
 

 

ക്രിസ്തുമസ്സ് 

 

മണ്ണില് മമനമെടുത്ത് തന്മെ ഛായയുും സാദൃശ്യവുും പകര്ന്ന് 
തന്നാമടാപ്പും പെുദീസായുമട പാവനമായ ഔനയതയത്തിന്േക്ക് ദദവും 
മനുഷ്യമന വിളിച്ചു. എങ്കിേുും അവന് ദദവിക സാനിധ്യത്തില് നിനുും 
ഓടിമെെു. തനില് നിനുും അകനുമാെി മനുഷ്യകുേന്ത്താമടാപ്പും 
താഴ്നിെങ്ങി അവന്നാമടാപ്പും വസിക്കുവാന് തിരുമനസ്സായ ദദവും 
ഇമ്മാനന്വോയതിന്മെ, നമ്മുമട ദദവും നന്മ്മാടുകുമടയായതിന്മെ 
ഓര്ന്മ്മയാമരണമാ  ക്കിസ്മസ്.  

ഉല്പത്തി 3.15 ല് ദദവും വാഗ്ദാനും മമയ്തക്പകാരും തിന്മയുമട 
തേതകര്ന്ക്കാന് സ്ക്തീയില് നിനുും ജന്മമമടുത്ത രക്ഷകന്മെ ജനന സുമുംഗള 
സുംഭവത്തിന്മെ ആന് ാഷ്മാണിത്. ക്കിസ്മസ് ദിനത്തില്, 

സര്ന്വന്ോകത്തിനുും ന്വണ്ടിയുളള മഹാസന്താഷ്ത്തിന്മെ സദവാര്ന്ത്ത സഭ 
നമമ്മയുും അെിക്കുനു. ഈ സന്േശ്ും ആദയും ക്ശ്വിച്ചതുും അനുഭവിച്ചതുും 
ആട്ടിടയന്മാരാമണന് വിശ്ുദ്ധ ക്ഗന്ഥപശ്ചാത്തേും പെയുനു. (1) അവരുമട 
മുനില് കര്ന്ത്താവിന്മെ ദ തന് സന്േശ്വുമായി എത്തി. (2) 
കര്ന്ത്താവിന്മെ മഹതവും അവരുമടന്മല് ക്പകാശ്ിച്ചു. (3)അവര്ന് വളമര 
ഭയമപ്പട്ടു.  

എനാല് ക്കിസ്മസിന്മെ സന്േശ്മമതാ . (1) ദ തന് അവന്രാട് പെെു 
ഭയമപ്പന്ടണ്ട ക്കിസ്മസ് നല്കുന വേിയ സന്േശ്ും ഭയമപ്പന്ടണ്ട എനതാ . 
വിശ്ുദ്ധ വമനത്തില് ഏറ്റവുും കുടുതല് ആവര്ന്ത്തിക്കമപ്പടുന  രു 
സന്േശ്മാണിത്. ഇതിന്മെ ആതരികാര്ന്ഥും മനസ്സിോക്കാന് രക്ഷകമന 
വാഗ്ദാനും മമയ്ത പെുദീസായുമട പശ്ചാത്തേും സഹായിക്കുും. അവിമട 
(1) കര്ന്ത്താവ് ആദിമനുഷ്യമര അന്നഷ്ിച്ച് എത്തി. ഇവിമടയാകമട്ട 
ദദവദ തനുും. അവിമട അവര്ന് കര്ന്ത്താവുനല്കിയ മഹത്തവും നഷ്ടമപ്പടുത്തി 
ഇവിമട കര്ന്ത്താവിന്മെ മഹത്തവും പാവമപ്പട്ട ആട്ടിടയന്മാരുമടന്മല് 
ക്പകാശ്ിച്ചു. (3) അവിമട അവര്ന് ഭയമപ്പട്ട് ഓടിമെെു. ഇവിമട 
ഇടയന്മാര്ന് ഭയമപ്പട്ടുമവങ്കിേുും ദദവദ തന്മെ വാക്കുന്കട്ട് ഈന്ശ്ായുമട 
സവിധ്ത്തിേണെു.  

