകൻ ശിഷ��ാേരാട്. 

35) 'നി�ൾേ�ാ ഇനി ഏെറനാൾ കഴിയുംമുേ� പരിശു�ാ�ാവുെകാ�്
സ് നാനം ലഭി�ും.' ആര് ആേരാടു പറ�ു? 
A) േയശു ശിഷ��ാേരാട ്
B) േയാഹ�ാൻ സ് നാപകൻ പുരുഷാരേ�ാട് 
C) േയാഹ�ാൻ സ് നാപകൻ സ് നാന�ിനായി വ�വേരാട ്
D) പേ�താസ് �പസംഗം േക�ുെകാ�ിരു�വേരാട്. 

36) 'നിെ�� ഗൃഹകാര�ം �കമ�ിലാ�ുക.' ആര് ആേരാടു പറ�ു? 
A) യേഹാവ അ�ബഹാമിേനാട് 
B) യാേ�ാബ് േജാസഫിേനാട് 
C) യശ�ാ �പവാചകൻ ഹിസ് കിയാരാജാവിേനാട ്
D) നാഥാൻ �പവാചകൻ ദാവീദ് രാജാവിേനാട്. 

37) 'കാർ�ികയുെട ച�ല നിന�ു ബ�ി�ാേമാ, മകയിര�ിെ��
ബ�ന�ൾ അഴി�ാേമാ? ആര് ആേരാടു പറ�ു? 
A) ഇേ�ാബ് സ് േനഹിതേരാട് 
B) യേഹാവ ഇേ�ാബിേനാട ്
C) സ് േനഹിതനായ എലീഹൂ ഇേ�ാബിേനാട് 
D) ഇേ�ാബ് ഭാര�േയാട്. 

38) 'സ് േനഹിതാ നീ വ� കാര�ം എ�്?' ആര് ആേരാടു പറ�ു? 
A) ദാവീദ് േയാനാഥാേനാട് 
B) േയശു പേ�താസിേനാട് 
C) േയശു യൂദേയാട് 
D) ദാവീദ് േഗാല�ാ�ിേനാട് 

39) 'ൈദവ�ിനു മുഖപ�മി� എ�ും ഏതു ജാതിയിലും അവെന
ഭയെ��് നീതി �പവർ�ി�ു�വെന അവൻ അംഗീകരി�ു�ു എ�ും
ഞാൻ ഇേ�ാൾ യഥാർ�മായി �ഗഹി�ു�ു' ആര് ആേരാടു പറ�ു? 
A) പൗേലാസ് മ�േദാന�േരാട ്



B) പൗേലാസ് അനന�ാസിേനാട് 
C) പേ�താസ് ൈദവേ�ാട് 
D) പേ�താസ് െകാർ�േല�ാസിെ�� ഭവന�ിലു�വേരാട്. 

40) 'കർ�ാവിെ�� ആ�ാവിെന പരീ�ി�ുവാൻ നി�ൾ ത�ിൽ ഒ�ത്
എ�െന? ആര് ആേരാടു പറ�ു? 
A) പേ�താസ് അനന�ാസിെ�� ഭാര�േയാട് 
B) േയശു യാേ�ാബിേനാടും േയാഹ�ാേനാടും 
C) പൗേലാസ് അ�ഗ�ാരാജാവിേനാട് 
D) പൗേലാസ് ബർ�ബാസിേനാട്. 

41) ചുവെട െകാടു�ിരി�ു� �ഗൂ�ുകളിൽനി�ും പു�തനായ ൈദവെ�
കുറി�ു� വാക��ൾ മാ�തം അട�ിയ �ഗൂ�് െതരെ�ടു�ുക. 
A) വി. േയാഹ�ാൻ 3:35, 1 തീേമാ�ിേയാസ് 2:5, ഫിലി�ിയർ 2:5, വി.
മർേ�ാസ് 10:6 
B) വി. മർേ�ാസ് 10:6, വി. േയാഹ�ാൻ 3:35, 1 തീേമാ�ിേയാസ് 2:5, േറാമർ
1:17 
C) േറാമർ 1:17, വി. മർേ�ാസ് 10:6, വി. േയാഹ�ാൻ 3:35, വി. മ�ായി 11:27. 
D) വി. മ�ായി 11:27, വി. േയാഹ�ാൻ 3:35, 1 തീേമാ�ിേയാസ്,
ഫിലിപ�ർ 2:5 

