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G2R Challenge 1 ‐ Bible Clarifications
S.No Question Clarification G2R Team Action

1 So, God "came down," and saw the great city and tower
they had made. The verse uses the phrasing "let us" with
respect to God. Similar language is used in Genesis 1:26
and 3:22. God may be speaking to Himself within the
Trinity of Father, Son, and Holy Spirit. Alternatively, He
may be commanding the angels to come and participate.

10 Points will be awarded to 
all who chose “ ெவா
இைறவன் / The Holy Trinity”  or 
“ஆண்டவர் / The Lord” in the 
next challenge.

2 God's final curse or oracle to the serpent was that the
offspring of the woman will crush, or bruise, Satan's head,
and Satan would strike or bruise his heel. Many Bible
scholars see this as a reference to Christ, the Son of God,
and also the ultimate member of Eve's offspring. Satan
would damage Christ, but He would have the ultimate
victory on behalf of humanity. Those in Christ will
celebrate the victory with Him for eternity.

No Action

3 Adam lived for 938 years. Hence the correct answer for 
this question is False.

10 Points will be awarded to 
everyone.

It will be added in next Score 
Card.

G2R Challenge 1 ‐ Bible Clarifications
S.No Question Clarification G2R Team Action

1 இந்த வசனத்தில் "வா ங்கள்" என்கிற பன்ைம 
வார்த்ைதைய ஆண்டவர்  பயன்ப த்தி இ க்கிறார்.  இ  
ேபான் நாம், நம  என்  ெதா ல் 1 :26 மற் ம் 3 :22 ல்
பயன்ப த்தப் பட் ள்ள . அதாவ , ஆண்டவர் மானிடைர 
நம் உ வி ம், சாயலி ம் உண்டாக்குேவாம் என்கிறார். 
இதில், நம் என்ப  தமக்குள் இ க்கும் தந்ைத, மகன், ய 
ஆவியாகிய ெவா  இைறவனின் சாயலில் 
உண்டாக்குவைத குறிக்கிற . இேத ேபான் , 3 : 22 ம் 
நம் ள் ஒ வைர ேபால், மனிதன் நன்ைம, தீைம  
அறிந்தவனாகி விட்டான் என்கிறார். இங்கும் ெவா  
இைறவன் சுட்டிகாட்டப்ப கிறார். இேத ேபான்  தான் 
"வா ங்கள்" என்ற வார்த்ைதயில் கட ள் ெவா  
இைறவைன குறிப்பதாக விவிலிய ஆய்வாளர்கள் 
கூ கின்றனர். மிக சில விவிலிய ஆய்வாளர்கள் கட ள், 
வான தர்க க்கு  "வா ங்கள்" என்ற கட்டைள 
பிறப்பித்தி க்கலாம் என் ம் கூ கின்றனர்.  

ெவா  கட ள் 
அல்ல  ஆண்டவர் என்ற 
பதில்களில் எைத ேதர்  
ெசய்தி ந்தா ம் 10 
மதிப்ெபண்கள் அ த்த 
சவாலில் ேசர்க்கப்ப ம்.

2 கட ள், இ தியாக பாம்பாகிய சாத்தாைன, “உனக்கும் 
ெபண் க்கும், உன் வித் க்கும் அவள் வித் க்கும், 
பைகைய உண்டாக்குேவன்” என்  சபிக்கிறார். விவிலிய 
ஆய்வாளர்கள் இதில் ஆண்டவர் அன்ைன மரியாைவ ம் 
தன் மகன் இேயசு கிறிஸ்  தன் சி ைவ சாவின் லம் 
இந்த சாத்தாைன ெவற்றி ெகாள்வார் என்ற 
மைற ண்ைமைய ன்னறிவித்ததாக கூறி இ க்கின்றனர்.

No Action

3 ஆதாம் 938 ஆண் கள்  உயிர் வாழ்ந்தார், எனேவ 
பதில் "தவ "

அைனவ க்கும் 10 
மதிப்ெபண்கள் அ த்த 
சவாலில் ேசர்க்கப்ப ம்.
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Feedback from Participants

S.No Feedback

1 “Its great effort” 

2 “Within a short period excellent planning and motivating every one to participate. May God bless you all who are behind 
this”

3 “Thank you all for the efforts in imparting the  “Word of God“. Much appreciated and God Bless the TEAM”

S.No Suggestion G2R Team Response

1 Kindly change quiz background image for the questions 
to be more visible

Yes. This will be changed from next challenge

2 Need answers from which chapter and verses Suggestion under consideration, G2R team will finalise and 
the final decision will be shared.

3 Please specify Bible version used for each challenge 
questions

Yes. This will be specified from next challenge

Positive

Suggestions

Feedback from Participants

S.No Feedback

1 இ ஒ சிறந்த யற்சி

2 மிகக் கு கிய காலத்திற்குள், மிகச் சிறப்பான தயாரிப் டன் அைனவைர ம் பங்ேகற்க 
ஊக்குவித்தி க்கின்றனர். இதற்கு பின்னால் உைழத்த ஒவ்ெவா வைர ம் இைறவன் ஆசீர்வதிப்பாராக

3 இைறவார்த்ைத பகிரப்பட எ க்கப்பட்ட அத்தைன யற்சிக க்கும் நன்றி. கு வினைர இைறவன் 
ஆசீர்வதிப்பாராக

S.No Suggestion G2R Team Response

1 பின் லத்திைன மாற்றினால் ேகள்வி பதில்
ெதளிவாக இ க்கும். 

அ த்த சவாலிலி ந் பின் லம் மாற்றப்ப ம். 

2 பதில்க க்கான அதிகாரம் மற் ம் வசனம்
வழங்கப்பட ேவண் ம்.

உங்கள் ஆேலாசைன பரிசீலைனக்கு 
எ க்கப்பட் ள்ள , G2R கு வினரின் பரிசீலைன 
டி  ெதரிவிக்கப்ப ம்.

அ த்த சவாலிலி ந் விவிலிய பதிப்
குறிப்பிடப்ப ம்.

3 சவால்கள் எ க்கப்ப கின்ற விவிலியத்தின்
பதிப்பிைன வழங்கேவண் ம்.

Positive

Suggestions

5

6



1/29/2019

4

St Mary’s Tamil Community

for your support

A BIG

G2R Challenge 2
31st Jan 2019
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