
வினா விடை-3 

யாக்க ாபு, கேதுரு, கயாவான், யூதா திருமு ங் ள் 
மற்றும் திருவவளிப்ோடு ஆ மங் ள்  

 

1. உங்களுள் எவனுக்காவது ஞானம் குடைவாயிருந்தால் 
அவன் என்ன செய்ய வவண்டும்? 

அ.  ஷ்டப்ேட்டு ேடிக்  கவண்டும்  

ஆ. கைவுளிைம் வகட்கவவண்டும்  

இ.  ேரிசுத்த ஆவிக்கு ோடல் ோட கவண்டும்  

ஈ.  மரியாளிடம் க ட்  கவண்டும்  

2. வொதடனகடள மனவுறுதிவயாடு தாங்குபவனுக்கு  
கிடைக்கும் பரிசு என்ன? 

அ. இடைவன் அன்பு செலுத்துவவார்க்கு உரிய வாழ்வின் 
கிரீைத்டத பரிொகப் சபறுவான்  

ஆ.  புறவினத்தாரை மனமாற்றம் வெய்ய முடியும்  

இ.   டவுளின் வலது ேக் ம் உட் ாை முடியும்  

ஈ.  ேர வரை வவற்றி வ ாள்ள முடியும்  

3. இரற வார்த்ரதயின்ேடி நடப்ேவர் ரளயும்  
க ட்ேவர் ரளயும் ேற்றி யாக்க ாபு வொல்வவதன்ன? 

அ. க ட்ேவர் ரள அவர் ஊக்குவிக் ிறார்  

ஆ.  நடப்ேவர் ரள அவர் ஊக்குவிக் ிறார்  



இ.  இவர் ரளப் ேற்றி எதுவும் வொல்லவில்ரல  

ஈ.  யாரையும்  ஊக்குவிக் வில்ரல 

4. கைவுள் முன்னிடையில் புனிதமும் மாெற்ைதுமான மதத்தின் 
குணநைன்கள் எடவ?  

அ.  ேிற மதத்ரத மதித்து  டவுள் ேடீத்தில் ேலி வெலுத்த 
கவண்டும். 

ஆ.  நம்பும்  டவுரளே கோற்றி உல ம் முழுரமக்கும் 
அறிக்ர யிட கவண்டும். 

இ.  மீட்ேரடய வெேம், உேவாெம், ேரி ாைம் இவற்ரற 
வெய்யகவண்டும்  

ஈ.  அனாரத ள், விதரவ ள் இவர் ளின் துன்ேத்தில் உதவி 
வெய்து தன்மீது   ரற ேடியாமல் ோது ாக்  கவண்டும்  

5. நாம் உதவி செய்யும் பணக்காரர்கள் நமக்கு என்ன 
செய்வார்கள்?  

அ.  நம்ரம வ ாடுரமப்ேடுத்தி நீதிமன்றங் ளுக்கு இழுத்து 
வெல்வார் ள்  

ஆ.  ஏரை ளுக்கு உதவி வெய்வார் ள்  

இ.  தங் ள் வொத்துக் ரள விற்று க ாயிலுக்கு வ ாடுப்ோர் ள்  

ஈ.   ீழ்ப்ேடியாதவர் ரள அடித்து துன்புறுத்துவார் ள்  

6. நீதிடய சவற்ைிசகாள்வது எது?  

அ.  ம ிழ்ச்ெி  

ஆ.  இைக் ம்  

இ.  அறிவு  



ஈ.  ஞானம்  

7. செயைற்ை விசுவாெம் ......................... 

அ.  உயிைற்றது  

ஆ.  விளக் ி  ாட்டும்  

இ.  ஆறுதல் கூறும். 

ஈ.   ேலன் தரும்.  

8. ஏற்புடையவன் ஆவது எதனால்? 

அ.  விசுவாெத்தினால் மட்டும் அல்ல மாறா  வெயலால் 

ஆ.  அனுதாேம் மற்றும் இைக் ச் வெயல் ளால்  

இ.  ஆறுதல் மற்றும் வெதியினால்  

ஈ.  குடும்ேம் மற்றும் நண்ேர் ளால்  

9. நாக்கு எதற்கு ஒப்புடம ஆக்கப்படுகிைது? 