42) ചുവെട െകാടു�ിരി�ു� �ഗൂ�ുകളിൽനി�ും വി. മാേമാദീസാ എ�
വിഷയെ��ുറി�ു� വാക��ൾ മാ�തം അട�ിയ �ഗൂ�്
െതരെ�ടു�ുക. 
A) 1 െകാരി��ർ 3:16, അേ�ാ.�പ. 1:5, േറാമർ 6:3, ഗലാത�ർ 3:27 
B) ഗലാത�ർ 3:27, 1 െകാരി��ർ 3:16, അേ�ാ.�പ. 1:5, േറാമർ 6:3 
C) േറാമർ 6:3, ഗലാത�ർ 3:27, അേ�ാ.�പ. 1:5, വി. മ�ായി 28:19 
D) വി. മ�ായി 28:19, ഗലാത�ർ 3:27, േയാഹ�ാൻ 14:13 

43) ചുവെട െകാടു�ിരി�ു� �ഗൂ�ുകളിൽനി�ും വി. കുർബാന എ�
വിഷയെ��ുറി�ു� വാക��ൾ മാ�തം അട�ിയ �ഗൂ�്
െതരെ�ടു�ുക. 
A) 1 െകാരി��ർ 11:25, വി. മ�ായി 26:26, അേ�ാ.�പ. 2:42, വി.
േയാഹ�ാൻ 6:56 
B) വി. േയാഹ�ാൻ 6:56, െകാരി��ർ 11:25, വി. മ�ായി 26:26, വി. മ�ായി
6:6 
C) വി. മ�ായി 6:6, വി. മ�ായി 26:26, 1 െകാരി��ർ 4:1, വി. േയാഹ�ാൻ
6:37 
D) വി. േയാഹ�ാൻ 6:37, 1 െകാരി��ർ 4:, വി. മ�ായി 6:6, വി. േയാഹ�ാൻ
20:23 

44) ചുവെട െകാടു�ിരി�ു� �ഗൂ�ുകളിൽനി�ും വി. കു�സാരം എ�
വിഷയെ��ുറി�ു� വാക��ൾ മാ�തം അട�ിയ �ഗൂ�്
െതരെ�ടു�ുക. 
A) സ�ീർ�നം 32:1-2, വി. മ�ായി 9:6, വി. മ�ായി 18:19, 1
െതസേലാനിക�ർ 5:17 
B) വി. മ�ായി 18:19, 1 െതസേലാനിക�ർ 5:17, വി. േയാഹ�ാൻ 2:2,
സ�ീർ�നം 32;1-2 



C) 1 െതസേലാനിക�ർ 5:17, വി. മ�ായി 9:6, വി. മ�ായി 18:19, 1
െതസേലാനിക�ർ 5:17 
D) വി. മ�ായി 3:6, സദൃ. 28:13, അേ�ാ.�പ 19:18, വി. മ�ായി 9:6. 

45) ചുവെട െകാടു�ിരി�ു� �ഗൂ�ുകളിൽനി�ും ശ��് എ�
വിഷയെ��ുറി�ു� വാക��ൾ മാ�തം അട�ിയ �ഗൂ�്
െതരെ�ടു�ുക. 
A) 1 െകാരി��ർ 4:7, ഫിലിപ�ർ 4:13, അേ�ാ.�പ. 8:15, ഗലാത�ർ 5:22, വി.
േയാഹ�ാൻ 18:37 
B) അേ�ാ.�പ. , യശ�ാ 58:13, പുറ�ാട് 20:11, വി. മർേ�ാസ് 1:21 
C) യശ�ാ 66:1, ഇേ�ാബ് 22:12, സ�ീർ�നം 146:5, വി. മർേ�ാസ് 1:21 
D) അേ�ാ.�പ. 8:15, ഫിലിപ�ർ 4:13, സ�ീർ�നം 118:24, പുറ�ാട് 20:11 

