
வினா விடை- 

புனித பவுல் அடிகள் திருமுகம் 

உரராடையர், ககாரிந்தியர் 1 & 2 ைற்றுை் கலாத்தியர் 

1 பவுல் கீழ் கண்ைவற்றில் எதற்காக ரதர்ந்து ககாள்ளப்பைை்வர ்

 அ. நற்கெய்திக்காக  

 ஆ.  திருமுழுக்கு ககொடுப்பதற்கொக  

 இ  குழு அமரவ்ுகள் நடத்துவதற்கொக  

 ஈ  வவறு எதற்கொக 

2.  பவுல் அடிகள் ஏழுதிய திருமுகங்களில் ரொகைானது எது? 

  அ. உவரொமமயர ் 

  ஆ  1 ககொரிந்தியர ்

   இ. 2  ககாரிந்தியர ்  

   ஈ. கலொத்தியர ் 

3.  ரநர்டையாளர் யார் ?  

   அ.  கடின உமைப்பொளி  

   ஆ.  கடவுளுக்கொக உமைப்பவரக்ள்  

   இ.  நை்பிக்டகயில் வாழ்பவர ்

   ஈ.  மமறபரப்பு பணியில் ஈடுபடுபவரக்ள் 

4.  தவறு கெய்தவர்கடள ைன்னிக்க ரவண்டுகைன ககாரிந்தியர்கடள        

எதற்க்காக பவுல் அடிகள் ரகை்டுக்ககாண்ைார ்

   அ.  அதிக துயரத்தால் வாைக்கூைாது என்பதற்காக 

   ஆ.  குடும்பத்தினருடன் மீண்டும் வேரந்்து ககொள்வதற்கொக  

   இ.  பவுல் அடிகளின் தமலமமப் பண்மப உணரந்்து ககொள்வதற்கொக  

   ஈ.  பொவத்தின் விமளமவ உணரந்்து ககொள்வதற்கொக  



5.  யார் மூலைாக பவுல் அடிகள் அருடளயுை் திருத்தூதர் நிடலயுை் 

கபற்றார் ? 

    அ.  பரன்பொஸ்  

    ஆ.  இமறத் தந்மத  

    இ.   வபதுரு  

    ஈ.   இரயசு கிறிஸ்து 

6.   ஆண்ைவரின் ஆவி எங்குள்ளரதா அங்ரக இருப்பது 

     அ.  புமதயல் 

     ஆ.  இமறவன் 

     இ.  விடுதடல  

     ஈ.   வமல் கண்ட எல்லொவம   

7.   யார் இடறவனுக்கு ஏற்புடையவர் ? 

     அ.   திருேே்ட்டதம்த வகட்பவர ்  

     ஆ.   திருெெ்ை்ைத்தின்படி நைப்பவர ்

     இ.   திருேே்ட்டத்மத இயற்றுபவர ் 

     ஈ  வவறு எதற்கொக 

8.   பவுல் அடிகள் யாடர உண்டையான யூதன் என்கிறார ்? 

     அ.   உள்ளத்தால் விருத்தரெதனை் கெய்தவர்  

     ஆ.   திருேே்ட்டதம்த படிதத்வர ்

     இ.   திருேே்ட்டத்மத கொப்பவர ் 

     ஈ.    விருத்தவேதனம் கேய்தவர ் 

9.   பவுல் அடிகள் கலாத்தியர்கடள ஏன் முை்ைாள்கள் என்றார்  

     அ.   ஏமனய ேமபயினர ்அறிவொளிகள் என்பதொல்   

      ஆ.   திருேே்ட்டத்மத பின்பற்றொதலொல்   

      இ.   ஆவியினால் ஆரை்பித்து உைல் இெட்ெயினால் முடிப்பதால்   

      ஈ.   பவுல் அடிகளுக்கு கீை்படியொததொல்   



10.  உரராடையருக்கு கடிதை் எழுத பவுல் அடிகளுக்கு உதவியவர் யார?் 

      அ.  திவமொத்தி  

      ஆ.  தீத்து  

      இ.  ரதர்சியுஸ்  

      ஈ.   பீப் 

11.     வாக்கியத்டத நிடறவு கெய்க “நாை் கிறிஸ்துரவாடு 

இறந்ரதாைானால்” 

