
ಬೈಬಲ್ ರಸಪ್ರ ಶೆ್ನ  

ರೋಮನೆ್ ರು, 1&2 ಕೊರಿಂಥಿಯರು, ಗಲಾತ್ಯ ರು 

 

1. ಪೌಲನು ನೇಮಕಗೊಂಡದ್ದು  ಇದಕ್ಕಾ ಗಿ: 

ಅ. ದೇವರ ಶುಭಸಂದೇಶವನೆ್ನ  ಸಾರಲು 

ಆ. ದೀಕ್ಕಾ ಸ್ನಾ ನ ನೀಡಲು 

ಇ. ಕೌನಿ ಲ್ ಸಭೆಗಳನುಾ  ನಡೆಸಲು 

ಈ. ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಇಲಲ  

 

2. ಪೌಲನು ನೀವಿನೊಂದ ಬರೆದ ಪತ್ರ  ಯಾವುದ್ದ? 

ಅ. ರೀಮನಾ ರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ  

ಆ. 1 ಕೊರಿೊಂಥಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ  

ಇ. 2. ಕೊರಿಂಥಿಯರಗೆ ಬರೆದ ಪ್ತ್ರ  

ಈ. ಗಲಾತ್ಯ ದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ  

 

3. “ಯಾರು ದೇವರಡನೆ ಸತಿ್ ೊಂಬಂಧ ಹೊಂದರುತ್ತಾ ರೀ ಅವರು.........“ 

ಅ. ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಟ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ರೆ 

ಆ. ತ್ಮಮ ನೆಾ ೀ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳು ತ್ತಾ ರೆ 

ಇ. ವಿಶ್ವಾ ಸದಿಂದಲೇ ಸಜ್ಜ ೋವವನೆ್ನ  ಪ್ಡೆಯುತ್ತಾ ರೆ 

ಈ. ವೇದ ಪರ ಚಾರಕರಾಗುತ್ತಾ ರೆ 

 

4. ತ್ರಿ್ಪ ತ್ಸಥ ನನುಾ  ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ಪೌಲನು ಕೊರಿೊಂಥಿಯ ಸಮುದಾಯವನುಾ  ಕೇಳಲು ಕ್ಕರಣ: 

ಅ. ಅವನ್ನ ಅತೋವ ದು:ಖದಲಿ್ಲಯೇ ಮುಳುಗಿಹೋಗಬಾರದಿಂದು 

ಆ. ಅವನು ಮತೆಾ  ತ್ನಾ  ಕುಟ್ಟೊಂಬ ಸದಸಯ ರೊಂದಗೆ ಸೇರಿಕೊಳು ಲೊಂದ್ದ 

ಇ.  ಅವನು ಪೌಲನ ನಾಯಕತ್ವ ವನುಾ  ಒರಿ್ಪ ಕೊಳು ಲೊಂದ್ದ 

ಈ. ಅವನು ಪಾಪದ ಶಕ್ತಾ ಯನುಾ  ಅರ್ಿಮಾಡಿಕೊಳು ಲೊಂದ್ದ 

 

5. ಪೌಲನು ಯಾರ ಮುಖೊಂತ್ರ ಪ್ರ ೀಷಿತ್ನಾಗುವ ಸೌಭಾಗಯ  ಪಡೆದನು? 

ಅ. ಬಾನಿಬ 



ಆ. ತಂದೆ ದೇವರು 

ಇ. ಪೇತ್ರ  

ಈ. ಯೇಸುಕ್ರರ ಸಾ  

 

6. “ದೇವರಾತ್ಮ  ಎಲಿಲ ದೆಯೀ ಅಲಿಲ ದೆ...... 

ಅ. ನಧಿ 

ಆ. ತಂದೆ ದೇವರು 

ಇ. ಸಾಾ ತಂತ್ರ ಯ  

ಈ. ಮೇಲಿನ ಎಲಲ ವೂ 

 

7. ದೇವರಡನೆ ಸತಿ್ ೊಂಬಂಧವನುಾ  ಪಡೆಯುವವರು ಯಾರು? 

