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എട്ഺാം ക്ലഺസ്സ് - ഉത്തരങ്ങൾ 

രണ്ഺാം സസമസ്റ്റർ പര഼ക്ഷ - സെരഽവര഻ 25 

 

A. ഏറ്റവഽാം ശര഻യഺയ ഉത്തരാം  
1. കാട്ഺയ്മ  11/69 

2. കഺനഺൻദേശാം 10/61 

3. വ഻. ഇരസെവാസ് 14/86 

4. വ഻. മത്തഺയ഻ 10/63 

5. വ഻. അാംദരഺസ് – സത്ൿേ഼പാം 2017 നവാംരർ 30 

 

B. പാര഻പ്പ഻ക്കഽക 

6. പൗരസ്ത്ൿ സഽറ഻യഺന഻ ആരഺധന കമാം 11/71 

7. സഭ 14/87 

8. മ഻ശ഻ഹഺയ഻ലാസെ 10/63 

9. ശ്ലൈഹ഼ക അെ഻സ്ഥഺനാം 13/81  

10. ആത്മഺവ഻ലഽാം സത്ൿത്ത഻ലഽാം - ദയഺഹന്നഺൻ 4:24   

 

C. രദണ്ഺ മാദന്നഺ വഺചകങ്ങള഻ൽ ഉത്തരസമഴഽത്ഽക 

11. സഭയഽസെ വ഻ശവഺസരഹസൿങ്ങസള വ഻ശവഺസ഻കൾക്ക് ശര഻യഺയ ര഼ത്഻യ഻ൽ 

വൿഖ്ൿഺന഻ച്ചു സകഺെഽക്കഽന്നത്഻നഽാം സഭഺനവ഼കരൊം സഺധ഻ക്കഽന്നത്഻നഽാം 
അത്ഺത്ഽ കഺലങ്ങള഻ൽ സഭയ഻ലഽണ്ഺകഽന്ന പശ്നങ്ങൾക്ക് പര഻ഹഺരാം 
കഺെഽന്നത്഻നഽമഺണ് സാനഹദേഺസഽകളുസെ ഉദേശൿാം. 14/87 

12. ഒദരഺരഽത്തരഽാം സവന്താം ജ഼വ഻ത്ഺവസ്ഥത്യഽസെ കെമകൾ വ഻ശവസ്ത്ത്ദയഺസെ 
ന഻ർവഹ഻ച്ചുസകഺണ്ഽ സ്ദനഹത്ത഻ൻസറ പാർെത് ദനെഽദപഺഴഺണ് വ഻ശഽദ്ധ഻ 
പഺപ഻ക്കഽന്നത്. ശ്ലേവാം നൽകഽന്ന വ഻ള഻ദയഺെഽാം ദജഺല഻കദളഺെഽാം 
സ്ദനഹപാർവ്വാം സഹകര഻ക്കഺനഽാം ക഻യഺത്മകമഺയ഻ പത്഻കര഻ക്കഺനഽാം 
കഴ഻യഽദപഺൾ അവ നമഽക്കഽ വ഻ശഽദ്ധ഻ക്കഽള്ള മഺർഗമഺയ഻ത്ത഼രഽന്നഽ. 
ശ്ലേവവചനാം, കാേഺശകൾ, കാേഺശഺനഽകരെങ്ങൾ, പഺർത്ഥന, ഉപവഺസാം 
എന്ന഻വയഺൽ പര഻ദപഺഷ഻ത്രഺയ഻ അവരവരഽസെ 
ശ്ലേവവ഻ള഻ക്കനഽസര഻ച്ചു വളരഽദപഺൾ ശ്ലേവമക്കൾക്കനഽദയഺജൿമഺയ 
ജ഼വ഻ത് വ഻ശഽദ്ധ഻ പഺല഻ക്കഽവഺൻ നമക്ക് സഺധ഻ക്കഽാം. 12/77 

