
ಬೈಬಲ್ ರಸಪ್ರ ಶೆ್ನ  – 3 

ಯಕೋಬ, 1&2 ಪೇತ್ರ , 1,2,3,ಯೊವಾನೆ್ , ಯೂದ, ಪ್ರ ಕಟನೆ 

 

1. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಜ್ಞಾ ನದ ಕೊರತೆ ಇದದ ರೆ, ಅವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 

ಅ. ಪ್ರ ತಿದಿನ ಕಷ್ಟ ಪ್ಟ್ಟಟ  ಅಧ್ಯ ಯನ ಮಾಡಬೇಕು 

ಆ. ಎಲ್ಲ ರಿಗೂ ಯಥೇಚ್ಛ ವಾಗಿ ನೋಡುವ ದೇವರಲ್ಲಲ  

ಬೇಡಿಕಳ್ಳ ಬೇಕು 

ಇ. ಪ್ವಿತ್ರರ ತ್ಮ ರಿಗೆ ಸ್ತು ತಿಗೀತೆ ಹಾಡಬೇಕು 

ಈ. ಮಾತೆ ಮಾರಿಯಳ ಮಧ್ಯ ಸಿ್ಥ ಕೆಯನುು  ಕೇಳಬೇಕು 

 

2. ಸಂಕಟ ಶೀಧ್ನೆಗಳನುು  ತ್ರಳ್ಮಮ ಯಿಂದ ಸಹಿಸ್ಥಕೊಳ್ಳು ವವರಿಗೆ ಸ್ಥಗುವ 

ಪ್ರ ತಿಫಲವೇನು? 

ಅ. ಅವರು ಸಜ್ಜ ೋವವೆಂಬ ಜಯಮಾಲೆಯನೆ್ನ  ಪ್ಡೆಯುತ್ತಾ ರೆ. 

ಆ. ಅವರು ಅನಯ ಜನರನುು  ಮತ್ರಿಂತ್ರಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುತ್ು ದೆ. 

ಇ. ಅವರು ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ  ಕುಳಿತುಕೊಳು ಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುತ್ು ದೆ. 

ಈ. ಅವರು ತ್ಮಮ  ಶತುರ ಗಳನುು  ಸೀಲ್ಲಸಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುತ್ು ದೆ. 

 

3. ದೇವರ ವಾಕಯ ವನುು  ಕೇಳ್ಳವವರ ಹಾಗು ಅನುಸರಿಸ್ತವವರ ನಡುವೆ 

ಯಾಕೊೀಬರು ಯಾರನುು  ಬಿಂಬಲ್ಲಸ್ತತ್ರು ರೆ?  

ಅ.  ದೇವರ ವಾಕಯ ವನುು  ಕೇಳ್ಳವವರನುು  

ಆ. ದೇವರ ವಾಕಯ ವನೆ್ನ  ಅನ್ನಸರಿಸುವವರನೆ್ನ  

ಇ. ದೇವರ ವಾಕಯ ವನುು  ಕೇಳ್ಳವವರ ಹಾಗು ಅನುಸರಿಸ್ತವವರ ಬಗೆೆ  

ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸ್ತವುದಿಲಿ  

ಈ. ಇಬಬ ರನುು  ಬಿಂಬಲ್ಲಸ್ತವುದಿಲಿ  

 

4. ದೇವರ ಮಿಂದೆ ನಿಷ್ಕ ಳಂಕವಾದ ಮತುು  ನಿಮಮಲವಾದ ಧ್ಮಮ 

ಯಾವುದು? 



ಅ. ಇತ್ರ ಧ್ಮಮಗಳನುು  ಗೌರವಿಸ್ತವ ಮತುು  ಪಿೀಠದ ಮೇಲೆ 

ಬಲ್ಲಯಪಿಮಸ್ತವುದು. 

ಆ. ಅವರು ನಂಬುವ ದೇವರನುು  ಇಡೀ ಜಗತಿು ಗೆ ಘೀಷಿಸ್ತವುದು. 

ಇ. ಮೀಕ್ಷವನುು  ಪ್ಡೆಯಲು ಪ್ರರ ರ್ಮನೆ, ಉಪ್ವಾಸ ಮತುು  ತ್ಪ್ಸ್ತು  

ಮಾಡುವುದು. 

ಈ. ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳ್ಲ್ಲಲ ರುವ ಅನಾಥರಿಗೂ ವಿಧವಯರಿಗೂ 

ನೆರವಾಗುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರರ ಪಂಚಿಕ ಮಲ್ಲನ್ತೆಯೆಂದ 

ದೂರವಿರುವುದು.  

 

5. ನಾವು ಒಲವು ತೀರುವ ಸ್ಥರಿವಂತ್ರು ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ರು ರೆ? 

