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അഞ്ഺാം ക്ലഺസ്സ് - ഉത്തരങ്ങൾ 

രണ്ഺാം ീസമസ്റ്റർ പര഼ക്ഷ - ീെരഽവര഻ 25 

 

A. ഏറ്റവഽാം ശര഻യഺയ ഉത്തരാം 

1. മഺർപ്പഺപ്പ 13/90 
2. പരസ്പര സ്ുേഹാം ഉപപഺഠാം (Chavara) Page 29 
3. േൿഺയഺധ഻പന്ഩഺർ 13/87 
4. ു ഺഷവ 10/70 
5. ഷാംഷഺരഺദ് - സത്ൿദ഼പാം 2018  േഽവര഻ 18-24 

 
B. പാര഻പ്പ഻ക്കഽക 

6. സ്ത്ഽത്഻കള ാം ആരഺധേയഽാം 12/81 

7. ൂദവത്ത഻ൻീറ പ഼ത്഻ 13/89 

8. സവർഗ്ഗരഺ ൿാം – മത്തഺയ഻ 4:17 

9. സഭഺപുരഺധകര഻ൽ 14/96 

10. പഽള഻പ്പ഻ലലഺത്ത അപ്പത്ത഻ൻീറ ത്഻രഽേഺൾ 11/75 
 

C. രുണ്ഺ മാുന്നഺ വഺചകങ്ങള഻ൽ ഉത്തരീമഴഽത്ഽക 

11. ത്഻രഽേഺള കൾ വ഻ശഽദ്ധ ദ഻േങ്ങളഺയ഻ട്ടഺണ് സഭ കഺണഽന്നത്. അവയ഻ൽ പങ്കഽ 
ുചരഽന്നത്഻ലാീെ ൂദവത്ത഻േഽ േഺാം േന്ദ഻യർപ്പ഻ക്കഽന്നഽ. ത്഻രഽേഺള഻ൻീറ 

അർത്ഥവഽാം സുന്ദശവഽാം അറ഻ഞ്ഞഽ ആചര഻ക്കഽുപഺഴഺണ് േമ്മഽീെ ആത്ധ഼യ 

വളർച്ചക്ക് അവ ഉപകര഻ക്കഽന്നത്.       പര഻ശഽദ്ധഺത്ധഺവ് അപ്പസ്
ുത്ഺലന്ഩഺരഽീെുമൽ ത്഼േഺവഽകള ീെ രാപത്ത഻ൽ എഴഽന്നള്ള഻വന്ന 