அ.  உறுப்பு  

ஆ.  ஆவி  

இ.  தீ 

ஈ.   நர  ள் 

10. எங்கு சபாைாடமயும் தன்னைமும் இருக்கின்ைவதா அங்கு 
............................ 

அ.  குைப்ேமும் வ ாடுரமயும் இருக்கும்  

ஆ.  ெண்ரடயும் புறணியும் இருக்கும்  

இ.    ல லப்பும் ம ிழ்ச்ெியும் இருேதில்ரல. 



ஈ.  நை ம் இருக்கும்  

11. உைகத்திற்கு நண்பனாக இருக்க விரும்புபவன் ............................ 

அ.   டவுளிடம் இருந்து எல்லா உதவியும் வேறுவான்  

ஆ.  ஆட்ெியாளர் ளிடமும் குருக் ளிடமும்  கோவான் 

இ.   டவுளுக்கு எதிரியாவான். 

ஈ.  ேணக் ாைனா ி க ாயிலுக்கு நன்வ ாரட அளிப்ோன்  

12. நாம் ஏன் அயைாடர தரீ்ப்பிைக்கூைாது? 

அ.  ேின்னாளில் அவர் ள் வஞ்ெம் தீர்ப்ோர் ள். 

ஆ.  நம் தவறு ரள சுட்டிக் ாட்டுவார் ள்  

இ.  அயலார் ள்  டவுள் விரும்புேவர் ள்  

ஈ.  ெட்டங் ரள வ ாடுத்து அதன்ேடி இைட்ெிக் வும் அைிக் வும் 
நீதித்தீர்ப்ேிடுேவர் இருப்ேதால்  

13. நீங்கள் வநாயுற்ைிருந்தால் என்ன செய்ய வவண்டும்? 

அ.   திருச்ெரேயின் மூப்ேர் ரள அரைத்து வெேம் வெய்ய 
ரவக்  கவண்டும். 

ஆ.   ொக்கு துணி உடுத்தி ொம்ேல் பூெகவண்டும்  

இ.  டாக்டரிடம் கோய் ெி ிச்ரெ வேற கவண்டும்  

ஈ.  மற்றவர் ரளக்  ாப்ோற்ற வில ி இருக் கவண்டும்  

14. நம் பாவங்கடள மற்ைவரிைம் பாவ அைிக்டக இடுவதால் 
ஏற்படும் விடளவுகள் என்ன? 

அ.  நாம் இருளில் நடக்  மாட்கடாம்  

ஆ.  நாம் ஆெீர்வதிக் ப்  ேட்டவர் ளாகவாம்    



இ.  நன்ரம எடுக் லாம்  

ஈ.  நாம் குணமரடகவாம். 

15. விைகித் திரியும் ஒரு பாவிடய மனம் திருப்பினால் 
கிடைக்கும் நன்டம என்ன? 

அ.   டவுள் நமக்கு ெம்ோவரன அளிப்ோர் மற்றும் உல ின் 
ஆட்ெியாளர் ள் நம்ரம இனம்  ண்டு வ ாள்வார் ள். 

ஆ.   நாம்  ிறிஸ்துவின் கோர்வைீர் ளா ி இகயசுவுக் ா  
கோைாடுகவாம் . 

இ.  ொவினின்று அவன் ஆன்மாரவக்  ாப்ோற்றி திைளான 
ோவங் ரள அ ற்றுகவாம்  

ஈ.   ிறிஸ்துவின் தூதர் ள் என்ற மரியாரதகயாடு 
அரைக் ப்ேடுகவாம். 

16. நாம் ஏன் பரிசுத்தர்களாக இருக்க வவண்டும்?  

அ.  ஏவனன்றால் நம்ரம அரைத்தவர் ேரிசுத்தைாய் இருக் ிறார். 

ஆ.  ஏவனன்றால் நாம் இகயசுரவ நற் ருரணயில் உட்வ ாள்ள 
கவண்டியிருக் ிறது. 

இ.  ஏவனன்றால் நாம் திருமுழுக்கு வேற்ற  ிறிஸ்துவர் ள்  

ஈ.  ஏவனன்றால் நாம்  ிறிஸ்துரவ ேிைதிேலிக்  
கவண்டியிருக் ிறது.  