ಅ. ನ್ಮಮ ನೆ್ನ  ತುಳಿದು ಹೆಂಸಿಸಿ ನಾಯ ಯಾಲ್ಯಕೆ್ಕ  ಎಳೆಯುತ್ತಾ ರೆ 

ಆ. ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ರು ರೆ 

ಇ. ತ್ಮಮ  ಎಲಿ್ಲ  ಆಸ್ಥು ಯನುು  ಮಾರಿ ಧ್ಮಮಸಭೆಗೆ ನಿೀಡುತ್ರು ರೆ 

ಈ. ಸೇಡು ತಿೀರಿಸ್ಥಕೊಳ್ಳು ತ್ರು ರೆ ಹಾಗೂ ತ್ಮಮ ನುು  

ಅನುಸರಿಸದಿರುವವರನುು  ನಿಿಂದಿಸ್ತತ್ರು ರೆ 

 

6. ನಾಯ ಯಕ್ಕಕ  ಮಿಗಲ್ಲಗ ವಿಜಿಂಭಿಸ್ತವುದು ಯಾವುದು? 

ಅ. ಸಂತೀಷ್ 

ಆ. ದಯೆ 

ಇ. ಜ್ಞಾ ನ 

ಈ. ಬುದಿದ ವಂತಿಕೆ 

 

7. ಸತಿಕ ಿಯೆಗಳಿಲಿದ ವಿಶ್ವಾ ಸ ಎಿಂರ್ವುದು? 

ಅ. ಸತ್ಾ ವಿಶ್ವಾ ಸ 

ಆ. ಬಹಿರಂಗ ವಿಶ್ವಾ ಸ 

ಇ. ಸಾತಿಾ ಕ ವಿಶ್ವಾ ಸ 



ಈ. ಉಪ್ಯುಕು  ವಿಶ್ವಾ ಸ 

 

8. ಮಾನವನು ದೇವರೊಡನೆ ಸತ್ು ಿಂಬಂಧ್ವನುು  ಪ್ಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? 

ಅ. ವಿಶ್ವಾ ಸವು ಸತೆ್ಕ್ ರ ಯೆಗಳೊಡನೆ ಬೆರೆತ್ತಗ 

ಆ. ದಯೆ ಮತುು  ಸಹಾನುಭೂತಿಗಳಿಿಂದ 

ಇ. ಸಹನೆ ಮತುು  ಸಾಿಂತ್ಾ ನದಿಿಂದ 

ಈ. ಕುಟ್ಟಿಂಬ ಮತುು  ಸಮಾಜದಿಿಂದ 

 

9. ನಾಲ್ಲಗೆಯನುು  ಇದಕೆಕ  ಹೀಲ್ಲಸಲ್ಲಗದೆ................ 

ಅ. ದೇಹಾಿಂಗ 

ಆ. ಪ್ವಿತ್ರರ ತ್ಮ  

ಇ. ಬೆೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿ 

ಈ. ಹಾವು 

 

10. ಮಮಮಮತ್ು ರವೂ ಸಾಾ ರ್ಥಮಭಿಲ್ಲಶೆಯೂ ಇರುವ ಕಡೆ ಏನಿರುತ್ು ವೆ? 

ಅ. ಅಕರ ಮಗಳು ಮತುಾ  ದುಶ್ಚ ಟಗಳು 

ಆ. ಅಸಾ ಸಿ ತೆ ಮತುು  ನಿರುತ್ರು ಹ 

ಇ. ಜಗಳ ಮತುು  ಚಾಡ 

ಈ. ಅಸಂತೀಷ್ ಮತುು  ಬಡತ್ನ 

 

11. ಲೀಕದೊಡನೆ ಗೆಳ್ಮತ್ನವನುು  ಬಳ್ಮಸ್ತವವನು……………………….  

ಅ. ದೇವರಿಿಂದ ಎಲಿ  ಸಹಾಯ ಪ್ಡೆಯುತ್ರು ನೆ 

ಆ. ಆಡಳಿತ್ಗಾರರ ಮತುು  ಅರ್ಮಕರ ಕೃಪೆಗೆ ಒಳಪ್ಡುತ್ರು ನೆ 

ಇ. ದೇವರೊಡನೆ ಹಗೆತ್ನ್ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾ ನೆ 

ಈ. ಸ್ಥರಿವಂತ್ನಾಗ ದೇಗುಲಗಳಿಗೆ ದೇಣಿಗೆ ನಿೀಡುತ್ರು ನೆ  



 

12. ನಾವು ನಮಮ  ನೆರೆಹರೆಯವರಿಗೆ ಏಕೆ ನಾಯ ಯತಿೀರ್ಪಮ ಕೊಡಬಾರದು? 