13. സഭയഽസെദമൽ പദത്ഺസ഻നഽ പരമഺധ഻കഺരാം നൽകഽന്നത്ഺയ഻ സഽവ഻ദശങ്ങള഻ൽ 

കഺെഽന്നഽ. മഺർപ്പഺപ്പ വ഻ശഽദ്ധ പദത്ഺസ഻ൻസറ പ഻ൻഗഺമ഻യഺണ്. സഺർവത്഻ക 

സഭസയ മഽഴഽവനഽാം നയ഻ക്കഺനഽാം വ഻ശഽദ്ധ഼കര഻ക്കഺനഽാം പഠ഻പ്പ഻ക്കഺനഽമഽള്ള 

അധ഻കഺരാം മഺർപ്പഺപ്പക്കഽണ്്. മഺർപ്പഺപ്പയഽസെ പരമഺധ഻കഺരാം രഽ വ഻ശവസ 

സത്ൿമഺണ്. 13/82-83 

14. ശ്ലേവത്ത഻ൽ ന഻ന്നഽാം അകന്ന഻ര഻ക്കഽന്നഽ. അവസ്ഥയഺണ് നരകാം. ന഻ത്ൿമഺയ 
ശ഻ക്ഷക്കഺണ് „നരകാം“ എന്ന പോം ഉപദയഺഗ഻ക്കഽന്നത്. ആത്മഺവ഻സനയഽാം 
ശര഻യറഺസത്യഽാം നരകത്ത഻നഽ ഇരയഺക്കഺൻ കഴ഻യഽന്നവസന ഭയസപ്പെഽവ഻ൻ 

എന്ന് ഈദശഺ പറയഽന്നഽ (മത്തഺയ഻ 5:22, 29; 10:28). വ഻ശവഺസ഻യഺയ 
ഏസത്ഺരഽ മനഽഷൿൻസറയഽാം ജ഼വ഻ത്ലക്ഷൿമഺണ് സവർഗാം. ശ്ലേവഭവനത്ത഻ൽ 
ശ്ലേവദത്തഺെഽകാെ഻യഽള്ള സഹവഺസമഺണ് സവർഗാം  സവർഗത്ത഻ൽ 
ന഻ന്ന഻റങ്ങ഻ വന്ന മനഽഷൿപഽത്നലലഺസത് മറ്റഺരഽാം ഇത്ഽവസര സവർഗത്ത഻ൽ 
കയറ഻യ഻ട്഻ലല (ദയഺഹന്നഺൻ 3:13); എന്ന഻ലാസെയലലഺസത് ആരഽാം 
പ഻ത്ഺവ഻ൻസറ പക്കദലക്കഽ വരഽന്ന഻ലല (ദയഺഹന്നഺൻ 14:6) 10/64-65 



15. 1946 സസപ്റ്റ്റാംരർ മഺസത്ത഻ൽ സ഻സ്റ്റർ സത്ദരസ വഺർഷ഻ക ധൿഺനത്ത഻ന് 

പഽറസപ്പട്ു. കൽക്കത്തയ഻ൽ ന഻ന്ന് ഡഺർജ഻ല഻ാംഗ഻ദലക്കഽള്ള ത്഼വണ്഻ യഺത്യ഻ൽ 

സത്ദരസ ത്ന഻ച്ചഺയ഻രഽന്നഽ. ജപമഺല സചഺലല഻യത്഻നഽദശഷാം ശ്ലരര഻ൾ ത്ഽറന്നഽ. 
മത്തഺയ഻യഽസെ സഽവ഻ദശഷാം 25 അദ്ധൿഺയാം 31 മഽത്ലഽള്ള വഺകൿങ്ങളഺണ് 

വഺയ഻ച്ചത്. അന്തൿവ഻ധ഻യഽസെ വ഻വരെമഺണ് അത്഻ലഽള്ളത്. സത്ദരസ 

വഺയ഻ച്ചു ന഻ർത്ത഻: സത്ൿമഺയ഻ ഞഺൻ ന഻ങ്ങദളഺെഽ പറയഽന്നഽ: എൻസറ 

ഏറ്റവഽാം എള഻യ ഈ സദഹഺേരങ്ങള഻ൽ രഽവന് ന഻ങ്ങള഻ത് സചയ്ത്ഽ 
സകഺെഽത്തദപ്പഺൾ എന഻ക്ക് ത്സന്നയഺണ് സചയ്ത്ത് . ഈ വഺകൿങ്ങൾ 

സത്ദരസയഽസെ ഉള്ള഻ൽ പഽത്഻സയഺരഽ സവള഻ച്ചാം പകർന്നഽ. പഺവങ്ങള഻ൽ 

ഏറ്റവഽാം പഺവസപ്പട്വസര ശഽശാഷ഻ച്ചുസകഺണ്ഽ ദയശഽവ഻സന ദസവ഻ക്കഽക 

എസന്നഺരഽ കൽപന ഉള്ള഻ ൻസറ യഽള്ള഻ൽ മഽഴങ്ങ഻ദക്കട്ു. ഇത്ഺണ് 

ശ്ലേവവ഻ള഻ക്കഽള്ള഻സല ശ്ലേവവ഻ള഻ . ഉപപഺഠാം 39 

16. നമസ്കഺരങ്ങൾ NO. 9 

  