17. விடைமதிப்பற்ை உயிருள்ள கல் யார்? 

அ.  தந்ரதயா ிய  டவுள்  

ஆ.  இகயசு  

இ.  ேவுல்  



ஈ.  இஸ்ைாகயல்  

18. நம்டம இருளினின்று ஒளிக்கு அடைத்த கைவுளின் 
வதர்ந்சதடுக்கப்பட்ை இனம்’, பரிசுத்த குைம் என்று ஏன் 
அடைக்கப்படுகிவைாம்? 

அ.  நாம் திருமுழுக்கு வேற்ற  ிறிஸ்துவர் ள் ஆதலால்   

ஆ.  திருச்ெரேயின் ெட்டங் ரளயும் அருட்ொதனங் ரளயும் 
ேின்ேற்றுவதால்  

இ.  இரறவனின் பு ழ்ச்ெி ரள அறிவிப்ேதற் ா    

ஈ.  உல ின் ஒளியா வும் உப்ோ வும் இருப்ேதற் ா  

19. அைிவிைிகளின் வாடய எவ்வாறு அடைப்பது? 

அ. ெரியானவற்ரற வெய்வதன் மூலமா   

ஆ. ஏரை ளுக்கு உதவுவதன் மூலமா   

இ. ெமூ த்ரத ஒழுங்கு ேடுத்துவதன் மூலமா   

ஈ.  விைிப்புணர்ச்ெி  மூலமா     

20.  கணவர்கள் ஏன் மடனவிகளுக்கு முக்கியத்துவம் 
சகாடுக்க வவண்டும்?  

அ.  திருமணத்தின் வோது வ ாடுத்த வாக்குறுதிக் ா   

ஆ.  அவர் ளும் வாழ்வு தரும் இரறயருளுக்கு வாரிசு ள் 
என்ேதால்  

இ.  மரனவி ரள அன்பு வெய்யவும் மதிப்ேளிக் வும்  டரமப் 
ேட்டிருப்ேதால்  

ஈ   கமற் ண்ட எதுவுமில்ரல  



21.  நம் கவடைகள் அடனத்டதயும் கைவுள் வமல் ஏன் சுமத்த 
வவண்டும்?  

அ. அவர் நம்ரம ேரடத்ததால்  

ஆ.  நாம்  ிறிஸ்துவர் ளா  இருப்ேதால்  

இ. நம்ரம அவர் ேைாமரிப்ேதால்  

ஈ.  கமற் ண்ட எல்லாமுகம  

22.  நம் எதிரி ெிங்கம் வபால் கர்ஜிக்கும்வபாது நாம் என்ன 
செய்ய வவண்டும்?  

அ.  விசுவாெத்தில் நிரலத்திருந்து ேொரெ தடுக் கவண்டும்  

ஆ.  புனிதர் ளின் உதவிரய நாட கவண்டும்  

இ.  திருச்ெரேயின் மூப்ேர் ளின் உதவிரய நாட கவண்டும்  

ஈ.  ஒருவகைாவடாருவர் ோவங் ரள அறிக்ர யிட கவண்டும் 

23.  நம்முடைய அடைத்தைில் உறுதியாக இருந்தால் என்ன 
வநரிடும்? 

அ.  வானதூதர் ளால் நாம் விண்ண த்திற்கு எடுத்துவ ாள்ளப் 
ேடுகவாம்  

ஆ.  ொத்தான் நம்ரம வநருங் ாது  

இ.  நாம் தடுமாறமாட்கடாம்  

ஈ.   இஸ்ைாகயலின் வாரிொ  முடிசூடப் ேடுகவாம்.  

24.  “என்னுடைய மரணம் ெமீபித்துள்ளது என ஆண்ைவர் 
எனக்கு சதரியப் படுத்தியுள்ளார்”  யார் கூைியது?  

அ.  கயாவான்  

ஆ.  கேதுரு  



இ.  யாக்க ாபு  

ஈ.  யூதா  

25.  “இவவர என் அன்பார்ந்த மகன், இவரில் நான் மகிழ்ச்ெி 
அடைகிவைன்” இந்த குரடைக் வகட்ைதாக யார் கூறுகிைார்?  