ಅ. ಏಕೆಿಂದರೆ ನಂತ್ರ ಅವರು ನಮಮ  ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತಿೀರಿಸ್ಥಕೊಳ್ಳು ತ್ರು ರೆ. 

ಆ. ಏಕೆಿಂದರೆ ಅವರು ನಮಮ  ತ್ರ್ಪು ಗಳನುು  ಎತಿು  ತೀರಿಸ್ತತ್ರು ರೆ 

ಇ. ಏಕೆಿಂದರೆ ನೆರೆಹರೆಯವರು ದೇವರ ಪಿರ ೀತಿಗೆ ಪ್ರತ್ರ ರು. 

ಈ. ಏಕ್ಕೆಂದರೆ  ನಾಯ ಯವಿಧಿಗಳ್ನೆ್ನ  ಕಟಟ ವರೂ ನಾಯ ಯಪ್ತ್ಕ್ಯೂ 

ಒಬಬ ರೆ; ಅವರೇ ಉದ್ದಾ ರ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ  

ವಿನಾಶ್ಗೊಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ  ಶ್ಕಾ ರು. 

 

13. ನಿೀವು ಅಸಾ ಸಿ ರಾಗದದ ರೆ ನಿೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕೆಿಂದು ಹೇಳಲ್ಲಗದೆ? 

ಅ. ಸಭಾಪ್ರಲ್ಕರನೆ್ನ  ಕರೆದು ಪ್ರರ ರ್ಥಿಸಲು ಕೇಳಿಕಳ್ಳ ಬೇಕು. 

ಆ. ಗೊೀಣಿತ್ಟಟ ನುು  ಹಾಕಿ ಬೂದಿಯನುು  ಸ್ಥಿಂಪ್ಡಸಬೇಕು. 

ಇ. ವೈದಯ ರ ಬಳಿಗೆ ಹೀಗ ಅದಕೆಕ  ತ್ಕಕ ಿಂತೆ ಚಿಕಿತೆು ಪ್ಡೆಯಬೇಕು 

ಈ.  ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಿಂತ್ರವನುು  ಕಾಯುದ ಕೊಳು ಬೇಕು. 

 

14. ಒಬಬ ರಿಗೊಬಬ ರು ಪ್ರಪ್ಗಳನುು  ಒಪಿು ಕೊಳ್ಳು ವುದರಿಿಂದ ಆಗುವ 

ಪ್ರ ಯೀಜನವೇನು? 

ಅ. ನಾವು ಕತ್ು ಲೆಯಲಿ್ಲ  ನಡೆಯುವುದಿಲಿ  

ಆ. ನಾವು ಆಶೀವಮದಿಸಲು ಡುತೇವೆ 

ಇ. ನಾವು ಪ್ರಮ ಪ್ರ ಸಾದ ಸ್ಥಾ ೀಕರಿಸಬಹುದು 

ಈ. ನಾವು ಸಾ ಸಥ ರಾಗುತೆಾ ೋವ 

 

15. ನಾವು ಪ್ರಪಿಯನುು  ದುಮಾಮಗಮದಿಿಂದ ಮರಳಿ ಸನಾಮ ಗಮಕೆಕ  ತಂದವರಿಗೆ 

ಸ್ಥಗುವ ಲ್ಲಭವೇನು? 

ಅ. ನಾವು ದೇವರಿಿಂದ ಪ್ರ ತಿಫಲ ಪ್ಡೆಯುತೆು ೀವೆ ಮತುು  ಭೂಮಿಯ 

ಆಡಳಿತ್ಗಾರರು ನಮಮ ನುು  ಗುರುತಿಸ್ತತ್ರು ರೆ. 



ಆ. ನಾವು ಕಿರ ಸು ನ ಸೈನಿಕರಾಗುತೆು ೀವೆ ಮತುು  ಯೇಸ್ತವಿಗಾಗ 

ಹೀರಾಡುತೆು ೀವೆ. 

ಇ. ನಾವು ಪ್ರಪಿಯ ಆತ್ಮ ವನೆ್ನ  ಸಾವಿನೆಂದ ತ್ಪಿಿ ಸಿ ಪ್ರಪ್ಗಳಿಗೆ 

ಕ್ಷಮೆಪ್ಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತೆಾ ೋವ. 

ಈ. ನಮಮ ನುು  ಕಿರ ಸು ನ ರಾಯಭಾರಿಗಳ್ಳ ಎಿಂದು ಕರೆಯಲ್ಲಗುತ್ು ದೆ; ಇದು 

ನಮಮ  ಗೌರವಕೆಕ  ಆಹಮವಾಗದೆ. 

 

16. ನಮಮ  ನಡೆನುಡಗಳಲಿ್ಲ  ನಾವು ಏಕೆ ಪ್ವಿತ್ರ ರಾಗರಬೇಕು? 