ಅ.  ಧಮಿಶಾಸಾ ರವನುಾ  ಆಲಿಸುವವರು 

ಆ. ಧಮಮಶ್ವಸಾ ರ ವನೆ್ನ  ಪಾಲ್ಲಸುವರು 

ಇ. ಧಮಿಶಾಸಾ ರವನುಾ  ಬರೆಯುವವರು 

ಈ.  ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲಲ  

 

8. ಪೌಲನು ಯಾರನುಾ  ನಜವಾದ ‘ಯೆಹೂದಯ ‘ ಎೊಂದ್ದ ಕರೆಯುತ್ತಾ ನೆ? 

ಅ. ಅಿಂತ್ಯಮದಲಿ್ಲ  ಸುನೆ್ ತ ಮಾಡಿಕೊಿಂಡವವನ್ನೆ್ನ  

ಆ.  ಧಮಿಶಾಸಾ ರವನುಾ  ಕಲಿಯುವವನನುಾ  

 ಇ.  ಧಮಿಶಾಸಾ ರವನುಾ  ಕ್ಕಪಾಡುವವನನುಾ  

ಈ. ಬಾಹ್ಯ ಲಕ್ಷಣವುಳು  ಶಾರಿೀರಿಕ ಸುನಾ ತಿ ಮಾಡಿಕೊೊಂಡವವನನುಾ  

 

9. ಪೌಲನು ಗಲಾತ್ಯ ದವರನುಾ  ”ಮತಿಗೆಟ್ಟ ವರು“ ಎೊಂದ್ದ ಕರೆಯಲು ಕ್ಕರಣ: 

ಅ. ಇತ್ರ ಸಮುದಾಯದವರು ಗಲಾತ್ಯ ದವರಿಗಿೊಂತ್ ಬುದು ವಂತ್ರಾಗಿರುವುದರಿೊಂದ 

ಆ. ವಿಶಾವ ಸಿಗಳಾದ ಮೇಲ ಅವರು ಧಮಿಶಾಸಾ ರವನುಾ  ಅನುಸರಿಸುತಿಾ ರಲಿಲಲ  

ಇ.  ಅಧ್ಯಯ ತಿ ಕ ಜ್ೋವನ್ವನೆ್ನ  ಪಾರ ರಂಭಿಸಿಯೂ ಈಗ ಅದನೆ್ನ  ಕೇವಲ ದೇಹ 

ಸಂಬಂಧವಾದ ವಿಧಿಯಿಂದ ಪೂರೈಸಬೇಕಿಂದರುವುದರಿಂದ 

ಈ. ಪೌಲನು ಆಜ್ಞಾ ರ್ಪಸಿದು ನುಾ  ಅವರು ಮಾಡದರುವುದರಿೊಂದ 

 

10. ರೀಮನಾ ರಿಗೆ ಪತ್ರ  ಬರೆಯಲು ಪೌಲನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ವಯ ಕ್ತಾ  ಯಾರು? 



ಅ. ತಿಮೀಥಿ 

ಆ. ತಿೀತ್ 

ಇ. ತೆತ್ಯ ಮ 

ಈ. ಫೊಯಿಬೆ  

 

11. ವಾಕಯ ವನುಾ  ಪೂಣಿಗಳಿಸಿ: ” ಕ್ತರ ಸಾ  ಯೇಸುವಿನೊಂದಗೆ ನಾವು ಮರಣ ಹೊಂದದು ರೆ......“ 

ಅ. ನಾವೂ ಅವರಂತೆ ಕ್ಕಣಿಸಿಕೊಳ್ಳು ತೆಾ ೀವೆ 

ಆ. ನಾವೂ ಅವರಂತೆ ಪವಾಡಗಳನುಾ  ಮಾಡುತೆಾ ೀವೆ 

ಇ. ನಾವೂ ಸವ ರ್ಗಿರೀಣವಾಗುತೆಾ ೀವೆ 

ಈ. ನಾವೂ ಅವರಡನೆ ಜ್ೋವಿಸುತೆಾ ೋವೆ. 

 

12. “ನಾವು ನೀಡಿ ನಡೆಯುವವರಲಲ ......... 