      அ. நொம் அவமரப்வபொல் வதொன்றுவவொம் 

      ஆ.  நொம் அவமரப்வபொல் புதுமமகள் கேய்வவொம்  

      இ.  நொம் விண்ணகம் ஏறி கேல்வவொம் 

      ஈ.   நாை் அவரராடு வாழ்ரவாை்  

12.  நாை் நை்பிக்டகயினால் கெல்ரவாை் ......................................அல்ல  

      அ.   அறிவினொல்  

      ஆ.   அன்பினொல்  

      இ.   பார்டவயால்  

      ஈ.   மனிதரக்ளொல்  

13.   யார் கொன்னது. “பாவத்திற்கு ைரித்து நீங்கள் கிறிஸ்துவில் 

கைவுளுக்கு வாழ்வதாக கருதுங்கள்” 

      அ.  வபதுரு 

      ஆ.  பவுல்  

       இ.  இவயசு 

       ஈ.   தந்மதயொகிய கடவுள்  

14.    நாை் கிறிஸ்துவின் தூதர்கள்.  ஏகனனில் ....................... 

       அ.  கைவுள் நை் மூலைாக ரவண்டுரகாள் விடுக்கின்றார்  

  ஆ.  நொம் கிறிஸ்துவின் ேொட்சிகள்  

  இ.  நம்மம மீட்பதற்க்கொக கடவுள் இவயசுமவ அனுப்பினொர ் 

       ஈ.  கிறிஸ்துவின் திருத்தூதரக்ளொக நொம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிவறொம்  



15.    பாவத்தின் ெை்பளை் எது?  

      அ.   ைரணை்  

      ஆ.   நரகம்  

      இ.    வொை்வு  

      ஈ.    பரிசு  

16.    கணவன் உயிரராடிருக்குை்கபாழுது இன்கனாருவருைன் வாழுை் 

கபண்டண எப்படி அடழக்கிரறாை் ? 

       அ.   கன்னி  

       ஆ.   விதமவ  

       இ.    விபெெ்ாரி  

                  ஈ.    மமனவி  

17.       “ைகிழ்ெச்ிரயாடு ககாடுப்பவர்கடள இடறவன் அன்பு கெய்கிறார்” 

என்பது எதில் காணக்கிைக்கிறது  

       அ.  உவரொமமயர ்10:12 

       ஆ.  1 ககொரிந்தியர ்11:16 

       இ.   2 ககாரிந்தியர் 9:7 

       ஈ.   கலொத்தியர ்2:4 

18.   ரபாதகர்கடளப் புகழ, பவுல் அடிகள் இவ்வாறு கூறுகிறார். 

       அ.  ஆண்டவரின் கபயமரக் கூவி அமைப்பவரக்ள் மீட்பு கபறுவர ் 

       ஆ. நற்கெய்திடய ரபாதிப்பவர்களின் பாதங்கள் எவ்வளவு 

அழகானது  

       இ.  நொன் கிறிஸ்துவுக்கொக ஆனது வபொல் என்மன பின்பற்றுங்கள்  

       ஈ.  அவமர நம்புபவரக்ள் கவட்கத்துக்கு உள்ளொக மொட்டொரக்ள்  

19.     பவுல் அடிகள் எந்த வை்ெத்டத ொர்ந்தவர் ? 

       அ.  கபஞ்ெமின்  

       ஆ.  யூதொ  

       இ.   மனொவே  



       ஈ.   எப்ரொயீம்  

20.   “கபருடை பாராை்டுகிறவன் ஆண்ைவரில் கபருடை ககாள்ளை்டுை்”  

யார் கூறியது ? 

       அ.  இவயசு  

       ஆ.  கடவுள்  

       இ.   வமொேஸ்  

       ஈ.   திருைடறநூல்   

21.    “உங்கடள துன்புறுத்துரவாருக்கு ஆசி கூறுங்கள். ஆசி கூறுங்கள். 

ெபிக்க ரவண்ைாை்.  ைகிழ்வாரராடு ைகிழுங்கள். அழுவாரராடு அழுங்கள் 

.” யார் யாரிைை் கூறியது? 

       அ.  இவயசு கூட்டத்தினரிடம்  

       ஆ.  கடவுள் இஸ்ரொவயலரிடம  

       இ.  பவுல் அடிகள் உரராடையரிைை்  

       ஈ.   பவுல் அடிகள் ககொரிந்தியரிடம்  

22.  “நாை் வாழ்வதுை் இறப்பதுை் எல்லாை் ஆண்ைவருக்காக” எதில் 

எழுதபை்டிருக்கிறது. 