ಅ. ಏಕ್ಕೆಂದರೆ ನ್ಮಮ ನೆ್ನ  ಕರೆದ ದೇವರು ಪ್ವಿತ್ರ  

ಆ.  ಏಕೆಿಂದರೆ ಪ್ವಿತ್ರ ರಾಗರುವ ಯೇಸ್ತವನುು  ಪ್ರಮಪ್ರ ಸಾದದಲಿ್ಲ  

ಸ್ಥಾ ೀಕರಿಸಬೇಕು. 

ಇ. ಏಕೆಿಂದರೆ ನಾವು ದಿೀಕಾಾ ಸಾು ನ ಪ್ಡೆದ ಕೆರ ೈಸು ರು 

ಈ. ಏಕೆಿಂದರೆ ನಾವು ಕಿರ ಸು ನನುು  ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಸಬೇಕು 

 

17. ಸಜಿೀವ ಶೀಲೆ ಎಿಂದು ಯಾರನುು  ಸಂಬೀಧಿಸ್ಥ ಬರೆಯಲ್ಲಗದೆ? 

ಅ. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು 

ಆ. ಪ್ರ ಭುಯೇಸು 

ಇ. ಪೌಲ 

ಈ. ಇಸರ ಯೇಲ್ 

 

18. ದೇವರು ಕಾಗಮತ್ು ಲ್ಲನಿಿಂದ ಬಳಕಿಗೆ ನಮಮ ನುು  ಕರೆತಂದು ನಮಮ ನುು  

ಆಯುದ ಕೊಿಂಡ ಜನಾಿಂಗ, ದೇವರ ಸಾ ಕಿೀಯಜನ ಎಿಂದು ಏಕೆ ಕರೆದರು? 

ಅ. ಕಾರಣ,  ನಾವು ದಿೀಕಾಾ ಸಾು ನ ಪ್ಡೆದ ಕೆರ ೈಸು ರು 

ಆ. ಏಕೆಿಂದರೆ ನಾವು ಧ್ಮಮಸಭೆಯ ಆಜ್ಞಾ ಗಳ್ಳ ಹಾಗು ಸಂಸಾಕ ರಗಳನುು  

ಅನುಸರಿಸ್ತತೆು ೀವೆ. 

ಇ. ದೇವರ ಅದುು ತ್ಕಾಯಿಗಳ್ನೆ್ನ  ಪ್ರ ಚುರಪ್ಡಿಸಲು 



ಈ. ನಾವು ಲೀಕಕೆಕ  ಉರ್ಪು  ಮತುು  ಬಳಕಾಗಲು  

 

19. ಅರಿವಿಲಿದೆ ಮಾತ್ನಾಡುವ ಮೂಢಜನರ ಬಾಯನುು  ಹೇಗೆ 

ಮಚಿಿ ಸಬಹುದು? 

ಅ. ನ್ಮಮ  ಒಳೆಳ ಯ ನ್ಡತೆಯೆಂದ 

ಆ. ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಿಂದ 

ಇ. ಸಮದಾಯವನುು  ಸಂಘಟಿಸ್ತವ ಮೂಲಕ 

ಈ. ಅವರೊಡನೆ ಸಮಾಲೀರ್ನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 

 

20. ರ್ಪರುಷ್ರು ಏಕೆ ತ್ಮಮ  ಪ್ತಿು ಯರೊಡನೆ ಸರಿಯಾದ ತಿಳ್ಳವಳಿಕೆಯಿಂದ 

ಸಹಜಿೀವನ ಮಾಡಬೇಕು? 

ಅ.  ಮದುವೆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಮಾಡದ ಒಡಂಬಡಕೆಯ ಪ್ರ ತಿಜ್ಞಾ ಯದು 

ಆ. ಅವರೂ ಕ್ಕಡ ತ್ಮಮ  ಪ್ತ್ಕ್ಯರೊೆಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜ ೋವ ಕಡುಗೆಗೆ 

ಸಮಬಾಧಯ ರು. 

ಇ. ಅವರು ತ್ಮಮ  ಹಿಂಡತಿಯರನುು  ಪಿರ ೀತಿಸ್ತವ ಮತುು  ಗೌರವಿಸ್ತವ 

ಸಂಸಾಕ ರದಿಿಂದ ಬದದ ರಾಗರುತ್ರು ರೆ 

ಈ. ಮೇಲ್ಲನ ಯಾವುದೂ ಇಲಿ  

 

21. ನಾವೇಕೆ ನಮಮ  ಚಿಿಂತೆಯನೆು ಲಿ್ಲ  ದೇವರಿಗೇ ಬಿಟ್ಟಟ ಬಿಡಬೇಕು? 