ಅ. ಜ್ಞಾ ನದೊಂದ ನಡೆಯುವವರು 

ಆ. ರ್ಪರ ೀತಿಯಿೊಂದ ನಡೆಯುವವರು 

ಇ. ನಂಬಿ ನ್ಡೆಯುವವರು 

ಈ. ದಾರಿಯಲಿಲ  ನಡೆಯುವವರು 

 

13. “ನೀವೂ ಸಹ್ ಪಾಪದ ಪಾಲಿಗೆ ಸತ್ಾ ವರೆೊಂದೂ ದೇವರಿರ್ಗಗಿ ಮಾತ್ರ  ಜೀವಿಸುವವರೆೊಂದೂ 

ಪರಿಗಣಿಸಿರಿ.“ ಇದನುಾ  ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು? 

ಅ. ಪೇತ್ರ  

ಆ. ಪೌಲ 

ಇ. ಯೇಸುಕ್ತರ ಸಾ  

ಈ. ತಂದೆ ದೇವರು 

 

14. “ನಾವು ಕ್ತರ ಸಾ ಯೇಸುವಿನ ರಾಯಭಾರಿಗಳ್ಳ, ಏಕೆೊಂದರೆ.........“ 

ಅ. ದೇವರೇ ನ್ಮಿ  ಮುಖಿಂತ್ರ ಕರೆನೋಡುತಾ ದ್ದಾ ರೆ 

ಆ. ನಾವು ಕ್ತರ ಸಾ ನ ಸ್ನಕ್ತಾ ಗಳ್ಳ 

ಇ. ನಮಮ ನುಾ  ರಕ್ತಾ ಸಲು ದೇವರು ಯೇಸುವನುಾ  ಕಳ್ಳಹಿಸಿದಾು ರೆ 

ಈ. ನಮಮ ನುಾ  ಕ್ತರ ಸಾ ನ ಪ್ರ ೀಷಿತ್ರು ಎೊಂದ್ದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ಾ ದೆ. 

 



15. ಪಾಪದ ವೇತ್ನ ....... 

ಅ. ಮರಣ 

ಆ. ಗೆಹೆನಾಾ  

ಇ. ಜೀವ 

ಈ. ಬಹುಮಾನ 

 

16. ಪತಿ ಜೀವಂತ್ವಾಗಿರುವಾಗ, ಇನಾ ಬಬ  ಪುರುಷ್ನ ಜೊತೆ ವಾಸಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯನುಾ  

ಏನೆೊಂದ್ದ ಕರೆಯುತೆಾ ೀವೆ? 

ಅ. ಕನೆಯ  

ಆ. ವಿಧವೆ 

ಇ. ವಯ ಭಿಚಾರಣಿ 

ಈ. ಹೆೊಂಡತಿ 

 

17. ”ನಗು ನಗುತ್ತಾ  ನೀಡುವಾತ್ನನುಾ  ದೇವರು ರ್ಪರ ೀತಿಸುತ್ತಾ ರೆ“ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನುಾ  ಇಲಿಲ  

ಕ್ಕಣಬಹುದ್ದ: 

ಅ. ರೀಮನಾ ರು 10:12 

ಆ. 1ಕೊರಿೊಂಥಿಯರು 11:16 

ಇ. 2 ಕೊರಿಂಥಿಯರು 9:7 

ಈ. ಗಲಾತ್ಯ ರು 2:4 

 

18. ಭೀಧಕರನುಾ  ಹಗಳಲು ಪೌಲನು ಈ ವಾಕಯ ವನುಾ  ಉಲಲ ೀಖಿಸುತ್ತಾ ನೆ: 

ಅ. “ಪರ ಭುವಿನ ನಾಮಸಮ ರಣೆ ಮಾಡುವ ಪರ ತಿಯಬಬ ನೂ ಜೀವೀದಾು ರ ಹೊಂದ್ದತ್ತಾ ರೆ“ 

ಆ. “ಶುಭಸಂದೇಶವನೆ್ನ  ತ್ರುವವರ ಬರುವಿಕ ಎಷ್ಟ ೋ ಶುಭದ್ದಯಕ“ 

ಇ. “ನಾನು ಕ್ತರ ಸಾ ಯೇಸುವನುಾ  ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ, ನೀವೂ ನನಾ ನೂಾ  ಅನುಸರಿಸಿರಿ“ 

