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ഏഴഺാം ക്ലഺസ്സ് - ഉത്തരങ്ങൾ 

രണ്ഺാം ീസമസ്റ്റർ പര഼ക്ഷ - ീെരഽവര഻ 25 

 
A. ഏറ്റവഽാം ശര഻യഺയ ഉത്തരാം  

1. ഈുശഺ സ്ുേഹ഻ച്ചതഽുപഺീല 12/68 

2. സാംതിപ്ത഻ 11/62 

3. േ഻സവഺർത്ഥ സ്ുേഹാം (ഏതഽ ഉത്തരാം എഴഽത഻യഺലഽാം മഺർക്ക് ീ ഺടഽക്കഺാം) 

10/57 

4. വ഻ശവഺസാം 14/77 

5. ീെരഽവര഻ 25.  സതൿദ഼പാം 2017 േവാംരർ 9-15 

 

B. പാര഻പ്പ഻ക്കഽ  

 

6. അവ഻ശവസ്തത, യഹാദജോം 10/56 

7. സ്ുേഹത്ത഻ൻീറ പമഺണാം 12/65 

8. ഉത്തമ  ഻സ്ത഼യ  മേസഺക്ഷ഻ 14/79 

9. സമ്പത്ത് ൂദവദഺേമഺണ്  11/62 

10. ൂദവജേത്ത഻ൻീറ  13/73 

 

C. രുണ്ഺ മാുന്നഺ വഺച ങ്ങള഻ൽ ഉത്തരീമഴഽതഽ  

11. േൿഺയമഺയ മഺർഗങ്ങള഻ലാീട സവത്തഽ സമ്പഺദ഻ക്കഺൻ ഓുരഺ വൿക്ത഻ക്കഽാം 
അവ ഺശാംമഽണ്്. അധ്വഺേവഽാം ീതഺഴ഻ലഽാം വഴ഻ സമ്പഺദ഻ക്കഺേഽള്ള 
അവ ഺശവഽാം  ടമയഽാം ൂദവദത്തമഺണ്. അേൿഺയമഺയഽാം 
അേഺവശൿമഺയഽാം സവത്തഽ സമ്പഺദ഻ക്കഽ  എന്നത്  ടഽത്ത ത഻ന്ഩയഺണ്. 
എലലഺവർക്കഽാം ുവണ്഻ സിഷ്ട഻ക്കീപ്പട്ട ുലഺ ത്ത഻ൽ ഒരഽ വൿക്ത഻ തൻീറ 
മഺതാം സഽഖവഽാം സഽരക്ഷ഻തതവവഽാം ുേഺക്ക഻ വൿഺപഺര഻ക്കഽുമ്പഺൾ അത് 
ത഻ന്ഩയഺ ഽന്നഽ.  11/61 

12. േമസ് ഺരങ്ങൾ no. 27 
13. വ഻വഺഹാം മരണാം വീര േ഼ണ്ഽ േ഻ൽക്കഽന്ന രന്ധമഺണ്. 
വ഻വഺഹത്ത഻ലാീട സ്ത഼പഽരഽഷന്ഩഺർ ഈുശഺയ഻ൽ ഒന്നഺയ഻ത്ത഼രഽ യഺണ് 
ീചയ്യുന്നത്. ൂദവാം ുയഺജ഻പ്പ഻ക്കഽന്ന രന്ധമഺയതഽീ ഺണ്ഽ ഈ രന്ധാം 
ുവർീപടഽത്തഺേഺവ഻ലല. ഇതഺണ് വ഻വഺഹത്ത഻ൻീറ അവ഻ഭഺജൿത 10/56 

14. ആ ഺശത്ത഻ീല പക്ഷ഻ ൾ - ഭക്ഷണാം;  വയല഻ീല ല഻ലല഻ ൾ - വസ്താം 
(വ഻വര഻ക്കണാം) 

15. േമ്മഽീട ജ഼വ഻തത്ത഻ൽ ൂദവത്ത഻േഽ ഒന്നഺാം സ്ഥഺോം േൽ ഻ീക്കഺണ്ഽാം 
അവ഻ടഽീത്ത  ൽപേ ൾ അേഽസര഻ച്ചുീ ഺണ്ഽാം ൂദവത്ത഻േഽ 
ആരഺധ്േയഽാം  ിതജ്ഞതയഽാം അർപ്പ഻ച്ചുീ ഺണ്ഽാം പരസ്ുേഹ 
പവർത്ത഻ ൾ ീചയ്തഽീ ഺണ്ഽമഺണ് േഺാം ൂദവുത്തഺടഽള്ള സ്ുേഹാം 
പ ട഻പ്പ഻ുക്കണ്ത് 10/56 

16. അുലഺഷൿസ഻ൻീറ 'അമ്മ ദര഻ദരഽീട വ഼ടഽ ള഻ൽ ീചന്ന് അവർക്കഽ 
മരഽന്നഽാം ഭക്ഷണവഽാം വസ്തവഽാം േൽ ഻യ഻രഽന്നഽ. അത്തരാം ഭവേ 
സന്ദർശേങ്ങള഻ൽ അവേഽാം ഒപ്പമഽണ്ഺ ഽാം. അതവേ഻ൽ പഺവങ്ങുളഺടഽള്ള 
സ്ുേഹാം വളർത്ത഻. വ഻ശന്നഽ തളർന്ന മേഽഷൿർ അവേ഻ൽ ുവദേ 
ഉളവഺക്ക഻. വ഻ശപ്പ഻ലഽാം തണഽപ്പ഻ലഽാം  ഻ടന്നഽ വ഻ഷമ഻ക്കഽന്ന  ഽട്ട഻ ളുീട 
ച഻തങ്ങൾ അവൻീറ മേസ്സ഻ൽ മഺയഺീത  ഻ടന്നഽ. ഉപപഺഠാം Page 34 