ಅ. ಏಕೆಿಂದರೆ ಅವರು ನಮಮ  ಸೃಷಿಿ ಕತ್ಮ ಮತುು  ನಾವು ಅವರ ಜಿೀವಿಗಳ್ಳ 

ಆ. ಏಕೆಿಂದರೆ ಕೆರ ೈಸು ರು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ್ರಾಗುವ 

ನಿಬಮಿಂಧ್ವನುು  ಹಿಂದಿದೆದ ೀವೆ. 

ಇ. ಏಕ್ಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನ್ಮಮ  ಮೇಲೆ ಲ್ಕ್ಷಯ ವಿದೆ. 

ಈ. ಮೇಲ್ಲನ ಎಲಿವೂ 

 

22. ನಮಮ  ಶತುರ ವಾಗರುವ ಸೈತ್ರನನು ಸ್ಥಿಂಹದಂತೆ ಘಜಿಮಸ್ಥದಾಗ ಏನು 

ಮಾಡಬೇಕು? 

ಅ. ನಾವು ವಿಶ್ವಾ ಸದಲ್ಲಲ  ದೃಢವಾಗಿದುಾ  ಅವನ್ನೆ್ನ  ಎದುರಿಸಬೇಕು. 

ಆ. ನಾವು ಸಂತ್ರ ಮಧ್ಯ ಸ್ಥು ಕೆ ಯನುು  ಕೇಳಬೇಕು. 



ಇ. ನಾವು ಧ್ಮಮಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರ ಸಹಾಯ ಪ್ಡೆಯಬೇಕು. 

ಈ. ನಾವು ನಮಮ  ಪ್ರಪ್ಗಳನುು  ಒಬಬ ಬಬ ರಿಗೊಬಬ ರು ನಿವೇದಿಸಬೇಕು. 

 

23. ನಾವು ಕರೆಹಿಂದಿದವರು ದೇವರಿಿಂದ ಆಯೆಕ ಯಾದವರು, ಈ ವರದಲಿ್ಲ  

ನಾವು ದೃಢವಾಗದದ ರೆ ಏನಾಗುತ್ು ದೆ? 

ಅ. ನಮಮ ನುು  ದೂತ್ರು ಸಾ ಗಮಕೆಕ  ಕರೆದೊಯುಯ ತ್ರು ರೆ. 

ಆ. ನಮಮ ನುು  ಸೈತ್ರನನು ಮಟ್ಟಟ ವುದಿಲಿ  

ಇ. ನಾವೆಂದಿಗೂ ವಿಶ್ವಾ ಸಭ್ರ ಷ್ಟ ರಾಗುವುದಿಲ್ಲ .  

ಈ. ನಮಮ ನುು  ಇಸರ ಯೇಲ್ಲನ 12 ಜನಾಿಂಗದವರನಾು ಗ 

ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ಲಗುವುದು. 

 

24. “ನಾನು ಈ ಗುಡಾರವನುು  ತ್ಯ ಜಿಸ್ತವ ಕಾಲವು ಸಮಿೀಪಿಸ್ಥತೆು ಿಂದು ಬಲಿೆ . 

ನಮಮ  ಪ್ರ ಭುಕಿರ ಸು ನೇ ನನಗದನುು  ಸಾ ಷ್ಟ ಪ್ಡಸ್ಥದಾದ ನೆ“.  ಇದನುು  

ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು? 

ಅ. ಯವಾನು  

ಆ. ಪೇತ್ರ  

ಇ. ಯಕೊೀಬ 

ಈ. ಯೂದ 

 

25. ”ಈತ್ನು ನನು  ರ್ಪತ್ರ ; ನನಗೆ ಪಿರ ಯನಾದವನು“ ಎಿಂಬ 

ಮಹೀನು ತ್ವಾಣಿಯನುು  ಸಾ ತಃ ಕೇಳಿಸ್ಥಕೊಿಂಡೆನು ಎಿಂದವರು ಯಾರು?  

ಅ. ಯಕೊೀಬ 

ಆ. ಯವಾನು  

ಇ. ಪೌಲ 

ಈ. ಪೇತ್ರ   

  



26. ”ನಾಯ ತ್ರನು ಕಕಿಕ ದದ ನೆು ೀ ನೆಕಕ ಲು ಹೀಯತು“ ಈ ಗಾದೆ ಯಾರಿಗೆ 

ಅನಾ ಯಸ್ತತ್ು ದೆ? 

ಅ. ಕಳ್ಳ ಬೋಧಕರಿಗೆ 

ಆ. ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡದವರಿಗೆ 

ಇ. ಪ್ರರ ಣಿಗಳಿಗೆ 

ಈ. ಕಾನೂನು ಪ್ರಲ್ಲಸದವರಿಗೆ 

 

27. ಪ್ರ ಭುವಿನ ದಿನ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ು ದೆ?  