സാംഭവമഺണ് പന്തക്കഽസ്ത് ത്഻രഽേഺള഻േഽ അെ഻സ്ഥഺോം . സഭയ഻ൽ 

വസ഻ക്കഺേഽാം സഭീയ േയ഻ക്കഺേഽമഺയ഻ പര഻ശഽദ്ധഺത്ധഺവ഻ീേ അയച്ചത്഻ൻീറ 

അേഽസമരണമഺണ് പന്തക്കഽസ്ത് ത്഻രഽേഺൾ. 11/78 

12. സഭയ഻ീല ുേത്ിത്വ ശഽശാഷകൾ പവഺചകത്വത്ത഻ൻീറയഽാം 

പൗുരഺഹ഻ത്ൿത്വത്ത഻ൻീറയഽാം ഭരണത്ത഻ൻീറയഽമഺയ ധർമങ്ങൾ 

ഉൾുച്ചരഽന്നത്ഺണ്. ഈുശഺയഽീെ ഈ ശഽശാഷ ഇന്ന് ീമത്ഺന്ഩഺര഻ലാീെയഽാം 

ൂവദ഼കര഻ലാീെയഽാം ഡ഼ക്കന്ഩഺര഻ലാീെയഽാം ത്ഽെരഽന്നഽ. സഺർവത്഻ക സഭയ഻ൽ 

മഺർപ്പഺപ്പ ുേത്ിത്വ ശഽശാഷ േ഻ർവഹ഻ക്കഽന്നഽ. സമർപ്പ഻ത്രഽാം അത്ധഺയരഽാം 

ുേത്ിത്വ ശഽശാഷയ഻ൽ സഹകഺര഻കളഺകഽന്നഽ.  13/90-91 

13. „കർത്തഺവഺണ് േ഻ൻീറ മഽൻപ഻ൽ ുപഺകഽന്നത്. അവ഻െഽന്ന് േ഻ുന്നഺെഽകാീെ 

ഉണ്ഺയ഻ര഻ക്കഽാം“ േ഻യമഺവർത്തോം 31:8; 10/72 
14. ീത്റ്റ കൾ ീചയ്ത്ഽ ുപഺീയങ്ക഻ലഽാം ഇസഺുയൽ ോം കഺേഺൻ ുദശാം 

എന്ന ലക്ഷൿാം മറന്ന഻ലല. കഷ്ടപ്പഺെഽകൾക്കഽുശഷാം അവർക്കഽ ലക്ഷൿാം 
ുേെഺൻ സഺധ഻ച്ച . പഴയേ഻യമ  േത്യഽീെ ചര഻ത്ാം േൽകഽന്ന 
സുന്ദശവഽാം ഇത് ത്ീന്ന. പത്഻സന്ധ഻കീള അത്഻ ഼വ഻ക്കഽന്നത്഻േഽള്ള 
ശക്ത഻ ൂദവത്ത഻ൽ േ഻ന്ന് സവ഼കര഻ച്ച  സവർഗ഼യ  റഽസുലാം 
ലക്ഷൿമഺക്ക഻ േഺാം  ഼വ഻ക്കണാം. 10/71-72 

15. മഺുമ്മഺദ഼സയ഻ൽ ക഻ട്ട഻യ വരപസഺദാം ഒര഻ക്കലഽാം 
േഷ്ടീപെഽത്തഺത്഻ര഻ക്കഺേഽള്ള അേഽഗഹാം സഹേത്ത഻ലാീെ േഺാം ുേെണാം. 
ഓുരഺ സഹഺയവഽാം ഈുശഺയഽീെ ത്഻രഽമഽറവ഻ൽ ഓുരഺ പഽഷ്പമഺയ഻ 
ഞഺൻ കഺഴ്ചവയ്ക്കഽന്നഽ.  ഉപപഺഠാം Page 40  

16. േമസ്കഺരങ്ങൾ No. 16 



 

D. ഒരഽ ുപ ഻ൽ കഽറയഺീത് ഉത്തരീമഴഽത്ഽക - പ്രധാന ആശയങ്ങൾ 
ക ാടുക്കുന്നു. താകെ ക ാടുത്തിരിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടാ എന്ന് 
രരിണ്ശാധിക്കു . അകത വാക്കു ൾ ണ്വണകെന്നില്ല 

17. ത്഻രഽേഺള കള഻ലഽാം ത്഼ർത്ഥഺെേുവളകള഻ലഽാം സങ്ക഼ത്തേങ്ങൾ ആലപ഻ക്കഽന്ന 

പത്഻വ് യഹാദരഽീെയ഻െയ഻ൽ ഉണ്ഺയ഻രഽന്നഽ. ദഺവ഼ദ് രഺ ഺവഺണ് 

സങ്ക഼ർത്തേങ്ങൾ രച഻ച്ചീത്ന്നഽ വ഻ശവസ഻ക്കീപ്പെഽന്നഽ. സങ്ക഼ർത്തേങ്ങീള 

സ്ത്ഽത്഻ഗ഼ത്ങ്ങൾ, വ഻ലഺപക഼ർത്തേങ്ങൾ, കിത്ജ്ഞത്ഺക഼ർത്തങ്ങൾ 

എന്ന഻ങ്ങീേ മാന്ന് ഗണങ്ങളഺയ഻ ത്഻ര഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ. ൂദവവഽാം ൂദവ േവഽാം 

