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നഺലഺാം ക്ലഺസ്സ് - ഉത്തരങ്ങൾ 

രണ്ഺാം ീസമസ്റ്റർ പര഼ക്ഷ - ീെരഽവര഻ 25 

 

 

A. ഏറ്റവഽാം ശര഻യഺയ ഉത്തരാം പാര഻പ്പ഻ക്കഽക 

1. ക഻സ്തഽ 10/61 

2. ൂകവയ്പഽശഽശാഷ  12/72 

3. വ഻. കഽർരഺന 15/87 

4. എുെസാസ് 6:1  13/77 

5. വ഻. റഺണ഻മര഻യ  സതൿദ഼പാം 2017 Nov. 30-Dec. 06 

B. പാര഻പ്പ഻ക്കഽക 

 

6. സമാഹപഺർത്ഥന  15/87 

7. പഺപുമഺചനാം,  ുരഺഗസൗഖ്ൿാം 11/66 

8. മരണവഽാം,  ഉത്ഥഺനവഽാം 12/70 

9. കഽടഽാംരാം 13/76 

10. രക്ഷ Luke 3:6 

 

 

 

C. രുണ്ഺ മാുനഺ വഺചകങ്ങള഻ൽ ഉത്തരീമഴഽതഽക  

11. ൂ ദവവഽമഺയഽള്ള സാംഭഺഷണത്ത഻ീല പുതൿകതകളനഽസര഻ച്ചു 
ആരഺധന, സ്തഽത഻പ്പ്, കിതജ്ഞത, യഺചന, മഺദ്ധ്ൿസ്ഥ്ൿാം എന഻ 
ഘടകങ്ങൾ ഉണ്് 15/86 

12. ു രഺഗ഻കൾക്കഽുവണ്഻ പഺർത്ഥ഻ക്കഽക, ുരഺഗ഻കീള സന്ദർശ഻ച്ചു 

ആശവസ഻പ്പ഻ക്കഽക, അവീര ശഽശാഷ഻ക്കഽക തഽടങ്ങ഻യവ ൂകസ്തവ 

ദൗതൿത്ത഻ൻീറ ഭഺഗമഺണ് 11/67 

13. നഷ്ടീപട്ട തൻീറ മകീന സവ഼കര഻ക്കഽവഺൻ കഺത്ത഻രഽന 

പ഻തഺവ഻ീനുപ്പഺീല പഺപ഻കളഺയ നീെ സവ഼കര഻ക്കഽവഺൻ ൂദവാം സദഺ 

കഺത്ത഻ര഻ക്കഽനഽ. നാറഽ ആടഽകള഻ൽ ഒന് വഴ഻ ീതറ്റ഻ുപ്പഺയഺൽ 

അുനവഷ഻ച്ചു കീണ്ത്തഽന ഇടയീനുപ്പഺീലയഺണ് ൂദവാം. 10/61 

14. ജനങ്ങള഻ൽ ന഻ന് ജനങ്ങൾക്കഽുവണ്഻ പുതൿകമഺയ഻ 
ീതരീെടഽക്കീപ്പട്ടു ന഻ുയഺഗ഻ക്കീപ്പടഽന വൿക്ത഻യഺണ് പഽുരഺഹ഻തൻ. 

ൂദവജനത്ത഻നഽ ുനതിതവാം ീകഺടഽത്തഽീകഺണ്് ൂദവത഻രഽമഽൻപഺീക 

ശഽശാഷ ീചയ്യുനഽ. 12/71 

15. മക്കീള സ്ുനഹ഻ക്കഽന മഺതഺപ഻തഺക്കളുാം മഺതഺപ഻തഺക്കീള 

അനഽസര഻ച്ചു ജ഼വ഻ക്കഽന മക്കളുാം അടങ്ങഽനതഺണ് മഺതികഺകഽടഽാംരാം . 

