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ആറഺാം  ക്ലഺസ്സ് - ഉത്തരങ്ങൾ 

രണ്ഺാം ീസമസ്റ്റർ പര഼ക്ഷ - ീെരഽവര഻ 25 

 
A. ഏറ്റവഽാം ശര഻യഺയ ഉത്തരാം  

1. വ഻ പൗുലഺസ് 13/81 

2. പള്ള഻ക്കാദഺശക്കഺലാം 15/93 

3. വ഻. ഇഗ്ുേഷൿസ് ീലഺുയഺള;  ഉപപഺഠാം Page 27 

4. സുഹഺദരസ്ുേഹത്ത഻ൻീറ 15/91 

5. മര഻ച്ചവർക്കഽുവണ്഻യഽള്ള പഺർത്ഥേ; സത്ൿദ഼പാം 2017 േവാംരർ 
30-ഡ഻സാംരർ 6 

B. പാര഻പ്പ഻ക്കഽക 

 

6. അപ്പസ്ുത്ഺലപവർത്തേങ്ങൾ 13/82 
7.  ഉത്ഥഺേത്ത഻േഽ 10/64 
8. പന്തക്കഽസ്ത് 13/81 
9. ൂദവവചോം 11/70 
10. സ഻റ഻യഺക്കഺരേഺയ േഺമഺൻ Luke 4:27 

 

C. രുണ്ഺ മാുനഺ വഺചകങ്ങള഻ൽ ഉത്തരീമഴഽത്ഽക 

11. േ഻രണാം, ീകഺലലാം, േ഻ലയ്ക്ക്കൽ, ുകഺക്കമാംഗലാം, ീകഺട്ടക്കഺവ്, 

ീകഺടഽങ്ങലലൂർ, പഺലയാർ 14/87 

12. ഉയ഻ർപ്പുദ഻േ ശഽശാഷയ഻ൽ പഽത്ഽത്ഺയ഻ മഺുമഺദ഼സ 

സവ഼കര഻ക്കഽനവർ വ഻. കഽർരഺേയ഻ൽ പാർണമഺയ഻ പങ്കഽപറ്റുന 

പഥമ ഞഺയറഺഴ്ച്ച്ചയഺണ്, ക഻സ്ത്഼യ ജ഼വ഻ത്ത്ത഻േഽ ആരാംഭാം 
കഽറ഻ക്കഽന ദ഻വസമഺയത്ഽീകഺണ്ഺണ് ഇത്഻ീേ പഽത്ഽഞഺയർ എന് 
വ഻ള഻ക്കഽനത് 10/66 

13. വ഻.കഽർരഺേയ഻ൽ ഈുശഺ ത്ൻീറ ശര഼ര രക്തങ്ങളുീട 
യഺഥഺർഥൿത്ത഻ലഽാം സത്തയ഻ലഽാം മഽഴഽവേഺയഽാം സമ്പാർണമഺയഽാം 
സന഻ഹ഻ത്േഺയ഻ര഻ക്കഽനഽ. ഈുശഺ ഗഺഗഽൽത്തയ഻ൽ അർപ്പ഻ച്ച 
രല഻ േവമഺയ വ഻ധത്ത഻ൽ വ഻.കഽർരഺേയ഻ൽ േമഽക്കഽ 
സന഻ഹ഻ത്മഺകഽനഽ.11/71 

14. സർവുലഺകത്ത഻േഽാം ുവണ്഻യഽള്ള രക്ഷയഽീട സഽവ഻ുശഷാം 
ുലഺകത്ത഻ൻീറ അത്഻ർത്ത഻കൾ വീര എത്ത഻ക്കഽവഺേഽള്ള ദൗത്ൿമഺണ് 

ഈുശഺ ശ഻ഷൿന്മഺർക്കഽ േൽക഻യത്. പഠ഻പ്പ഻ക്കഽക എനത് സഭയഽീട 
പധഺേ ദൗത്ൿമഺണ്. ുലഺകാം മഽഴഽവൻ പഺപുമഺചേത്ത഻േഺയഽള്ള 

അേഽത്ഺപാം പസാംഗ഻ക്കീപ്പടണാം. രക്ഷയഽീടസദവഺർത്ത 

അറ഻യ഻ക്കഺേഽള്ള േ഻ർുദശാം  - ഇത്ഺണ് ശ഻ഷൿന്മഺർ ഏീറ്റടഽത്ത ുപഷ഻ത് 

ദൗത്ൿാം    13/80 

15. ുവുദഺപുദശാം പഠ഻ക്കഽകയഽാം പഠ഻പ്പ഻ക്കഽകയഽാം ീചയ്യുകയഺണ് 

സഭയ്ക്ക്കഽുവണ്഻ േമഽക്ക് ീചയ്യഺൻ കഴ഻യഽന വല഻യ ുസവോം 
ഉപപഺഠാം Page 40  

16. േമസ്കഺരങ്ങൾ No. 17 

 



