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ൻപതഺാം ക്ലഺസ്സ് - ഉത്തരങ്ങൾ 

രണ്ഺാം ീസമസ്റ്റർ പര഼ക്ഷ - ീെരഽവര഻ 25 

 

A. ഏറ്റവഽാം ശര഻യഺയ ഉത്തരാം  

1 ുരഺഗഺവസ്ഥ - 11 / 88  ദഺര഻ദൿാം എീെഴഽത഻യഺലഽാം മഺർക്ക് ീ ഺടഽക്കഺാം 
2 സഽഭഺഷ് പുലക്കർ - ഉപപഺഠാം, ുപജ് 46 

3.  മ഻ശ഻ഹഺ - 10 / 80   

4. ആഴ്ച്ച ളുീട ആഴ്ച്ച 14 / 109  

5 ുലഺ ദര഻ദ ദ഻നാം - സതൿദ഼പാം 2017 നവാംരർ 9 -15 

 

B. പാര഻പ്പ഻ക്കഽ  

6 . നഺല് 14/106 

7 വ഻ശവസ്തത 13/101  

8 പുവശ  ാദഺശ ൾ 10/76 

9. ൂദവീത്ത  ഺണഽാം - നമസ് ഺരങ്ങൾ 20 

10 ദനഹഺ 14/107 
 

C. രുണ്ഺ മാുെഺ വഺച ങ്ങള഻ൽ ഉത്തരീമഴഽതഽ  

11. സതൿത്ത഻ൻീറ വചനാം പസാംഗ഻ക്കഽ   
  ുരഺഗ഻ ളുീടുമൽ ൂ വചു അവീര സഽഖീപ്പടഽത്തഽ   
  ന഻ർമല മനഃസഺക്ഷ഻ുയഺടഽ ാട഻ വ഻ശഽദ്ധ മദ്രഹയ഻ൽ ശഽശഽഷ഻ക്കഽ   
  പഺപുമഺചനവഽാം മഺുമഺദ഼സഺയഽാം നൽ ഽ   
  വ഻വഺഹാം ആശ഼ർവദ഻ക്കഽ  12/94 
12. ദഺമ്പത്ൿ സ്നേഹവ ും സന്തഺനേഺൽപഺദേവ ും.   
  ന഻ഷ് ളങ്കവഽാം ന഻രഽപഺധ഻ വഽമഺയ സ്ുനഹാം പരസ്പരാം നൽ ഺൻ 
 ടീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽെഽ  

  സ്ുനഹത്ത഻ലാീട െഺയ഻ത്ത഼രഽെ ഭഺരൿയഽാം ഭർത്തഺവഽാം 
ൂദവത്ത഻ൻീറ ഹ഻തമനഽസര഻ചു പര഻ശഽദ്ധമഺയ സിഷ്ട്ട഻  ർമത്ത഻ൽ 
പങ്കഽുചർെഽ ൂദവത്ത഻നഺയ഻ മക്കീള ജന഻പ്പ഻ക്കഽെഽ. 13/101-102 

13. ച഻ന്തയ഻ലഽാം വഺക്ക഻ലഽാം പവിത്ത഻യ഻ലഽാം ുവണ്഻വെഺൽ സവന്താം 
ജ഼വൻ സമർപ്പ഻ചുീ ഺണ്ഽുപഺലഽാം മ഻ശ഻ഹഺയ്ക്ക്കഽ സഺക്ഷൿാം 
വഹ഻ക്കഺനഽള്ള ദൗതൿാം നഺാം ഏീറ്റടഽക്കഽെഽ. ശ്ല഼ഹന്മഺർ നീമ 
ഭരുമൽപ഻ച ഈ ദൗതൿാം പര഻ശഽദ്ധത്മഺവ഻നഺൽ ന഻റഞ്ഞഽ യഽഗഺന്തൿാം 
വീര പുഘഺഷ഻ക്കഺൻ നമഽക്കഽ  ഴ഻യണാം. 10/82 

14. „ഈ ജനാം അധരാം ീ ഺണ്് എീെ രഹഽമഺന഻ക്കഽെഽ. എെഺൽ 
അവരഽീട ഹിദയാം എെ഻ൽ ന഻െ് വളീര അ ീലയഺണ്“ .  