ത്മ്മ഻ലഽള്ള ആഴുമറ഻യ രന്ധാം സങ്ക഼ർത്തേങ്ങള഻ൽ ീത്ള഻ഞ്ഞഽ കഺണഺാം  

ൂദവത്ത഻േഽ ആരഺധേയഽാം സ്ത്ഽത്഻യഽാം അർപ്പ഻ക്കഽന്നത്഻േഽാം അവ഻െഽന്ന് 
േൽക഻യ അേഽഗഹങ്ങൾക്ക് കിത്ജ്ഞത് അർപ്പ഻ക്കഽന്നത്഻േഽാം ീചയ്ത്ഽുപഺയ 

ീത്റ്റ കൾക്ക് പര഻ഹഺരാം അേഽഷ്ഠ഻ക്കഽന്നത്഻േഽാം ൂദവത്ത഻ൽ േ഻ന്ന് 
അേഽഗഹങ്ങൾ പഺപ഻ക്കഽന്നത്഻േഽമഺയ഻ട്ടഺണ് ഇസഺുയൽക്കഺർ രല഻കൾ 

അർപ്പ഻ച്ച഻രഽന്നത്. എലലഺാം സിഷ്ട഻ച്ച ൂദവത്ത഻േഽ മേഽഷൿൻ അർപ്പ഻ക്കഽന്ന 

ആരഺധേയഺണ് രല഻ 12/83 
18. ഏല഻യഺ, ഏശയ്യഺ, ീ റമ഻യ, എസക്ക഻ുയൽ.   

വ഻ഗഹഺരഺധേക്കഽ ശ഻ക്ഷ ലഭ഻ക്കഽീമന്ന് ഏല഻യഺ അറ഻യ഻ച്ച . 
അേഽത്പ഻ച്ച  കർത്തഺവഺയ ൂദവത്ത഻ുലക്ക് ത്഻ര഻ീക വരഺൻ അുേഹാം 
ഉപുദശ഻ച്ച . ഇസഺുയൽ  േീത്ത സത്ൿവ഻ശവഺസത്ത഻ൽ ഉറപ്പ഻ക്കഺൻ 
ശമ഻ച്ച പവഺചകേഺണ് ഏല഻യഺ.  
ൂദവീത്ത അവഗണ഻ക്കഽന്ന  ഒരഽ  േീത്ത ഏശയ്യഺ ച഻ത്഼കര഻ക്കഽന്നഽ. 
അേ഼ത്഻യഽാം അധർമ്മവഽാം രഺ ൿത്തഽ ീപരഽക഻, േ഼ത്഻ േ഻ുഷധവഺറഽാം 

വഞ്േയഽാം അസത്ൿവഽാം കഺപഺെൿവഽാം ൂദവേ഻ന്ദയഽാം അഹങ്കഺരവഽാം 

ീകഺണ്് േ഻റഞ്ഞഽ . ഇവയ്ീക്കലലഺാം എത്഻ീര ഏശയ്യഺ പവച഻ക്കഽന്നഽ. 
അേന്തമഺയ ൂദവസ്ുേഹാം, മഺേസഺന്തരാം, പത്ൿഺശയഽീെ ദ഻േങ്ങൾ 