ಅ. ಕಳು ನಂತೆ, ಆಗ ಪ್ವಿತ್ರರ ತ್ಮ ರು ಎಲಿರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರುತ್ರು ರೆ 

ಆ. ಕಳು ನಂತೆ, ಆಗ ಎಲಿರೂ ದೇವರೊಿಂದಿಗೆ ಒಿಂದಾಗುತ್ರು ರೆ 

ಇ. ಕಳ್ಳ ನಂತೆ, ಆಗ ಆಕಾಶ್ಮಂಡಲ್ವು ಸಿಡಿಲ್ ಗಜಿನೆಯೊೆಂದಿಗೆ 

ಅಳಿದು ಹೋಗುವುದು. 

ಈ. ಮೇಲ್ಲನ ಯಾವುದೂ ಇಲಿ  

 

28. ನಾವು ನಮಮ  ಪ್ರಪ್ಗಳನುು  ಒಪಿು ಕೊಿಂಡರೆ ಏನಾಗುತ್ು ದೆ?  

ಅ. ನಂಬಿಕಸಥ ರೂ ನೋತ್ಕ್ವಂತ್ರೂ ಆದ ದೇವರು ನ್ಮಮ  

ಪ್ರಪ್ಗಳ್ನೆ್ನ  ಕ್ಷಮಿಸಿ ಶುದಿಧ ೋಕರಿಸುತ್ತಾ ರೆ. 

ಆ.  ಈ ಸಂಸಾಕ ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಪ್ದಿಿಂದ ಮಕಿು  ಎಿಂಬ ಅನುಗರ ಹವನುು  

ನಮಗೆ ದಯಪ್ರಲ್ಲಸ್ತವನು. 

ಇ. ಕರುಣೆಯಿಂದ ಸಮೃದಧ ವಾಗರುವ ದೇವರು ನಮಮ ನುು  

ನೀಡಕೊಳ್ಳು  ತ್ನು  ದೂತ್ರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾ ಪಿಸ್ತವನು. 

ಈ. ನಮಮ  ಪ್ರಪ್ಗಳನುು  ಕ್ಷಮಿಸ್ಥ ಮೀಶೆಗೆ ಮಾಡದಂತೆ ಆತ್ನ 

ಮಹಿಮೆಯನುು  ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತವರು. 

 

29. ಕಿರ ಸು ವಿರೊೀಧಿಯ ಬರುವಿಕೆಯು ಏನನುು  ಸೂಚಿಸ್ತತ್ು ದೆ? 

ಅ. ಇದು ಕಿರ ಸು ನ ರ್ಪನರುತಿ್ರ ನವನುು  ಸೂಚಿಸ್ತತ್ು ದೆ. 

ಆ. ಜನರು ತ್ಮಮ  ಪ್ರಪ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ಶಿ್ವ ತ್ರಪ್ಪ್ಡುವುದನುು  ಸೂಚಿಸ್ತತ್ು ದೆ. 

ಇ. ಇದು ಅೆಂತ್ಕ್ಮಕಾಲ್ ಸನೆ ಹತ್ವಾಯತೆಾ ೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ಾ ದೆ. 



ಈ.  ಇದು ಮಿಂಬರುವ ಕಠಿಣ ನಿಯಮದ ಸಮಯವನುು  ಸೂಚಿಸ್ಥದರು 

 

 

30. ಅಸತ್ಯ ವಾದಿ ಯಾರು?  

ಅ. ಕಿರ ಸು ರಿಗೆ ವಿರೊೀಧ್ವಾದವನು 

ಆ. ಪಿತ್ನ್ನೆ್ನ  ಹಾಗೂ ಪುತ್ರ ನ್ನೆ್ನ  ನರಾಕರಿಸುವವನ್ನ 

ಇ. ಕಿರ ಸು ರು ಹಿಿಂಸೆಗೊಳಗಾಗುವುದನುು  ನೀಡ ಆನಂದಿಸ್ತವವನು 

ಈ. ಮೇಲ್ಲನ ಯಾವುದೂ ಅಲಿ  

 

31. ದೇವರಿಿಂದ ಜನಿಸ್ಥದ ಯಾವನೂ ಪ್ರಪ್ ಮಾಡನು. ಏಕೆಿಂದರೆ.................. 

ಅ. ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ವಿಶೇಷ್ ಆಶೀವಾಮದವಿದೆ 

ಆ. ದೇವರು ಕರುಣಾಮಯ; ಅವರು ಎಲಿರ ಪ್ರಪ್ಗಳನುು  ಕ್ಷಮಿಸ್ತತ್ರು ರೆ 

ಇ.  ದಿೀಕಾಾ ಸಾು ನ ಪ್ಡೆದಿರುವವರೆಲಿರ ಪ್ರಪ್ಗಳ್ಳ ಕ್ಷಮಿಸಲು ಡುತ್ು ವೆ. 