  െര഻ുസയരഽാം ന഻യമജ്ഞരഽാം ുയശഽവ഻ുനഺടഽ പഺരമ്പരൿീത്തക്കഽറ഻ച് 
തർക്ക഻ക്കഽെ പശ്ചഺത്തലത്ത഻ലഺണ് ഈ വചനാം ുയശഽ ഉദ്ധര഻ക്കഽെത്.  
പരമ്പരൿത്ത഻നഽ ുവണ്഻ ൂദവവചനീത്ത വൿർത്ഥമഺക്കഽെ അവരഽീട 
 ഺപടൿീത്ത ുയശഽ  ഽറ്റീപ്പടഽത്തെതഽാം ഈ വചനത്ത഻ൻീറ 
പശ്ചഺത്തലമഺയ഻  ഺണഺാം. Matthew 15:8 



15. ീതറ്റ് പറ്റു  സവഺഭഺവ഻ മഺണ്. ീതറ്റ഻ന് മഺപ്പ് ലഭ഻ക്കണീമെ് എലലഺ 
മനഽഷൿരഽാം ആഗഹ഻ക്കഽെഽ. പഺപങ്ങളുീട ഏറ്റു പറച഻ൽ മഺനഽഷ഻  
വ഼ക്ഷണത്ത഻ൽ ുപഺലഽാം നീമ സവതന്തരഺക്കഽ യഽാം മറ്റുള്ളവുരഺട് 
രമൿീപ്പടഽവഺൻ സഹഺയ഻ക്കഽ യഽാം ീചയ്യുെഽ. പഺപങ്ങൾ ഏറ്റു 
പറയഽെത് വഴ഻ നഺാം ൂദവവഽമഺയഽാം സഭഺസമാഹവഽമഺയഽാം 
അനഽരജ്ഞ഻തരഺ ഽെഽ. ൂദവപഽതസ്ഥഺനാം  രഗതമഺ ഽെഽ. 
ൂവദ഼ ുനഺട് ഏറ്റു പറയഽെത് ഈ  ാദഺശയഽീട സത്തഺപരമഺയ 
ഘട മഺണ്  11/85 

16. നമസ് ഺരങ്ങൾ NO. 10  
 
D. രഽ ുപജ഻ൽ  ഽറയഺീത ഉത്തരീമഴഽതഽ  - പധഺേ ആശയങ്ങൾ 
ക ഺട ക്ക ന്ന .  ത്ഺകെ ക ഺട ത്ത഻ര഻ക്ക ന്ന ആശയങ്ങൾ ഉനടഺ എന്ന് 
പര഻നശഺധ഻ക്ക  . അകത് വഺക്ക  ൾ നവണകെന്ന഻ല്ല.  

 
17. പന്തക്കഽസ്തഺ ത഻രഽനഺുളഺീടയഺണ് ശ്ള഼ഹഺക്കഺലാം ആരാംഭ഻ക്കഽെത്  
  പര഻ശഽദ്ധഺത്മഺവ഻ൻീറ ആഗമനവഽാം അവ഻ടഽീത്ത പവർത്തനങ്ങളുാം 
ശ്ല഼ഹന്മഺരഽാം സഭയഽാം തമ഻ലഽള്ള രന്ധാം ആദ഻മസഭയഽീട ൂചതനൿാം 
സഭയഽീട ുപഷ഻ത സവഭഺവാം എെ഻വയഺണ് ഈ  ഺലത്ത഻ൽ നഺാം 
അനഽസ്മര഻ക്കഽെത്  