       அ.  1 ககொரிந்தியர ்

       ஆ.  கலொத்தியர ்

       இ.   2 ககொரிந்தியர ் 

       ஈ.   உரராடையர் 

23.   “நான் தருை் அருள் உைக்கு ரபாதுை்” யார் யாரிைை் கூறியது  

     அ.   பவுல் அடிகள் கலொத்தியரிடம்  

     ஆ.  இரயசு பவுல் அடிகளிைை்  

     இ.   கடவுள் வமொவேயிடம்  

     ஈ.   பவுல் அடிகள் ககொரிந்தியரிடம்   

24.   ககாரிந்திய ெமூகத்தினரிைை் இருந்த நான்கு பிரிவுகள் எடவ?  

     அ. பவுல், அப்ரபால்ரலாஸ், ரகபாஸ் & கிறிஸ்து  



     ஆ.  பவுல், அப்வபொல்வலொஸ், திவமொத்தி & தீத்து  

     இ.  பவுல், வபதுரு, அப்வபொல்வலொஸ் & திவமொத்தி  

     ஈ.  வமல் கண்டமவ எதுவுமில்மல.  

25.  ககாரிந்துவில் பவுல் அடிகளிைை் திருமுழுக்கு கபற்றவர் யார் யார?்  

    அ.  சீலொ, திவமொதத்ி, தீத்து, அப்வபொல்வலொஸ்  

    ஆ.  கிரிஸ்புஸ், டகயுஸ், ைற்றுை்  ஸ்ரதபானுஸ் வீை்ைார்  

    இ.   அப்வபொல்வலொஸ் மற்றும் வீட்டொர ் 

    ஈ.   வமற்கண்டவர ்யொரும் இல்மல  

26.   “நான் பலவீனைாயிருக்டகயில் .................................”  நிரப்புக  

     அ.  ஆண்டவரிடம் வவண்டுகிவறன்  

     ஆ.  நான் வலிடையுள்ளவனாகிரறன்  

     இ.  பயப்படுகிவறன்  

     ஈ.   உதவி வதடுகிவறன்  

27.      பவுல் அடிகள் 1 ககாரிந்தியனில் குறிப்பிடுை் ஒழுக்கக் ரகைான 

கெயல் எது? 

     அ.  ஓரினேவ்ேரக்்மக  

     ஆ.  திருமணத்திற்கு முன் உறவு ககொள்வது    

     இ.  விபேே்ொரி குைந்மதகள் கபறுவது  

     ஈ.  தந்டதயின் ைடனவிரயாடு வாழ்வது  

28.   நை்பிக்டகயாளர்கடள தான் துன்புறுத்தியடதப் பற்றி  பவுல் 

அடிகள் எந்த கடிதத்தில் குறிப்பிடுகிறார?் 

     அ.  உவரொமமயர ் 

     ஆ.  1 ககொரிந்தியர ் 

     இ.   2 ககொரிந்தியர ் 

     ஈ.   கலாத்தியர்  

29.    “உங்கள் உைல் தூய ஆவியின் ஆலயை்” என்று பவுல் அடிகள் எந்த 

கடிதத்தில் குறிப்பிடுகிறார்.  



        அ.   1 ககாரிந்தியர்  

        ஆ.   கலொத்தியர ் 

        இ.   2 ககொரிந்தியர ் 

        ஈ.   உவரொமமயர ் 

30.    தூய ஆவியின் கனிகள் பற்றி குறிப்பிடுை் திருமுகை் எது ? 