அ.  யாக்க ாபு  

ஆ.  கயாவான்  

இ.   ேவுல் 

ஈ.   கேதுரு  

26.  “தான கக்கினடத தின்ன நாய் திரும்பி வரும்” இந்த 
பைசமாைி யாருக்காக வபெப்பட்ைது? 

அ.   கோலி இரறவாக் ினர் ள்  

ஆ.   ஏரை ளுக்கு உதவாதவர் ளுக் ா   

இ.   மிரு ங் ளுக் ா   

ஈ.   ெட்டங் ரள ேின்ேற்றாதவர் ளுக் ா   

27.   “ஆண்ைவரின் நாள் எப்படி வரும்?” 

அ.   திருடரனப்கோல ஆவி அரனவர் கமலும் இறங்கும்  

ஆ.   திருடரனப்கோல; எல்கலாரும் எல்கலாரும் ஆண்டவரில் 
ஐக் ியமாகவாம்  

இ.  திருடரனப்கோல; வானம் கேரிடி முைக் த்துடன் 
மரறந்வதாைியும்  

ஈ.  கமற் ண்ட எதுவுமில்ரல  

28.  நம் பாவங்கடள நாம் அைிக்டக இடுவதால்  என்ன 
நைக்கும்?  



அ.   டவுள் நம் ோவங் ரள மன்னிப்ோர்  

ஆ.  அருட்ொதனம் வைியா   டவுள் தம் அருரளப் வோைிவார் . 

இ. நம்ரமப் ேைாமரிக்  வானதூதர் ரள இைக் த்தின்  டவுள் 
ஆரணயிடுவார் . 

ஈ.  நம் ோவங் ரள மன்னித்து கமாகெக்கு வெய்தது கோல தன 
மாட்ெிரய வவளிப்ேடுத்துவார்  

29.  அந்திக்கிைிஸ்துவின் வருடக எடதக் காட்டுகிைது? 

அ.   ிறிஸ்துவின் உயிர்ப்ரேக்  ாட்டு ிறது  

ஆ.  மக் ள் ோவங் ளுக்கு மனம் வருந்துவரதக்  ாட்டு ிறது  

இ.   ரடெிக்  ாலத்ரதக்  ாட்டு ிறது  

ஈ.   டினமான ஆட்ெியின்  ாலத்ரதக்  ாட்டு ிறது  

30.  யார் அந்திக்கிைிஸ்து? 

அ.  ிறிஸ்துவர் ளுக்கு எதிைானவன்  

ஆ.  தந்ரதரயயும் ம ரனயும் மறுதலிப்ேவன்   

இ.   ிறிஸ்தவர் ரள துன்புறுத்துவரத விரும்புேவன்  

ஈ.  கமற் ண்ட எதுவுமில்ரல  

31.  கைவுளால் பிைந்தவர்கள் பாவம் செய்வதில்டை;  
ஏசனனில்.....................  

அ.   டவுளின் ஆெி வேற்றவர் ள்  

ஆ.  இைக் முள்ள  டவுள் அவர் ள் ோவங் ரள மன்னிக் ிறார் 

இ.  திருமுழுக்கு மூலமா  அவர் ள் ோவங் ள் மன்னிக் ப்  
ேடு ின்றன. 



ஈ.   டவுளின் வித்து அவர் ளுள் இருக் ின்றது  

32.  வயாவானின் கருத்துப்படி ொட்ெியம் கூறும் மூவர் யார்?  

அ.  மாற்கு, மத்கதயு மற்றும் லூக் ா  

ஆ.  ஆவி, நீர் மற்றும் இைத்தம்  

இ.  தூய ஆவி, புனிதர் ள் மற்றும் வானதூதர் ள்  

ஈ.  நற்வெய்தியாளர், இரறவாக் ினர் மற்றும் ெங் ீதாெிரியர் 

33.  அகரமும் னகரமும் நாவன என்று கைவுள் எவ்வாறு 
விவரிக்கிைார்? 