ಈ. ”ಅವರಲಿಲ  ವಿಶಾವ ಸ ಇಡುವ ಯಾರಿಗೂ ಆಶಾಭಂಗವಾಗುವುದಲಲ “ 

 

19. ಪೌಲನು ಈ ಮನೆತ್ನಕೆಾ  ಸೇರಿದವನು 

ಅ. ಬೆನಾಯ ಮೋನ್ 

ಆ. ಯೂದ 

ಇ. ಮನಸಿ್ಸ  



ಈ. ಎಫ್ರರ ಯಿಮ್ 

 

20. “ಹೆಚ್ಚ ಳಪಡುವವನು ಪರ ಭುವಿನಲಲ ೀ ಹೆಚ್ಚ ಳಪಡಲಿ“ ಇದನುಾ  ಹೇಳಿದವರು: 

ಅ. ಯೇಸುಕ್ತರ ಸಾ  

ಆ. ದೇವರು 

ಇ. ಮೀಶೆ 

ಈ. ಪ್ವಿತ್ರ ಗರ ಿಂಥ 

 

21. “ ನಮಮ ನುಾ  ಹಿೊಂಸಿಸುವವರನುಾ  ಆಶೀವಿದಸಿರಿ...ಸಂತೀಷ್ಪಡುವವರೊಂದಗೆ 

ಸಂತೀಷ್ಪಡಿರಿ. ದ್ದ:ಖಿಸುವವರಡನೆ ದ್ದ:ಖಿಸಿರಿ.“ ಇದನುಾ  ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು? 

ಅ. ಯೇಸು ಜನಸಮೂಹ್ಕೆಾ  

ಆ. ದೇವರು ಇಸ್ನರ ಯೇಲರಿಗೆ 

ಇ. ಪೌಲನ್ನ ರೋಮನೆ್ ರಗೆ 

ಈ. ಪೌಲನು ಕೊರಿೊಂಥಿಯರಿಗೆ 

 

22. ”ನಾವು ಬದ್ದಕ್ತದರೂ ಸತ್ಾ ರೂ ಪರ ಭುವಿಗೆ ಸೇರಿದವರು“ ಈ ವಾಕಯ ವನುಾ  ಯಾವ ಪತ್ರ ದಲಿಲ  

ಕ್ಕಣುತೆಾ ೀವೆ? 

ಅ. 1 ಕೊರಿೊಂಥಿಯರು 

ಆ. ಗಲಾತ್ಯ ರು 

ಇ. 2 ಕೊರಿೊಂಥಿಯರು 

ಈ. ರೋಮನೆ್ ರು 

 

23. “ನನಾ  ಅನುಗರ ಹ್ವೇ ನನಗೆ ಸ್ನಕು“- ಇದನುಾ  ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು? 

ಅ. ಪೌಲನು ಗಲಾತ್ಯ ದವರಿಗೆ 

ಆ. ಯೇಸುಕ್ರರ ಸಾ  ಪೌಲನಗೆ 

ಇ. ದೇವರು ಮೀಶೆಗೆ 

ಈ. ಪೌಲನು ಕೊರಿೊಂಥಿಯರಿಗೆ 

 

24. ಕೊರಿೊಂಥಿಯರ ಸಮುದಾಯದಲಿಲ ನ 4 ಬಣಗಳ್ಳ ಯಾವುವು? 

ಅ. ಪೌಲ, ಅಪೋಲಸ, ಕೇಫ ಮತ್ತಾ  ಕ್ರರ ಸಾ  



ಆ. ಪೌಲ, ಅಪೀಲಸ, ತಿಮೀಥಿ ಮತ್ತಾ  ತಿೀತ್ 

ಇ. ಪೌಲ, ಪೇತ್ರ , ಅಪೀಲಸ ಮತ್ತಾ  ತಿಮೀಥಿ 

ಈ. ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಇಲಲ  

 

25. ಕೊರಿೊಂರ್ದಲಿಲ  ಪೌಲನೊಂದ ದೀಕ್ಕಾ ಸ್ನಾ ನ ಪಡೆದವರು ಯಾರು? 