46) ചുവെട െകാടു�ിരി�ു� �ഗൂ�ുകളിൽനി�ും അനുസരണം എ�
വിഷയെ��ുറി�ു� വാക��ൾ മാ�തം അട�ിയ �ഗൂ�്
െതരെ�ടു�ുക. 
A) 1 തീേമാ�ിേയാസ് 6:8, വി. മർേ�ാസ് 10:24, സദൃശ�വാക��ൾ 11:28,
ആവർ�നം 13:5 
B) 1 പേ�താസ് 1:15, 1 ശമുേവൽ 15:22, ഗലാത�ർ 5:25, 1 തിേമാ�ിേയാസ് 6:8 
C) വി. ലൂേ�ാസ് 21:19, സ�ീർ�നം 86:5, 1 െകാരി��ർ 13:4, 1 ശമുേവൽ 15:22 
D) ഗലാത�ർ 5:25, വി. ലൂേ�ാസ് 11:28, സദൃശ�വാക��ൾ 6:20, വി.
േയാഹ�ാൻ 14:23 

47) ചുവെട െകാടു�ിരി�ു� �ഗൂ�ുകളിൽനി�ും സ��് എ�
വിഷയെ��ുറി�ു� വാക��ൾ മാ�തം അട�ിയ �ഗൂ�്
െതരെ�ടു�ുക. 
A) 1 തീേമാ�ിേയാസ് 6:8, വി. മർേ�ാസ് 10:24, സദൃശ�വാക�ം 11:28,
ആവർ�നം 13:5 
B) 1 പേ�താസ് 1:5, 1ശമുേവൽ 15:22, ഗലാത�ർ 5:25, 1 തീേമാ�ിേയാസ് 6:8 
C) വി. മ�ായി 6:19, വി. ലൂേ�ാസ് 16:13, സദൃശ�വാക�ം 10:22,
ആവർ�നം 8:18 
D) ഗലാത�ർ 5:25, വി. ലൂേ�ാസ് 11:28, സദൃശ�വാക�ം 6:20, വി. േയാഹ�ാൻ
14:23 

48) ചുവെട െകാടു�ിരി�ു� �ഗൂ�ുകളിൽനി�ും സമാധാനം എ�
വിഷയെ��ുറി�ു� വാക��ൾ മാ�തം അട�ിയ �ഗൂ�്
െതരെ�ടു�ുക. 
A) എെഫസ�ർ2:14., േറാമർ 12:18, സ�ീർ�നം 85:7, സ�ീർ�നം 34:14. 
B) സ�ീർ�നം 34:14, േറാമർ 12:18, എെഫസ�ർ 2:14, ലൂേ�ാസ് 2:14  
C) ലൂേ�ാസ് 2:14 ., സ�ീർ�നം 85:7, േറാമർ 12:18, െയശ�ാവ്  51:8 
D) എെഫസ�ർ2:14., ലൂേ�ാസ് 2:14 , െയശ�ാവ്  51:8, േറാമർ 12:18 

49) ചുവെട െകാടു�ിരി�ു� �ഗൂ�ുകളിൽനി�ും വി. പ�ത�ം എ�
വിഷയെ��ുറി�ു� വാക��ൾ മാ�തം അട�ിയ �ഗൂ�്
െതരെ�ടു�ുക. 
A) ഉ���ി 2:18, വി. ലൂേ�ാസ് 6:12, േലവ� 21:6, വി. ലൂേ�ാസ് 17:3 
B) എ�ബാ 5:6, അേ�ാ.�പ.14:23, 1 തീേമാ�ിേയാസ് 5:17, യശ�ാ 52:11 
C) ഉ���ി 2:18, വി. ലൂേ�ാസ് 6:12, േലവ� 21:6, എ�ബായർ 5:4 



D) വി. മ�ായി 18:19, വി. േയാഹ�ാൻ 14:13, വി. മ�ായി 7:7, എ�ബായർ 5:6 

50) ചുവെട െകാടു�ിരി�ു� �ഗൂ�ുകളിൽനി�ും േനാ�് എ�
വിഷയെ��ുറി�ു� വാക��ൾ മാ�തം അട�ിയ �ഗൂ�്
െതരെ�ടു�ുക. 
A) വി. േയാഹ�ാൻ, വി. മ�ായി, വി. യാേ�ാബ്, സ�ീർ�നം 
B) പുറ�ാട്, 1 ശമുേവൽ, സ�ീർ�നം, വി. ലൂേ�ാസ ്
C) 1 രാജാ��ാർ, വി. മ�ായി, പുറ�ാട്, 1 ശമുേവൽ 
D) 1 ശമുേവൽ, വി. മ�ായി, സ�ീർ�നം, േയാന