ಈ. ದೇವರ ಜ್ೋವದಕುಡಿ ಅವರಲ್ಲಲ ರುತ್ಾ ದೆ. 

 

32. ಯವಾನು ನ ಪ್ರ ಕಾರ, ಯೇಸ್ತವಿಗೆ ಸಾಕಿಾ ಯಾಗರುವವರು ಇವರು.............  

 

ಅ. ಮಾಕಮ, ಮತ್ರು ಯ ಮತುು  ಲೂಕನು  

ಆ. ಪ್ವಿತ್ತರ ತ್ಮ , ಜಲ್ ಮತುಾ  ರಕಾ  

ಇ. ಪ್ವಿತ್ರರ ತ್ಮ ರು, ಸಂತ್ರು ಮತುು  ದೇವದೂತ್ರು 

ಈ. ಸ್ತವಾತ್ಮಬೀಧ್ಕರು, ಪ್ರ ವಾದಿಗಳ್ಳ ಮತುು  ಕಿೀತ್ಮನೆಗಾರರು 

 

33. ’ಅ‘ ಕಾರವೂ ‘ಳ‘ಕಾರವೂ – ಇದನುು  ಹಿೀಗೆ ವಿವರಿಸಲ್ಲಗದೆ: 

ಅ. ವತ್ಿಮಾನ್ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಲ  ‘ಇರುವಾತ್ನೂ‘ ಭೂತ್ಕಾಲ್ದಲ್ಲಲ  

‘ಇದ್ದಾ ತ್ನೂ‘ ಭ್ವಿಷ್ಯ ತೆ್ತ ಲ್ದಲ್ಲಲ  ‘ಬರುವಾತ್ನೂ‘ ಸರ್ವಿಶ್ಾ ರ 



ಆ. ಇವುಗಳ್ಳ ಗರ ೀಕ್ ದೇವರ ಮತುು  ದೇವತೆಗಳ ಹಸರುಗಳಾಗವೆ. 

ಇ.  ಇವು ಒಿಂದು ಭಾಷೆಯ ವಣಮಮಾಲೆಗಳಾಗವೆ 

ಈ. ವಯ ಕಿು ಗತ್ವಾದ ಪಿರ ೀತಿ ; ಬಳಕು ಮತುು  ಜ್ಞಾ ನೀದಯ 

 

34. ಯಾವ ಏಳ್ಳ ಪ್ಟಟ ಣಗಳಿಗೆ ದಶಮನದ ಸಂದೇಶವನುು  ತಿಳಿಸಲು ವಾಣಿ 

ತಿಳಿಸ್ಥತು?  

ಅ. ರೊೀಮ, ಕೊೀರಿಿಂರ್, ಗಲ್ಲತ್ಯ , ಥೆಸಲೀನಿಕ, ಫಿಲ್ಲಪಿು , ಬರೂಯ, 

ಎಫೆಸ 

ಆ. ಸೈಪ್ರ ಸ್. ಪೆಗಮ, ಅಿಂತಿಯೀಕಯ , ಇಕೊನಿಯಮ್, ಲ್ಲಸಟ ಿ, ದಬಮ, 

ಪ್ರಿಂಪಿಲ್ಲಯ 

ಇ. ಎಫೆಸ, ಸುಮ ನ್ಿ, ಪೆಗಿಮ, ಥುವತೈರ, ಸಾದಿಿಸ್, ಫಲ್ದೆಲ್ಫ ಯ, 

ಲ್ವೋದಿಕಿೋಯ 

ಈ. ಮೇಲ್ಲನ ಯಾವುದೂ ಇಲಿ  

 

35. ಏಳ್ಳ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳ್ಳ ಹಾಗು ಏಳ್ಳ ಚಿನು ದ ದಿೀಪ್ಸು ಿಂಭದ ರಹಸಯ ವೇನು? 

ಅ. ಏಳ್ಳ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳ್ಳ ಏಳ್ಳ ಸಭೆಯನೂು  ಮತುು  ಏಳ್ಳ ದಿೀಪ್ಸು ಿಂಭಗಳ್ಳ 

ಏಳ್ಳ ದಿೀಪ್ಗಳನುು  ಸೂಚಿಸ್ತತ್ು ವೆ. 

ಆ. ಏಳು ನ್ಕ್ಷತ್ರ ಗಳು ಏಳು ದೇವದೂತ್ರನೊ  ಮತುಾ  ಏಳು 

ದಿೋಪ್ಸಾ ೆಂಭ್ಗಳು ಏಳು ಸಭೆಗಳ್ನೆ್ನ  ಸೂಚಿಸುತ್ಾ ವ. 