എന്ന഻വയഺണ് പവഺചകൻ േൽകഽന്ന മറ്റ  ച഻ല ച഻ന്തകൾ.  
പഺപത്ത഻ൽ മഽഴഽക഻യ ഇസഺുയൽ  േത്ത഻ന് സാംഭവ഻ക്കഺൻ ുപഺകഽന്ന 
അെ഻മത്വീത്തക്കഽറ഻ച്ച  മഽന്നറ഻യ഻പ്പ് േൽകഽന്ന പവഺചകേഺണ് 
ീ റമ഻യ. ൂദവഺലയത്ത഻േഽാം അവ഻െഽീത്ത ഭക്തകർമ്മൾക്കഽാം  അർത്ഥാം 
ലഭ഻ക്കഽന്നത് േ഼ത്഻യഽാം സൗഹഺർദ്ധത്യഽാം പരസ്പരസ്ുേഹവഽാം 
സമാഹത്ത഻ൽ വളർന്നഽ വരഽുപഺഴഺീണന്നഽ ീ റമ഻യ പഠ഻പ്പ഻ച്ച .  
രഺര഻ുലഺൺ അെ഻മത്വത്ത഻ൽ കഴ഻ഞ്ഞ഻രഽന്ന  േീത്ത 
പത്ൿഺശയ഻ുലക്കഽ േയ഻ക്കഽകയഺയ഻രഽന്നഽ എസക്ക഻ുയല഻ൻീറ ദൗത്ൿാം. 
ൂദവത്ത഻ൻീറ ആത്ധഺവ് ഇസഺുയല഻േഽ  ഼വൻ േൽകഽാം പഽത്഻യ 
ുദവഺലയാം േ഻ർമ്മ഻ക്കീപെഽാം ൂദവമഹത്വാം ത്഻ര഻ീക വരഽാം 
എന്ന഻ങ്ങീേ പത്ൿഺശയഽീെ സുന്ദശങ്ങൾ േൽക഻ 

19. കഺേഺൻ ുദശത്തഽ പുവശ഻ക്കണീമങ്ക഻ൽ േദ഻ കെക്കണാം. ു ഺഷവ 
ഇസഺുയൽക്കഺുരഺട് പറഞ്ഞഽ - േ഻ങ്ങൾ അെഽത്തഽവന്നഽ ൂദവമഺയ 
കർത്തഺവ഻ൻീറ വഺക്കഽ ുകൾക്കഽവ഻ൻ. കർത്തഺവ഻ൻീറ വഺഗ്ദഺേ 
ുപെകാം വഹ഻ക്കഽന്ന പഽുരഺഹ഻ത്ന്ഩഺർ  ലീത്ത സ്പർശ഻ക്കഽുപഺൾ 
ീവള്ളത്ത഻ൻീറ ഒഴഽക്ക് േ഻ലക്കഽാം. ു ഺർേഺൻ േദ഻യ഻ൽ വരണ് ഭാമ഻ 
കഺണീപ്പട്ട . ഇസഺുയൽ  ോം മറഽകരക്കഽ കെക്കഽന്നത്ഽവീര  
കർത്തഺവ഻ൻീറ വഺഗ്ദഺേുപെകാം വഹ഻ച്ച ീകഺണ്് പഽുരഺഹ഻ത്ന്ഩഺർ 
േദ഻യ഻ൽ േ഻ന്നഽ. അത്ദഽത്കരമഺയ഻ ു ഺർേഺൻ േദ഻ കെന്നഽ കഺേഺൻ 



ുദശത്തഽ പുവശ഻ച്ച . ൂദവസഺന്ന഻ധൿത്ത഻ൻീറ അെയഺളമഺണ് വഺഗ്ദഺേ 
ുപെകാം. 
ു ഺഷവയ഻ലാീെ ൂദവാം േൽക഻യ േ഻ർുേശങ്ങൾ കിത്ൿമഺയ഻ 
പഺല഻ച്ച ീകഺണ്ഺണ് അവൻ കഺേഺൻ ുദശാം സവന്തമഺക്ക഻യത്.  റ഼ുക്കഺ 
പട്ടണാം ക഼ഴെക്കഺൻ ൂദവാം ഇസഺുയൽക്കഺീര സഹഺയ഻ച്ച . കഺേഺൻ 
ുദശാം അരഺഹത്ത഻ൻീറ സന്തത്഻ പരപരക്ക് അവകഺശമഺയ഻ 
േൽകഽീമന്ന ൂദവത്ത഻ൻീറ വഺഗ്ദഺോം അങ്ങീേ േ഻റുവറ഻  10/70-71 
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D¯csagpXm³ Dt±in¨n«pÅXv. IqSpXð FgpXnbmepw BZyw FgpXnbncn¡póhbmWv ]cnKWnt¡ïXv.
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