പെുദീസാ സുംഭവത്തില് മനുഷ്യര്ന് ഭയമപ്പട്ടു, കാരണും അവര്ന് നഗ്നരായി 
കാണമപ്പട്ടു. ദദവും നല്കിയ മഹതവത്തിന്മെ വസ്ക്തും നഷ്ടമാക്കിയവര്ന് 
സൃഷ്ടവസതുക്കളായ പച്ചിേകളുും മരങ്ങളുും മകാണ്ട് മെയുണ്ടാക്കി 
നഗ്നതമാറ്റുവാന് ക്ശ്മിച്ചു. പമക്ഷ കഴിെിേല. അന്പ്പാള് ദദവും 
ന്താേുമകാണ്ടുളള ഉടയാടനല്കി. ഇമതാമക്കയായിട്ടുും 
ദദവസാനിധ്യത്തിന്മെ പെുദീസാക്ക് പുെത്തായി അവര്ന്. ഇവിമടയിതാ, 
നഗ്നമരനു കണ്ടു േജ്ജിച്ച് ഓടിയകേുന മനുഷ്യരുമടയിടയില് നഗ്നനായി 
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 രു ശ്ിശ്ുവായി ദദവും കടനുവരുനു. അവശ്യത്തിന് ഇേല എന 
ന് ാധ്യമാണന്േല,... േജ്ജയിന്േക്ക് നയിക്കുക. ഇവിമടയിതാ, ആവശ്യത്തിന് 
പാര്ന്പ്പിടന്മാ, വസ്ക്തന്മാ, പരിമരണന്മാ ഇേലാമത ദദവും കടനുവരുനു. 
പാവമപ്പട്ടവമനന്പ്പാമേ പിളളകച്ചയാല് സവയും ആവൃനാകുന ദദവും. 
മനുഷ്യന് ഉടയാട നല്കാന്, കൃപാവരത്തിന്മെ അനശ്വര വസ്്്രതും 
നല്കാന് അവിടുന് സവയും ദരിക്ദനായി. വി. പൗന്ോസ്ശ്ലീഹാ പെയുനു. 
നമ്മുമട കര്ന്ത്താവീന്ശ്ാമിശ്ിഹായുമട കൃപ നിങ്ങള്ക്ക് അെിയാമന്േലാ. 
തന്മെ ദാരിക്ദത്തില് നിങ്ങള് സമ്പനരാകാന്ന്വണ്ടി, സമ്പനനായിരുനിട്ടുും 
അവന് നിങ്ങമള ക്പതി സവയും ദരിക്ദനായി (2ന്കാെി 8.9). ആകയാല് 
നമുക്കിനി ഭയമപ്പന്ടണ്ടതിേല (ന്യാഹ2.1). 

   (2) ക്കിസ്മസ് സന്േശ്ും സകേ ജനത്തിനുും ന്വണ്ടിയുളളതാ . 
ക്കിസ്മസിന്മെ സുംഭവത്തിന്േക്ക്, പുല്ക്കുട്ടിന്േക്ക് ന്നാക്കിയാല് 
ഇതുവയക്തമാകുും. അവിമട വിജ്ഞാനികള് ഉണ്ട് പാവമപ്പട്ട 
ആട്ടിടയന്മാരുും അവന്രാമടാപ്പും. പുല്കുട്ടില് കൃപ നിെെവളുും 
സ്ക്തീകളില് അനുക്ഗഹീതയുമായ മെിയവുും നീതിമാനായ യൗന്സപ്പുമുണ്ട് . 
ഈ ക്പപഞ്ചത്തിമേ സസയജാേമത്ത ക്പതിനിതാനും മമയ്യുന മൃഗത്തിനുളള 
പുേലുും മൃഗജാേമത്ത സ മിപ്പിക്കുന കനുകാേികളുും മുണ്ട് . അവിമട 
സവര്ന്ഗീയദ തഗണും ഗാനമാേപിക്കുനു. ദദവും മനുഷ്യനായി 
സനിഹിതനായിരിക്കുനു.  

പെുദീസായില് നഷ്ടമായ കുട്ടായ്മ ഇവിമട പുനഃക്പതിഷ്ടിക്കുനു. അവിമട 
സ്ക്തീമയ തളളിപെെ പുരുഷ്മനയുും സൃഷ്ടിമയ തളളിയ സക്തീമയയുും 
കാണുന്മ്പാള് ഇവിമട തളളികളയാന് കാരണമുണ്ടായിട്ടുും സവഹിതും തളളി 
ദദവഹിതത്തിനു വിന്ധ്യനായി മെിയമത്ത ഭാരയയായി സവികരിച്ച 
യൗന്സപ്പിമനയുും സവതും പുക്തന് ജന്മും നല്കാന് സൃഷ്ടജാേത്തിന്മെ 
ആധ്ിന്േയതവും സവീകരിക്കുന മെിയമത്തയുും കാണുനു. അവിമട 
ദദവത്തില് നിനുും മനുഷ്യന് ഓടിന്യാളിച്ചന്പ്പാള് ഇവിമട 
ദദവസാനിധ്യും മനുഷ്യമന, ക്പവഞ്ചമത്ത  നാക്കുനു. ഇതാ  ക്കിസ്മസ് 
നമുക്ക് നല്കുന സുക്പധ്ാന പാഠും. ദദവമത്ത സവീകരിക്കാമത, 