ಅ. ಸಿೀಲ, ತಿಮೀಥಿ, ತಿೀತ್, ಅಪೀಲಸ 

ಆ. ಕ್ರರ ಸಪ ನ್ನ, ಗಾಯನ್ನ ಮತ್ತಾ  ಸ್ಾ ೋಫನ್ನ್ ಮನೆಯವರು 

ಇ. ಅಪೀಲಸ ಮತ್ತಾ  ಅವನ ಮನೆಯವರು 

ಈ. ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲಲ  

 

26. ಈ ವಾಕಯ ಗಳನುಾ  ಪೂಣಿಗಳಿಸಿ: “ ನಾನು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿರುವುದ್ದ......“ 

ಅ. ದೇವರಲಿಲ  ಮನವಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ  

ಆ. ಬಲಹೋನ್ನಾಗಿರುವಾಗಲೇ 

ಇ. ನರ್ಿಯನಾಗಿರುವಾಗಲೇ 

ಈ. ಸಹಾಯವನುಾ  ಯಾಚಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ  

 

27. 1ಕೊರಿೊಂಥಿಯರ ಪತ್ರ ದಲಿಲ  ಪೌಲನು ಉಲಲ ೀಖಿಸಿರುವ ನದಿಷ್ಟ  ಲೊಂಗಿಕ ಅನೈತಿಕತೆ ಯಾವುದ್ದ? 

ಅ. ಸಲಿೊಂಗಕ್ಕಮ 

ಆ. ವೈವಾಹಿಕಪೂವಿ ಲೊಂಗಿಕತೆ 

ಇ. ವೇಶೆಯ  ಮಕಾ ಳನುಾ  ಹೇರುವುದ್ದ 

ಈ. ಒಬಬ ನ್ನ ತ್ನೆ್  ತಂದಯ ಪ್ತೆ ಯನೆೆ ೋ ಇಟ್ಟಟ ಕೊಿಂಡಿರುವುದು 

 

28. ಪೌಲನು, ತ್ತನು ಧಮಿಸಭೆಯನುಾ  ಕ್ರರ ರವಾಗಿ ಹಿೊಂಸಿಸಿದ ಬಗೆೆ  ಯಾವ ಪತ್ರ ದಲಿಲ  ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನೆ? 

ಅ. ರೀಮನಾ ರು 

ಆ. 1 ಕೊರಿೊಂಥಿಯರು 

ಇ. 2ಕೊರಿೊಂಥಿಯರು 

ಈ. ಗಲಾತ್ಯ ರು 

 

29. “ಪವಿತ್ತರ ತ್ಮ ರಿಗೆ ನಮಮ  ದೇಹ್ ಗರ್ಿಗುಡಿಯಾಗಿದೆ“ ಎೊಂದ್ದ ಯಾವ ಪತ್ರ ದಲಿಲ  ಪೌಲನು 

ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನೆ? 



ಅ. ರೀಮನಾ ರು 

ಆ. 1 ಕೊರಿಂಥಿಯರು 

ಇ. 2 ಕೊರಿೊಂಥಿಯರು 

ಈ. ಗಲಾತ್ಯ ರು 

 

30. ಪವಿತ್ತರ ತ್ಮ ದತ್ಾ ವಾದ ಸತ್ಫ ಲಗಳನುಾ  ಈ ಪತ್ರ ದಲಿಲ  ಉಲಲ ೀಖಿಸಲಾಗಿದೆ: 

ಅ. ರೀಮನಾ ರು 

ಆ. 1 ಕೊರಿೊಂಥಿಯರು 

ಇ. 2 ಕೊರಿೊಂಥಿಯರು 

ಈ. ಗಲಾತ್ಯ ರು 

 

31. ನಾಯ ಯತಿೀರ್ಪಿನ ಬಗೆೆ  ಪೌಲನು ಕೊರಿೊಂಥಿದವರಿಗೆ ಹಿೀಗೆ ತಿಳಿಹೇಳಿತ್ತಾ ನೆ: 