  പര഻ശഽദ്ധഺത്മഺവ഻നഺൽ പാര഻തരഺയ ശ്ല഼ഹന്മഺർ സഽവ഻ുശഷ 
സുേശവഽമഺയ഻ ുലഺ ീമങ്ങഽാം ുപഺ ഽ യഽാം വ഻വ഻ധ 
സഭഺസമാഹങ്ങൾക്കഽ അട഻സ്ഥഺനമ഻ടഽ യഽാം ീചയ്ക്തഽ  

  മഺുമഺദ഼സഺയഽാം ൂതലഺഭ഻ുഷ വഽാം സവ഼ ര഻ച നഺീമലലഺവരഽാം 
ശ്ല഼ഹന്മഺീരുപഺീല അയക്കീപട്ടവരഺണ്  

  സഭയഽീട ുപഷ഻ത ദൗതൿത്ത഻ൽ പങ്കഽ ുചർെ് നഺമഽാം സഺക്ഷ഻ ളഺ ണാം 
എെഽാം നീമ അനഽസ്മര഻പ്പ഻ക്കഽെഽ. 

 
  ശ്ല഼ഹന്മഺരഽീട പവർത്തനെലമഺയ഻ ുവരഽപ഻ട഻ചു വളർചയഺരാംഭ഻ച സഭഺ 

സമാഹാം ുലഺ ത്ത഻ൻീറ വ഻വ഻ധ ഭഺഗങ്ങള഻ൽ പടർെഽ പന്തല഻ചു ധഺരഺളാം 

വ഻ശഽദ്ധർക്കഽാം രക്തസഺക്ഷ഻ ൾക്കഽാം ജന്മാം നൽ ഻ വ഻ശഽദ്ധ഻യഽീട െലങ്ങൾ 

പഽറീപ്പടഽവ഻ചുീ ഺണ്് വളർെഽീ ഺണ്഻ര഻ക്കഽെത഻ീനയഺണ് 

ൂ ത്ത ഺലത്ത഻ൽ അനഽസ്മര഻ക്കഽെത്  

  സഭയഽീട വളർചക്കഺയ്ക് പയത്ന഻ക്കഺനഽള്ള തഺൽപരൿവഽാം ൂചതനൿവഽാം 
ഈ  ഺലത്ത് സഭഺമക്കൾ ആർജ്ജ഻ക്കണാം. 14/109-110 

 
18. ദമ്പത഻മഺരഽീട സമ്പാർണ്ണമഺയ ആത്മസമർപ്പണത്ത഻ൻീറ ഉടമ്പട഻യഺണ് 
വ഻വഺഹാം   

  ൂദവവഽാം മനഽഷൿരഽാം തമ഻ലഽള്ള ഉടമ്പട഻യഽീട ഭഺഗമഺയ഻ത്ത഼രഽെഽ  
  ദമ്പത഻ ൾ തമ഻ലഽള്ള ആന്തര഻  സ്ുനഹത്ത഻ൻീറയഽാം 
ആത്മദഺനത്ത഻ൻീറയഽാം ഐ ൿത്ത഻ൻീറയഽാം ജ഼വ഻തമഺണ് ദഺമ്പതൿാം 



  പര഻ശഽദ്ധമഺയ അനഽരഺഗവഽാം വ഻ഭജ഻ക്കീപ്പടഺത്ത സ്ുനഹവഽാം വഴ഻ 
വ഻വഺഹരന്ധീത്ത ുപഺഷ഻പ്പ഻ക്കഽ യഽാം പഽഷ്ട഻ീപ്പടഽത്തഽ യഽാം 
ീചയ്യണീമെ് ൂദവാം ആവശൿീപടഽെഽ. 