D. രഽ ദപജ഻ൽ കഽറയഺസത് ഉത്തരസമഴഽത്ഽക - പ്രധാന ആശയങ്ങൾ 
ക ാടുക്കുന്നു. താകെ ക ാടുത്തിരിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടാ എന്ന് 
രരിണ്ശാധിക്കു . അകത വാക്കു ൾ ണ്വണകെന്നില്ല 
17. വ഻ശവഺസ഻യഺയ ഏസത്ഺരഽ മനഽഷൿൻസറയഽാം ജ഼വ഻ത്ലക്ഷൿമഺണ് സവർഗാം. 
സവർഗ്ഗസത്തക്കഽറ഻ച്ചുള്ള പത്ൿഺശയഺണ് ജ഼വ഻ത്ത്ത഻സല േഽുഃഖ്ങ്ങൾക്കഽാം 
സഹനങ്ങൾക്കഽാം പാർണ്ണമഺയ അർത്ഥാം പകരഽന്നത്.  ശ്ലേവഭവനത്ത഻ൽ 
ശ്ലേവദത്തഺെഽകാെ഻യഽള്ള സഹവഺസമഺണ് സവർഗാം. സ്ദനഹത്ത഻ൽ 
ജ഼വ഻ക്കഽന്ന ഏസത്ഺരഽവനഽാം സവർഗ്ഗത്ത഻ൻസറ മഽന്നഺസവഺേനാം ലഭ഻ക്കഽന്നഽ. 
സവർഗസൗഭഺഗൿത്ത഻ൽ എത്ത഻ദച്ചരഺനഽള്ള വഴ഻ ഈദശഺയഺണ്.  

മഺരകമഺയ പഺപത്ത഻ൽ ഉറച്ചു ന഻ൽക്കഽകയഽാം ഐഹ഻ക ജ഼വ഻ത്ത഻ൻസറ 
അന്ത഻മന഻മ഻ഷത്ത഻ലഽാം ശ്ലേവസത്ത ത്഻രസ്കര഻ക്കഽകയഽാം സചയ്യുന്നവർ 
എദന്നക്കഽമഺയ഻ പഽറന്തള്ളസപ്പെഽാം. കഠ഻നമഺയ പഺപഺവസ്ഥയ഻ൽ 
മര഻ക്കഽന്നവർ ന഻ത്ൿശ഻ക്ഷ അനഽഭവ഻ദക്കണ്഻വരഽാം. ശ്ലേവത്ത഻ൽ ന഻ന്നഽാം 
അകന്ന഻ര഻ക്കഽന്നഽ അവസ്ഥയഺണ് നരകാം. ന഻ത്ൿമഺയ ശ഻ക്ഷക്കഺണ് 
„നരകാം“ എന്ന പോം ഉപദയഺഗ഻ക്കഽന്നത്.  
അന്ത഻മന഻മ഻ഷത്ത഻ലഺസെങ്ക഻ലഽാം മഺനസഺന്തരസപ്പെഽകയഽാം എന്നഺൽ 

ശ്ലേവസ്ദനഹത്ത഻ൻസറ പാർണ്ണത്യ഻ൽ എത്തഺസത് മര഻ക്കഽകയഽാം 
സചയ്ത്വർക്ക് ശഽദ്ധ഼കരെത്ത഻ലാസെ പാർെത് പഺപ഻ക്കഺനഺയ഻ ശ്ലേവാം 
രവസരാം നൽകഽന്നഽ. ഇത്഻സനയഺണ് ശഽദ്ധ഼കരെ സ്ഥലാം എന്ന് വ഻ള഻ക്കഽന്നത്. 