ಅ.  ವಿಶಾವ ಸಿಗಳ್ಳ ನಾಯ ಯಾಲಯಕೆಾ  ಹೀಗಿ ನಾಯ ಯ ಪಡೆಯಬೇಕು 

ಆ.  ವಿಶಾವ ಸಿಗಳ್ಳ ಯಾಜಕನನುಾ  ಸಂಪಕ್ತಿಸಬೇಕು 

ಇ.  ವಿಶಾವ ಸಿಗಳ್ಳ ನಾಯ ಯಸಭೆಯನುಾ  ಸಂಪಕ್ತಿಸಬೇಕು 

ಈ. ಸಹೋದರನ್ನ ಸಹೋದರನ್ ವಿರುದಧ  ನಾಯ ಯಾಲಯಕೆ  ಹೋಗಬಾರದು. 

 

32. ಇವರಿಗೆ ಸುವಾತೆಿಯನುಾ  ಭೀಧಿಸಲು ಪೌಲನನುಾ  ನೇಮಿಸಲಾಯಿತ್ತಾ : 

ಅ. ಸುನಾ ತಿಯವರಿಗೆ/ ಯೆಹೂದಗಳಿಗೆ 

ಆ. ಸುನೆ್ ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ದವರಗೆ/ ಅನ್ಯ  ಜನ್ರಗೆ 

ಇ. ಬಡವರು ಹಾಗು ನಗಿತಿಕರಿಗೆ 

ಈ.  ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲಲ  

 

33. ” ಜ್ಞಾ ನವು ನಮಮ ನುಾ  ಅಹಂಕ್ಕರಿಗಳನಾಾ ಗಿ ಮಾಡುತ್ಾ ದೆ. ರ್ಪರ ೀತಿಯಾದರೀ ರ್ಕ್ತಾ ಯನುಾ  

ವೃದಿ ಗಳಿಸುತ್ಾ ದೆ“ ಎೊಂದ್ದ ಪೌಲನು ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಳತ್ತಾ ನೆ: 

ಅ. ವಿಗರ ಹಗಳಿಗೆ ನೈವೇದಯ  ಅಪ್ಮಣೆ 

ಆ. ಪರ ಭುವಿನ ಭೀಜನ 

ಇ. ಸಿಾ ರೀಯು ತ್ಲಯ ಮೇಲ ಮುಸುಕು ಹಾಕುವುದ್ದ 

ಈ.  ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲಲ  

 



34. ಪರವಶಭಾಷೆ ಹಾಗು ಪರ ಬೀಧನೆಯ ನಡುವೆ ಪೌಲನ ಆದಯ ತೆ ಇರುವುದ್ದ: 

ಅ. ಪರವಶಾ ಭಾಷೆ 

ಆ. ಪ್ರ ಬೋಧನೆ 

ಇ. ಈ ಮೇಲಿನ ಎರಡಕ್ರಾ  

ಈ. ಪವಿತ್ತರ ತ್ಮ ರ ಸತ್ಫ ಲಗಳ ಮೇಲ 

 

35. ಪೌಲನು ಕೇಫನನುಾ  ಖಂಡಿಸಿದ್ದು  ಈ ಕ್ಕರಣಕ್ಕಾ ಗಿ: 

ಅ. ಯೆಹೂದಗಳನುಾ  ಬೆೊಂಬಲಿಸುವ ತಿೀರ್ಪಿನಲಿಲ  ಪಕ್ಷಪಾತ್ 

ಆ. ಅವನ್ ನ್ಡತೆ ಶುಭಸಂದೇಶದ ಸತ್ಯ ಕೆ  ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ  

ಇ. ಶುರ್ಸಂದೇಶವನುಾ  ಸ್ನರದೆ ಸಮಯವನುಾ  ವಯ ರ್ಿಮಾಡಿದು ಕೆಾ  

ಈ. ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲಲ  

 