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

17. ഉനത്ത്ത഻ൽ േ഻നഽള്ള ശക്ത഻ക്കഺയ഻ ശ഻ഷൿന്മഺർ പര഻ശഽദ്ധ 

അമീക്കഺപ്പാം . പഺർത്ഥ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽകയഺയ഻രഽനഽ ീകഺടഽങ്കഺറ്റു 
അട഻ക്കഽനത്ഽുപഺലഽള്ള ഒരഽ ശബ്ദാം അവർ സുമള഻ച്ച഻രഽന വ഼ട് 

മഽഴഽവൻ േ഻റഞ്ഞഽ. അഗ്ന഻ജവലകൾ ുപഺലഽള്ള േഺവഽകൾ ത്ങ്ങളുീടുമൽ 

വനഽ േ഻ൽക്കഽനത്ഺയ഻ അവർ കണ്ഽ. അവീരലലഺവരഽാം 
പര഻ശഽദ്ധഺത്മഺവ഻േഺൽ േ഻റഞ്ഞഽ . ആത്മഺവ് ീകഺടഽത്ത 

വരമേഽസര഻ച്ചു വ഻വ഻ധ ഭഺഷകള഻ൽ സാംസഺര഻ക്കഺൻ ത്ഽടങ്ങ഻. 14/85 

18. മേഽഷൿൻീറ രക്ഷയഺണ് സഽവ഻ുശഷ സുേശത്ത഻ൻീറ ലക്ഷൿാം. ഈ 

രക്ഷയഺകീട്ട ഈുശഺമ഻ശ഻ഹഺയ഻ലാീടയഺണ് േമഽക്ക് ലഭ഻ക്കഽനത്. 

ആകഺശത്ത഻േഽ ക഼ീഴ മേഽഷൿരഽീട ഇടയ഻ൽ േമഽക്ക് രക്ഷയ്ക്ക്കഽുവണ്഻ 
മീറ്റഺരഽ േഺമവഽാം േൽകീപ്പട്ട഻ട്ട഻ലല. ഈുശഺ കർത്തഺവഺീണനഽ 
വൿക്തമഺയ഻ പു ഺഷ഻ക്കണാം. ജ഼വ഻ത് മഺത്ികയഺണ് ശക്തമഺയ 

സഽവ഻ുശഷ പു ഺഷണാം 13/82 

19. ഈുശഺ പത്ൿക്ഷീപ്പട്ട സമയത്തഽ ുത്ഺമഺശ്ല഼ഹ മറ്റു ശ഻ഷൿന്മഺരഽീട 
കാീടയ഻ലലഺയ഻രഽനഽ. മറ്റു ശ഻ഷൿന്മഺർ അവുേഺടഽ പറഞ്ഞഽ. ഞങ്ങൾ 

കർത്തഺവ഻ീേ കണ്ഽ. എനഺൽ ുത്ഺമഺശ്ല഼ഹ പറഞ്ഞഽ. അവൻീറ 

ൂകകള഻ൽ ആണ഻കളുീട പഴഽത്ഽകൾ ഞഺൻ കഺണഽകയഽാം അവയ഻ൽ 

എൻീറ വ഻രൽ ഇടഽകയഽാം അവൻീറ പഺർശവത്ത഻ൽ എൻീറ ൂക 

വയ്ക്ക്കഽകയഽാം ീചയ്ക്ത്ലലഺീത് ഞഺൻ വ഻ശവസ഻ക്കഽകയ഻ലല. വ഼ണ്ഽാം 
ഈുശഺ  ശ഻ഷൿന്മഺർക്കഽ പത്ൿക്ഷീപ്പട്ടുപ്പഺൾ ുത്ഺമഺശ്ല഼ഹഺയഽാം 
ഉണ്ഺയ഻രഽനഽ. ഈുശഺ വനഽ അവരഽീട മുദ്ധൿ േ഻ന് പറഞ്ഞഽ 
േ഻ങ്ങൾക്ക് സമഺധഺോം. ഈുശഺ ുത്ഺമസ഻ുേഺട് പറഞ്ഞഽ േ഻ൻീറ 
വ഻രൽ ഇവ഻ീട ീകഺണ്് വര഻ക, എൻീറ ൂകകൾ കഺണഽക, 
േ഻ൻീറ ൂക േ഼ട്ട഻ എൻീറ പഺർശവത്ത഻ൽ വയ്ക്ക്കഽക. 
അവ഻ശവഺസ഻യഺകഺീത് വ഻ശവഺസ഻യഺകഽക. ഈുശഺയഽീട ഈ 
വചേങ്ങൾ ുകട്ട് ുത്ഺമഺശ്ല഼ഹഺ പറഞ്ഞഽ എൻീറ കർത്തഺുവ, 
എൻീറ ൂദവുമ. കർത്തഺവഽാം ൂദവവഽമഺയ഻ ഈുശഺീയ 
ഏറ്റുപറയഽകയഺയ഻രഽനഽ ുത്ഺമഺശ്ല഼ഹ. ഇത്ഺണ്  
വ഻ശവഺസത്ത഻ൻീറ ഏറ്റവഽാം വല഻യ പഖ്ൿഺപോം 12/75 
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