ദദവത്തിങ്കന്േക്ക് വരാമത മനുഷ്യകുേത്തിന് സ്ന്നഹഭാവും ജനിക്കുകയിേല. 
ഇനമത്ത ന്കരള സുംസ്കാരിക, മാധ്യമ, രാഷ്ടിയ പശ്ചാത്തേും ഇക്കാരയും 
സുതാരയും വയക്തമാക്കുനു.  

   മിശ്ിഹായുമട പിെവി  രു സാധ്ാരണ സാഹമരയത്തിോയിരുനതാ  
ഈ കുട്ടായ്മക്കുളള  രു അടിസ്ഥാനും രാജമകാട്ടാരത്തിന്േക്ക് ആട്ടിടയര്ന്ക്ക് 
കടനുമമേലാന് .അകുമായിരുനുേല. നമ്മുമടയുും ജീവിതും ഇക്പകാരും 
ശ് നയവത്കരണമാകുന്മ്പാള്, സവയും തയജിച്ച് അവിടുമത്ത പിനാമേയുളള 
യാക്തയാകുന്മ്പാള് കുടുും ത്തിേുും സമ ഹത്തിേുമമേലാും ഈകുട്ടായ്മ 
സുംജാതമാകുും. 

   (3) ക്കിസ്മസ് സന്േശ്ും സന്താഷ്ത്തിന്മെ സദവാര്ന്ത്തയാ . രക്ഷകന്മെ 
പിെവിമയ അെിക്കുനതാ . വാര്ന്ത്ത സന്താഷ്കരമാകുനത് അത് 



സദവാര്ന്ത്ത. അേവാ നേലവാര്ന്ത്തയാകുന്മ്പാഴാ . നേലവാര്ന്ത്ത നമ്മുമട 
രക്ഷമയകുെിച്ചുളള വാര്ന്ത്തയേലാമത മമറ്റാനേല. ഇനമത്ത ന്ോകും 
ക്പതിക്ഷിക്കുനത്. ഈ രക്ഷാമാര്ന്ഗമാ . ഈ ന്ോകത്തില് രക്ഷാമാര്ന്ഗും 
ന്തടി കമണ്ടത്താനാവാമത വരുന്മ്പാള് ജീവിതും തച്ചുടക്കുന സുംഭവങ്ങള് 
ഏെിവരുനു. ഇതാ ഇവിമട  രു രക്ഷകന്മെ സാനിധ്യും വിളിന്ച്ചാതുന 
വാര്ന്ത്ത. ഈ രക്ഷക സവിധ്ത്തിന്േക്ക് കടനുവരുനവര്ന് ആശ്വാസത്തിന്മെ, 

അനുക്ഗഹത്തിന്മെ, വിന്മാമനത്തിന്മെ ക്പതയശ്യുമട തീരങ്ങളില് 
എത്തിന്മരുനു. 

ക്കിസ്മസ് നല്കുന സന്താഷ്ത്തിന്മെ സദവാര്ന്ത്ത ഏവമരയുും 
അെിക്കുവാന് ഇനമത്ത ന്ോകത്തില് അയയ്ക്കമപ്പട്ടിരിക്കുന ദ തന്മരാ  
നാന്മവരുും. ഈ സന്േശ്ും ഉള്മകാളളുവാന്, അതയുനതങ്ങളില് ദദവത്തിന് 
സ്തുതുയര്ന്പ്പിച്ച് മനുഷ്യര്ന്ക്ക് ഭ മിയില് ശ്ാതിയുും സമാധ്ാനവുും 
ആശ്ുംസിക്കുവാന് നമുക്ക് ഏവര്ന്ക്കുും പുല്ക ട് അനുഭവത്തിന്േക്ക് 
 രിക്കല്ക ടി കടനുവരുവാന് ഈ ദിനും ഇടയാകമട്ട.  

 

 

ഫാ. ന്താമസ് പ വത്താനികുന്നല് 
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