36. ಸತ್ಾ ವರ ಪುನರುತ್ತಥ ನದ ಬಗೆೆ  ವಿವರಿಸುತ್ತಾ  ಪೌಲನು ಹಿೀಗೆ ಹೇಳ್ಳತ್ತಾ ನೆ: 

ಅ. ಬಿತಾ ದುಾ  ಭೌತಕ ದೇಹ; ಪುನ್ರುತ್ತಾ ನ್ಹಿಂದುವಂಥದುಾ  ಆಧ್ಯಯ ತಿ ಕ ದೇಹ 

ಆ. ಬಿತಿಾ ದ್ದು  ಭೌತಿಕ ದೇಹ್; ಆದರೆ ಪುನರುತ್ತಥ ನಹೊಂದ್ದವಂರ್ದ್ದು  ಪಾರ ಣಿಗಳ ದೇಹ್ 

ಇ. ಸ್ನವು ನಮ್ಮಮ ಲಲ ರ ಅಸಿಾ ತ್ವ ದ ಅೊಂತ್ಯ  

ಈ. ಪರ ಭುವಿನ ಪುನರಾಗಮನದ ಮದಲು ಸತ್ಾ ವರನುಾ  ಎಬಿಬ ಸಲಾಗುತ್ಾ ದೆ 

 

37. ಈ ಇಬಬ ರು ಸಿಾ ರೀಯರು ಎರಡು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸದೃಶರಾಗಿದಾು ರೆ: 

ಅ. ರಾಹೇಲ್ ಮತ್ತಾ  ಲೇಯ 

ಆ. ಏವಾ ಮತ್ತಾ  ರೆಬೆಕ್ಕ 

ಇ. ಸಾರ ಮತ್ತಾ  ಹಾಗರ 

ಈ. ನವೀಮಿ ಮತ್ತಾ  ರೂತ್ಳ್ಳ 

 

38. ಪರ ಭುವಿನ ಭೀಜನದ ಬಗೆೆ  ಈ ಪತ್ರ ದಲಿಲ  ಉಲಲ ೀಖವಿದೆ: 

ಅ. ರೀಮನಾ ರು 

ಆ. 1 ಕೊರಿಂಥಿಯರು 

ಇ. 2ಕೊರಿೊಂಥಿಯರು 

ಈ. ಗಲಾತ್ಯ ರು 



 

39. ಮಹಿಳೆಯು ತ್ಲಯ ಮೇಲ ಮುಸುಕು ಧರಿಸುವ ಬಗೆೆ  ಪೌಲನು ಹಿೀಗೆನುಾ ತ್ತಾ ನೆ: 

ಅ. ಕ್ಕಮತ್ತಪದೊಂದ ಬೆೊಂದ್ದಹೀಗುವುದಕ್ತಾ ೊಂತ್ ಮುಸುಕು ಹಾಕುವುದ್ದ ಒಳೆು ಯದ್ದ 

ಆ. ಇದರಿೊಂದ ದೇವರ ಮಹಿಮ್ಮಯನುಾ  ಬಚಿಚ ಡಲಾಗುತ್ಾ ದೆ. 

ಇ. ತ್ಮಮ  ಗಂಡಂದರಿಗೆ ವಿಧೇಯತೆ ತೀರುವುದ್ದ ಒಳೆು ಯದ್ದ 

ಈ. ಇಿಂಥ ಪ್ದಾ ತ ನ್ಮಿ ಲಿ್ಲ  ಇಲಿ ; ಇನೆಾ ವ ಧಮಮಸಭೆಗಳ್ಲಿ್ಲ  ಇಲಿ  

 

40. ಗಲಾತ್ಯ ದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ ದ ಪರ ಕ್ಕರ, ದೇವರು ಪ್ರ ೀಷಿತ್ನನಾಾ ಗಿ ಪೌಲನನುಾ  ಆರಿಸಿಕೊೊಂಡ 

ಒಡನೆಯೇ ಪೌಲನು ಹೀದ ಸಥ ಳ: 

ಅ. ಜೆರುಸಲೇಮ್ 

ಆ. ಅರೇಬಿಯಾ 

ಇ. ತ್ತಸಿ 

ಈ. ದೇವಾಲಯ  

 