ಇ. ಏಳ್ಳ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳ್ಳ ಏಳ್ಳ ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರನೂು  ಏಳ್ಳ ದಿೀಪ್ಸು ಿಂಭಗಳ್ಳ 

ಏಳ್ಳ ಧ್ಮಾಮಧಿಕಾರಿಗಳನುು  ಸೂಚಿಸ್ತತ್ು ದೆ. 

ಈ. ಏಳ್ಳ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳ್ಳ ಏಳ್ಳ  ಸಭೆಯ ಮಂತಿರ ಗಳನೂು , ಮತುು  ಏಳ್ಳ 

ದಿೀಪ್ಸು ಿಂಭಗಳ್ಳ ಏಳ್ಳ ರ್ಪಸು ಕಗಳನೂು  ಸೂಚಿಸ್ತತ್ು ದೆ. 

 

36. ತ್ನು ನುು  ಪ್ರ ವಾದಿ ಎಿಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳು ವ ಮಹಿಳ್ಮ ಯಾರು? 

ಅ. ಮಿಯಾಮಮಳ್ಳ 

ಆ. ದೆಬೀರಾ 



ಇ. ಇಸಬೇಲ್ 

ಈ. ಹುಲದ  

 

37. “ ನಾನು ನಿನು ನುು  ನನು  ಬಾಯಯಳಗಿಂದ ಕಕುಕ ತೆು ೀನೆ“ ಎಿಂದು 

ಯಾರನುು  ಎರಿ್ ರಿಸಲ್ಲಗದೆ? 

ಅ. ಲ್ವದಿಕಿೋಯದ ಸಭೆಗೆ 

ಆ. ಪಿಸ್ಥಡಯದ ಅಿಂತಿಯೀಕಯ ದ ಸಭೆಗೆ 

ಇ. ಮೆಸಪೀಟಮಿಯದ ಸಭೆಗೆ 

ಈ. ಪ್ರಟ್ಮ ೀಸ್ ನಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಗೆ 

 

38. ಸ್ತರುಳಿಯನುು ತೆರೆದು ಅದರ ಮದೆರ ಯನುು  ಯಾರು 

ಮರಿಯಬಹುದು? 

ಅ. ಸ್ಥಿಂಹನೆಿಂದು ಕರೆಯಲು ಡುವ ಪೇತ್ರ  

ಆ. ಯೂದ ಕುಲ್ದ ಸಿೆಂಹವೂ, ದ್ದವಿೋದನ್ ವಂಶ್ಜದವನ್ನ 

ಇ. ಸ್ಥಿಂಹವೆಿಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲು ಡುವ ರೊೀಮನು ರು 

ಈ. ದೇವಜನರ ಮೇಲೆ ಘಜಿಮಸ್ತವ ಸ್ಥಿಂಹ 

 

39. ಸ್ಥಿಂಹಾಸನದ ಪ್ರ ತಿಯಿಂದು ಬದಿಯಲಿ್ಲರುವ ನಾಲುಕ  ಜಿೀವಿಗಳನುು  

ಇಿಂದು ನಾವು ನಾಲುಕ  ಶುಭಸಂದೇಶಗಳ ಸಂಕೇತ್ಗಳಾಗ ಬಳಸಲು ಟಿಟ ದೆ. 

ಅವು ಯಾವುವು? 

ಅ. ಒಿಂಟೆ, ಹೀರಿ, ಹಸ್ತ ಮತುು  ಬಳವಳಹಕಿಕ  

ಆ. ಬಳವಳಹಕಿಕ , ಪ್ರರಿವಾಳ, ಹದುದ  ಮತುು  ಗುಬಬ ಚಿಿ  

ಇ. ಸಿೆಂಹ, ಹೋರಿ, ಮಾನ್ವನ್ ಮುಖ ಮತುಾ  ಗರುಡ 

ಈ. ಮೇಲ್ಲನ ಯಾವುದೂ ಇಲಿ  

 



40. ಮಿಕಾಯೇಲನು ತ್ನು  ಸಹದೂತ್ರ ಸಹಿತ್ ................... ವಿರುದದ  

ಹೀರಾಡದರು? 

ಅ. ಸಾ ಗಮದಲಿ್ಲರುವ ದೇವದೂತ್ರ ವಿರುದದ  

ಆ. ಕಾದೇಸ್ಥನ ಯುದದ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಅವರ ಶತುರ ಗಳ ವಿರುದದ  

ಇ. ವಿಶಾ ಕರ ಮಾಿಂಕಕೆಕ  ಭಂಗ ತಂದವರ ವಿರುದದ  

ಈ. ಘಟಸಪ್ಿ/ಸೈತ್ತನ್ನ್ ವಿರುದಾ  

 