அ.  இருக் ிறவர், இருந்தவர், இருப்ேவர் ஆ ிய எல்லாம் வல்ல 
 டவுள்  

ஆ.  கதவன், கதவரதயர் ளுக்குள்ள  ிகைக் ப் வேயர் ள்  

இ.    ிகைக்  வமாைியின் அர்த்தமுள்ள எழுத்து வரிரெ  

ஈ.   அன்பு, உண்ரம மற்றும் ஒளி, ஞானம் இவற்ரற ஆளுரமப் 
ேடுத்துவது  

34. வயாவான் தான்  கண்ை காட்ெிடய புத்தகத்தில் எழுதி, ஏழு 
ெடபக்கும் அனுப்ப ஒரு குரசைாைி கூைியது. அந்த ெடபகள் 
எடவ?  

அ.  கைாம், வ ாரிந்து,  லாத்தியா, கதெகலானிக் ா, ேிலிப்ேி, 
வேரியா, எவேசுஸ் 

ஆ.  ரெப்ேிைஸ், வேர் ா, அந்திகயாக் ா, ஐக்க ானியம், லிஸ்திைா, 
கடர்கே, ேம்ேிலியா  

இ.  எகேசுஸ், ஸ்மிர்னா, வேர் ாமும், ரதயாத்திைா, ொர்திஸ், 
ேிலகடல்ேியா, லாவ்திெியா  

ஈ.  கமற் ண்ட எதுவுமில்ரல. 



35.  ஏழு விண்மீன்களும் ஏழு தங்க விளக்குத்தூண்களும் 
எடத குைிக்கின்ைன?  

அ.  ஏழு திருச்ெரே ந ைங் ரளயும் ஏழு விளக்கு ரளயும்  

ஆ.  ஏழு திருச்ெரேயின் வானதூதர் ரளயும் ஏழு விளக்கு ள் 
ஏழு திருச்ெரே ரளயும்  

இ.  ஏழு மூப்ேர் ரளயும் ஏழு தியாக்வ ான்மார் ரளயும்  

ஈ.  ஏழு திருச்ெரே ேணியார் ரளயும் ஏழு புத்த ங் ரளயும்  

36.   தன்டன இடைவாக்கினராகக் கருதும் சபண்மணி யார்?  

அ.  மிரியம்  

ஆ.  வதகோைா  

இ.  வெவெவேல்  

ஈ    ஹுல்டா  

37.   “உன்டன என் வாயினின்று கக்கி விடுவவன்” என்று 
கைவுள் யாடர எச்ெரித்தார்? 

அ.  லவ்கதாெிய திருச்ெரேரய  

ஆ.  ேிெிதியாவின் அந்திகயாக் ிய திருச்ெரேரய  

 இ.  வமெப்ேட்கடாமிய திருச்ெரேரய 

ஈ.   ோட்வமாஸ் திருச்ெரேரய 

38.    யார் முத்திடரடய உடைத்து சுருடள பிரிப்பார்? 

அ.  ெிங் ம் திருச்ெரேயின் தரலவைான கேதுருரவ குறிக்கும்  

ஆ.  யூதா குலத்தின் ெிங் மும், வெஸ்வெயின் கவருமானவர்   

இ.  கைாரமயரை குறிக்  ெிங் த்தின் அரடயாளம்  



ஈ.  ெிங் ம்  டவுளின் மக் ரள  ர்ெிக்கும்  

39.  நான்கு நற்செய்திகடள குைிக்கும் நான்கு உயிரினங்கள் 
எடவ? 

அ.  ஒட்ட ம், மாடு, ேசு, புறா  

ஆ.  மாடப்புறா, குட்டிபுறா, ேருந்து, ெிட்டுக்குருவி  

இ.   ெிங் ம், எருரம, மனிதமு ம், ேருந்து  

ஈ.  கமற் ண்ட எதுவுமில்ரல  

40.  மிக்வகல் மற்றும் வானதூதர்கள் யாவராடு 
ெண்டையிட்ைார்கள்? 

அ.  கமாட்ெத்தில் உள்ள வானதூதர் ளுடன்  .   

ஆ.   ாகதஷ் கோர்க் ளத்தில் அவர் ளின் ேர வர் ளுடன்  

இ.  உல  அரமதிரய வ டுத்தவர் ளுடன்  

ஈ.  ொத்தான் எனப்ேடும் ேறரவநா த்துடன்  

 

 

 

 

 