        அ.   உவரொமமயர ் 

        ஆ.   1 ககொரிந்தியர ் 

        இ.    2 ககொரிந்தியர ் 

        ஈ    கலாத்தியர்  

31.   நீதிைன்றை் கெல்வது பற்றி பவுல் அடிகள் ககாரிந்தியர்களிைை் 

கொல்வது  

        அ.   நம்பிக்மகயொளர ்நீதிமன்றம் கேன்று நீதி கபற வவண்டும்  

        ஆ.   வகொயில் குருக்களிடம் கேல்ல வவண்டும்  

        இ.   யூத ேமூக தமலமமயிடம் கேல்ல வவண்டும்  

        ஈ.    நை்பிக்டகயாளர் நீதிைன்றை் கெல்லக் கூைாது  

32.      பவுல் அடிகளிைை் ஒப்படைக்கப்பை்ை நற்கெய்திப் பணியானது  

        அ.  விருத்தவேதனம் கேய்தவரக்ளுக்கொக / யூதரக்ளுக்கொக 

        ஆ.  விருத்தரெதனை் கெய்யாதவர்களுக்காக / புறவினத்தாருக்காக  

        இ.   ஏமைகளுக்கொகவும் உதவி வதமவப்படுபவரக்ளுக்கொகவும்  

        ஈ.   வமற்கண்டவரக்ளுக்கொக அல்ல  

33.  “ அறிவு இறுைாப்டபரய உண்ைாக்குை்; அன்பு ஞான வளர்ெச்ி தருை்” 

என்ற பவுல் அடிகளின் அறிவுடர எதற்காக ? 

     அ.   சிடலகளுக்கு படைக்கப்பை்ை உணவுக்காக  

     ஆ.  ஆண்டவரின் இரவு உணமவ அசிங்கபடுதத்ொமலிருக்க 

     இ.   கபண்கள் முக்கொடு வபொடுவதற்கொக  

     ஈ   வமற்கண்ட எல்லொவற்றிற்குமொக  



34.   பல கைாழி ரபசுவதற்குை் இடறவாக்கு உடரப்பதற்குமிடைரய பவுல் 

அடிகள் விருை்புவது  

     அ.   பல கமொழி வபசுவது  

     ஆ.   இடறவாக்கு உடரப்பது  

     இ.    இரண்டுவம  

     ஈ.    ஏழு வரங்கமள  

35.   பவுல் அடிகள் ரகபாடஸ கடிந்துககாண்ைார.்  ஏகனன்றால் ரகபாஸ்  

       அ.  யூதரக்ளின் ேொரப்ொக நடுநிமல தவறியதொல்  

      ஆ.  நற்கெய்தியின் உண்டையின்படி ெரிவர நைக்காததால்  

      இ.  நற்கேய்திமய வபொதிக்கொமல் கொலதம்த வீணடிதத்தொல்  

      ஈ.  வமற்கண்ட எதுவுமில்மல  

36.    உைலின் உயிரப்்டப விளக்குடகயில், பவுல் அடிகள் கூறுகிறார.்  

      அ.  விடதக்கப்படுவது ைனித உைல், உயிர்த்கதழுவது ஆவிக்குரிய 

உைல்  

      ஆ.  விமதக்கப்படுவது மனித உடல், உயிரத்க்தழுவது விலங்கின் உடல் 

      இ.  ேொவவ வொை்வின் முடிவு  

      ஈ.   இறந்தவர ்இவயசுவின் இரண்டொம் வருமகக்குமுன் உயிரத்க்தழுவர ் 

37.   இரண்டு உைன்படிக்டககளாக பவுல் அடிகள் குறிப்பிடுை் கபண்கள்  

      அ.  ரொக்வகல் மற்றும் லியொ  

      ஆ.  ஏவொ மற்றும் கரவபக்கொ  

      இ.   ொரா ைற்றுை் ஹாகார்  

      ஈ.    நவவொமி மற்றும் ரூத ்

38.    ஆண்ைவர் நிறுவிய இறுதி உணவு பற்றி குறிப்பிடுை் திருமுகை்  

      அ.   உவரொமமயர ் 

      ஆ.   1 ககாரிந்தியர்  

       இ.   2. ககொரிந்தியர ் 

       ஈ.   கலொத்தியர ் 



39.   முக்காடு பற்றி பவுல் அடிகள் கூறுவது  

      அ.   இேம்ேயினொல் எரிவமத விட முக்கொடு வபொடுவது வமல்  

      ஆ.   இமறவனின் மொட்சிமய மமறக்கும்  

      இ.  கணவரக்ளுக்கு கீை்ப்படிவது நல்லது  

      ஈ.   இந்த வழக்கை் எங்கள் நடுவிலுை் இல்டல; கைவுளின் எந்த 

ெடபயிலுை் இல்டல  

40.    கலாத்தியருக்கு எழுதிய திருமுகை்படி, இரயசுவால் 

தடுத்தாை்ககாண்ைபின் பவுல் அடிகள் கென்ற இைை்  

       அ.  கெருேவலம்  

       ஆ.   அரரபியா  

       இ.   தொரச்ுஸ்  

       ஈ.  வகொவில்  

 

          

 