 



D. ഒരഽ ുപജ഻ൽ  ഽറയഺീത ഉത്തരീമഴഽതഽ  - പ്രധാന ആശയങ്ങൾ 
ക ാടുക്കുന്നു. താകെ ക ാടുത്തിരിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടാ എന്ന് 
രരിണ്ശാധിക്കു . അകത വാക്കു ൾ ണ്വണകെന്നില്ല 
17. 13/72-73 േമസ് ഺരാം എഴഽത഻  പഽസ്ത ത്ത഻ലഽള്ള ഏീതങ്ക഻ലഽാം ഒരഽ   
വ഻ശദ഼ രണാം എഴഽത഻യഺലഽാം മഺർക്ക് ീ ഺടഽക്കഺവഽന്നതഺണ് 

ഉദഺഹരണാം: 1.  ഽർരഺേയ഻ൽ േ഻ന്ന് ലഭ഻ക്കഽന്ന ശക്ത഻യഺണ് വ഻ശഽദ്ധ 

ജ഼വ഻താം േയ഻ക്കഺൻ േീമ്മ പഺപ്തരഺക്കഽന്നത് 
2. പഺപങ്ങളുീട ുമഺചേത്ത഻േഺയ഻  ഽമ്പസഺര഻ക്കഽവഺേഺണ് സഭ 
അേഽശഺസ഻ക്കഽന്നത് 
3. ുേഺമ്പഽാം ഉപവഺസവഽാം ൂ സ്തവജ഼വ഻തീത്ത  ാടഽതൽ ശക്തമഺക്കഽാം 
4. ുേഺമ്പഽ ഺലാം പര഻തൿഺഗത്ത഻ൻീറ േഺളു ളഺയതഽീ ഺണ്ഽ വ഻വഺഹ 

ആുഘഺഷങ്ങളുാം മറ്റുാം േടത്തഺൻ സഭ അേഽവദ഻ക്കഽന്ന഻ലല 
5. ൂദവഺലയത഻ൻീറ സാംരക്ഷണവഽാം ൂദവഺലയ ശഽശാഷ രഽീട 
പര഻പഺലേയഽാം സഺധ്ഽക്കളുീട സാംരക്ഷണവഽാം സഭഺ സമാഹത്ത഻ൻീറ 
 ടമയഺണ് 
 

18. േന്ഩയഽാം ത഻ന്ഩയഽാം എന്തഺീണന്നഽ അറ഻യഽ  എന്നതഺണ് മേസഺക്ഷ഻ 
രാപ഼ രണത്ത഻ീല ഒന്നഺമീത്ത  ഺരൿാം.  
ത഻ന്ഩീയ ഉുപക്ഷ഻ക്കഺേഽാം േന്ഩക്കഽ അേഽ ാലമഺയ഻ 
ത഼രഽമഺേങ്ങീളടഽക്കഺേഽാം മേസ്സ഻ന് േൽ ഽന്ന പര഻ശ഼ലേമഺണ് രണ്ഺമീത്ത 
 ഺരൿാം.  
ശര഻യഺയ അറ഻വ് ുേടണാം, സാംശയങ്ങൾ ദാര഻ ര഻ക്കണാം, മേസ്സ഻ൻീറ 
സവഺതന്തൿാം സാംരക്ഷ഻ക്കണാം, പര഻ശഽദ്ധഺത്മഺവ഻ൻീറ സഹഺയാം ുതടണാം   
 

19.  ഽര഻ശഽമരണത്ത഻ലാീട ഈുശഺ ശതഽസ്ുേഹത്ത഻ൻീറ ഉദഺത്തമഺതി  
േൽ ഻.  ഽര഻ശ഻ൽ  ഻ടന്നഽീ ഺണ്്  ശതഽക്കൾക്കഽുവണ്഻ പഺർത്ഥ഻ക്കഽന്നഽ. 
തീന്ന ശതഽവഺയ഻  രഽത഻ പ഼ഡ഻പ്പ഻ച്ചവീരയഽാം സഹഺയ഻ച്ചു. ശതഽക്കീള 
സ്ുേഹ഻ക്കഽവ഻ൻ, േ഻ങ്ങീള ീദവഷ഻ക്കഽന്നവർക്കഽ േന്ഩ ീചയ്യുവ഻ൻ, 
ശപ഻ക്കഽന്നവീര അേഽഗഹ഻ക്കഽവ഻ൻ , അധ്഻ുക്ഷപ഻ക്കഽന്നവർക്കഽ ുവണ്഻ 
പഺർത്ഥ഻ക്കഽവ഻ൻ, ഒരഽ ീച ഻ടത്തഽ അട഻ക്കഽന്നവന് മുറ്റ ീച ഻ട്  ാട഻ 
 ഺണ഻ച്ചു ീ ഺടഽക്കഽവ഻ൻ, എന്ന഻ങ്ങീേ ശതഽസ്ുേഹാം പ ടമഺക്കഺേഽള്ള 
വ഻വ഻ധ് മഺർഗങ്ങൾ ഈുശഺ പഠ഻പ്പ഻ച്ചു. 
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