പാർെമഺയ രക്ഷയഽസെയഽാം സ്ദനഹത്ത഻ൻസറയഽാം പത്ൿഺശയ഻ലഺണ് 

ശഽദ്ധ഼കരെഺത്മഺക്കൾ കഴ഻യഽന്നത്. ഇത് രഽ സ്ഥലാം എന്നത്഻ദനക്കഺൾ 

പാർെത്യ഻ദലക്ക് ന഼ങ്ങ഻സക്കഺണ്഻ര഻ക്കഽന്ന രവസ്ഥയഺണ് . പഺർത്ഥന, 

പദത്ൿക഻ച്ച് വ഻ശഽദ്ധ കഽർരഺന, േഺനധർമങ്ങൾ, പര഻ഹഺര പവർത്ത഻കൾ 

എന്ന഻വ വഴ഻ വ഻ശവസ഻കൾക്കഽ അവസര സഹഺയ഻ക്കഺൻ സഺധ഻ക്കഽാം. 10/64-66 
18. ൈ഼ഹന്മഺരഽസെ സഽവ഻ദശഷ പദ ഺഷൊം വഴ഻ മ഻ശ഻ഹഺയ഻ൽ 
വ഻ശവസ഻ച്ചവരഽസെ വല഻യ സവ഻ദശഷത് കാട്ഺയ്മയഺയ഻രഽന്നഽ. 
അെ഻സ്ഥഺനപരമഺയ഻ സഭസയ രഽ കാട്ഺയ്മയഺക്കഽന്നത്ഽ വ഻ശവഺസമഺണ് 

പ഻ത്ഺവ് നമ്മഽസെ രക്ഷയ്ക്കഺയ഻ ദലഺകത്ത഻ദലക്കയച്ച പഽത്ൻ ത്ന്ന഻ൽ 

യഺഥർഥൿമഺക്ക഻യത്ഽാം പര഻ശഽദ്ധഺത്മഺവ഻ലാസെ പാർത്ത഼കര഻ച്ചത്ഽമഺയ 

രക്ഷയ഻ലഽള്ള വ഻ശവഺസമഺണ്. സഭഺമക്കസളലലഺവരഽാം രഽ കർത്തഺവഽാം രഽ 
വ഻ശവഺസവഽാം രഽ മഺദമ്മഺേ഼സഺയഽാം വഴ഻ ദര ആത്മഺവ഻ൽ 



ഐകൿസപ്പട്഻ര഻ക്കഽന്നഽ. മഺദമ്മഺേ഼സയ഻ലാസെ ഏക ശര഼രമഺയ഻ത്ത഼ർന്ന നസമ്മ 

പര഻ദപഺഷ഻പ്പ഻ക്കഽന്നത് വ഻ശഽദ്ധ കഽർരഺനയഽാം കാേഺശകളുമഺണ്. പൗദലഺസ് 

ൈ഼ഹ പറയഽന്നത്ഽദപഺസല ദര ആത്മ഼യ പഺന഼യാം കഽെ഻ക്കഽകയഽാം ദര 

ആത്മ഼യ ഭക്ഷൊം കഴ഻ക്കഽകയഽാം സചയ്ത് ദര ജ഼വന഻ൽ 

പങ്കഺള഻കളഺയ഻ത്ത഼ർന്നവരഽസെ കാട്ഺയ്മയഺണ് സഭ. ഇങ്ങസന ദര 

മഺദമ്മഺേ഼സഺയഽാം ദര അപ്പവഽാം സഭഺമക്കളുസെ ഐകൿത്ത഻ന് 

കഺരെമഺയ഻ത്ത഼രഽന്നഽ. 11/69-70 

19. പഺർത്ഥനയ഻ൽ നഺാം ശ്ലേവസത്ത കണ്ഽമഽട്ുന്നഽ. ശ്ലേവഹ഻ത്ാം മനസ഻ലഺക്കഽന്നഽ 
നമ്മഽസെ രലഹ഼നത്കളുാം പര഻മ഻ത്഻കളുാം ശ്ലേവസന്ന഻ധ഻യ഻ൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞഽ 
ശക്ത഻ദനെഽവഺനഽാം പഺർത്ഥന സഹഺയ഻ക്കഽന്നഽ. ആത്മഺർത്ഥമഺയ഻ 
പഺർത്ഥ഻ക്കഽസന്നങ്ക഻ൽ സത്റ്റ഻ൽ വ഼ഴഺത്഻ര഻ക്കഺനഽാം അഥവഺ വ഼െഽദപഺയഺൽ 

അനഽത്പ഻ച്ചു നന്മയ഻ദലക്ക് ത്഻ര഻യഺനഽാം സഺധ഻ക്കഽാം 
ദനഺപഽാം ഉപവഺസവഽാം വഴ഻ നഺാം നമ്മഽസെയഽാം മറ്റുള്ളവരഽസെയഽാം 
സത്റ്റുകൾക്ക് പര഻ഹഺരമനഽഷ്ഠ഻ക്കഽന്നഽ പഺപസഺഹചരൿങ്ങള഻ൽ ന഻ന്നഽാം 
ഴ഻ഞ്ഞഽ മഺറഺനഽള്ള ആത്മശക്ത഻യഽാം ഉപവഺസാം വഴ഻ ലഭ഻ക്കഽന്നഽ. 12/76-77 
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