 ഈ ൂദവ഼  ഉടമ്പട഻ീയ  ാദഺശയഺയ഻ ഈുശഺ ഉയർത്ത഻. പരസ്പരാം 

അത഻രഽ ള഻ലലഺീത സ്ുനഹ഻ചുീ ഺണ്ഽ പര഻ശഽദ്ധമഺയ സിഷ്ട഻ ർമത്ത഻ൽ 

ൂദവുത്തഺട് സഹ ര഻ക്കഺനഽാം വ഻വഺഹരന്ധത്ത഻ൻീറ െലമഺയ 

സന്തഺനങ്ങീള ൂദവത്ത഻നഽ പ഼ത഻ രമഺയ വ഻ധത്ത഻ൽ വളർത്തഺനഽാം 

ആവശൿമഺയ  ിപ നൽ ഽെ  ാദഺശയഺണ് വ഻വഺഹാം   

 ദമ്പത഻ ളുീട സ്ുനഹാം അത഻ൻീറ സവഭഺവത്തഺൽ തീെ അവർ തമ഻ലഽള്ള 

ഏ തയഽാം അവ഻ഭഺജൿതയഽാം ആവശൿീപടഽെഽ. 
 ൂദവാം ുയഺജ഻പ്പ഻ചത഻ീന ുവർീപടഽത്തഺൻ മനഽഷൿന് അവ ഺശമ഻ലല  
 പരസ്പര വ഻ശവസ്തതയഽാം വ഻വഺഹരന്ധത്ത഻ൻീറ അട഻സ്ഥഺന ഘട മഺണ് 
 വ഻ഭജ഻ക്കീപ്പടഺീതയഽാം വ഻ശവസ്തതുയഺുടയഽാം മരണാം വീര െ഻ചു 
ജ഼വ഻ക്കഺനഽള്ള  ിപഺവരാം വ഻വഺഹുവളയ഻ൽ നൽ ീപ്പടഽെഽ. 
മ഻ശ഻ഹഺയ഻ൽ ആരാംഭ഻ക്കഽെ ദഺമ്പതൿ ജ഼വ഻താം ആജ഼വനഺന്താം ജ഼വ഻ക്കഺൻ 

ഈ  ിപഺവരാം അവീര സഹഺയ഻ക്കഽെഽ. 13/99-101 

 

19. എലലഺ ജ഼വജഺലങ്ങീളയഽാം പര഻പഺല഻ക്കഽെ സിഷ്ടഺവ഻ൻീറ  രഽതലഺണ് 

പ ിത഻യ഻ൽ  ഺണഽെത്. ൂദവത്ത഻ൻീറ സ്ുനഹപാർവ മഺയ 

പര഻ലഺളനക്കഽ നേ഻യഽള്ളവരഺ ണീമെഽ വ഻ശവഺസ഻ ീള പഠ഻പ്പ഻ക്കഺൻ 

മതങ്ങൾക്ക്  ടമയഽണ്്. പ ിത഻യഽീട തഺള ലയങ്ങീള അഭാംഗഽരാം  ഺത്തഽ 
സാക്ഷ഻ക്കഽെത഻ലഽണ്ഺ ഽെ പരഺജയാം പഺപമഺീണെഽ പഠ഻പ്പ഻ക്കഺനഽാം 
മതങ്ങൾക്ക്  ഴ഻യണാം ൂദവത്ത഻ൻീറ സിഷ്ട഻യഽീട ൂജവൂവവ഻ധൿാം 
നശ഻പ്പ഻ക്കഽെതഽാം ജലവഽാം മണ്ണുാംവഺയഽവഽാം ജ഼വനഽാം മല഻നമഺക്കഽെതഽാം 
പഺപമഺണ്. സവഺർത്ഥത പാണ് മനഽഷൿൻ പര഻സ്ഥ഻ത഻ക്കഽ ഏൽപ഻ക്കഽെ 

ക്ഷതാം പഺപമഺീണെഽ ആധഽന഻  മഺർപ്പഺപ്പഺമഺർ ഒർമ഻പ്പ഻ക്കഽെഽ.  
 ഉപപഺഠാം 11/51 
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