യൗുസപ്പുാം മറ഻യവഽാം ഈുശഺയഽമടങ്ങഽന നസത്ത഻ീല ത഻രഽകഽടഽാംരാം 

ക഻സ്ത഼യ കഽടഽാംരങ്ങൾക്ക് മഺതികയഺണ്. 13/77 

16. നമസ്കഺരങ്ങൾ No. 6 

 

 

 

 

 

 



D. ഒരഽ ുപജ഻ൽ കഽറയഺീത ഉത്തരീമഴഽതഽക - പ്രധാന ആശയങ്ങൾ 
ക ാടുക്കുന്നു. താകെ ക ാടുത്തിരിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടാ എന്ന് 
രരിണ്ശാധിക്കു . അകത വാക്കു ൾ ണ്വണകെന്നില്ല 

17. അഞ്ച്   
1 ആത്മുശഺധന ീചയ്തഽ പഺപങ്ങീളല്ഺാം കീണ്ത്തണാം  

2 പഺപങ്ങുളഺർത്തഽ പശ്ചഺത്തപ഻ക്കണാം  

3 വ഼ണ്ഽാം പഺപാം ീചയ്യുകയ഻ീല്നഽ പത഻ജ്ഞ ീചയ്യണാം  

4 പഺപങ്ങീളല്ഺാം ൂവദ഼കുനഺട് ഏറ്റു പറയണാം  

5 ൂവദ഼കൻ നൽകഽന പഺയശ്ച഻ത്താം അനഽഷ്ഠ഻ക്കണാം   10/61 

18. പഺർത്ഥന ൂദവവഽമഺയഽള്ള സ്ുനഹസാംഭഺഷണമഺണ്. ഒന഻ലധ഻കാം 

ുപര് ുചർന് പഺർത്ഥ഻ക്കഽനത഻ീനയഺണ് നഺാം സമാഹപഺർത്ഥനീയനഽ 
പറയഽനത്. വ഻. കഽർരഺനയഽാം യഺമപഺർത്ഥനകളുാം പുതൿക 

പഺധഺനൿമഽള്ള സമാഹ പഺർത്ഥനകളഺണ്. നെഽീട കഽടഽാംരങ്ങള഻ൽ 

നടത്തഽന പഺർത്ഥനയഽാം കഽടഽാംരകാട്ടഺയ്മകള഻ൽ നടത്തഽന 

പഺർത്ഥനകളുാം സമാഹ പഺർത്ഥനകളഺണ്.    ൂദവസന഻ധ഻യ഻ൽ ഒരഽ 
വൿക്ത഻ ഒറ്റയ്ക്ക് നടത്തഽന പഺർത്ഥനയഺണ് വൿക്ത഻പരമഺയ 

പഺർത്ഥന. നെഽീട സുതഺഷങ്ങള഻ലഽാം ുവദനകള഻ലഽാം ുക്ലശങ്ങള഻ലഽാം 

രഽദ്ധ്഻മഽട്ടുകള഻ലഽാം ആവശൿങ്ങള഻ലഽാം നമഽക്കഽ ൂദവുത്തഺട് 

വൿക്ത഻പരമഺയ഻ പഺർത്ഥ഻ക്കഺൻ സഺധ഻ക്കഽാം 15/87-88 

19. ആീരങ്ക഻ലഽാം ുരഺഗ഻യഺീണങ്ക഻ൽ അവർ സഭയ഻ീല ുശഷ്ഠന്മഺീര 

വ഻ള഻ക്കണാം. അവർ കർത്തഺവ഻ൻീറ നഺമത്ത഻ൽ ുരഺഗ഻ീയ 

ൂതലഺഭ഻ുഷകാം ീചയ്തഽ അവനഽുവണ്഻ പഺർത്ഥ഻ക്കണാം. 

വ഻ശവഺസുത്തഺടഽകാട഻യ പഺർത്ഥന ുരഺഗ഻ീയ സഽഖ്ീപ്പടഽത്തഽാം. 

കർത്തഺവ് അവീന എഴഽുനൽപ്പ഻ക്കഽാം. അവൻ പഺപങ്ങൾ 

ീചയ്ത഻ട്ടുീണ്ങ്ക഻ൽ കർത്തഺവ് അവനഽ മഺപ്പു നൽകഽാം എനതഺണ് 

യഺുക്കഺബ് ശ്ല഼ഹഺയഽീട പുരഺധനാം . 11/66 
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