ക്രിസ്തുമസ്സ്

ക്രിസ്തുമസ്സ്

സന്തോഷത്തിന്റെ

ന്യാശുവിന്റെ

പിെവിയാില്

മഹോ

സദ്വോര്ത്ത്തയാോ്.

ആട്ടിടയാന്മോറെ

അെിയാിച്ച

മോലോഖമോര്ത്
സന്േശമതോ്.

എതുറരോ്ടോ് തിെുപ്പിെവി സദ്വോര്ത്ത്തയാോയാി മോെുത്.
1) ആദ്യമോയാി പിതോവോയാ ദദ്വത്തിന്റെ മനുഷയവര്ത്ഗന്ത്തോടുഅഅ അനത
സ്ന്നഹത്തിന്റെ ആവിഷ്രോെമോണ്. ന്യാോഹതോന് ശ്ലീഹോ തന്റെ ന്ലഖന
ത്തില് ഇക്പരോെം എഴുതുതു. "ദദ്വം സ്ന്നഹമോ്. തന്റെ ഏരപുക്തന്
വഴി നോം ജീവിന്േ്ടതിന് ദദ്വം അവറന ന്ലോരത്തിന്ലേ് അയാച്ചു.
അങ്ങറന ദദ്വത്തിന്റെ സ്ന്നഹം നമ്മുറടയാിടയാില് റവഅിറപ്പട്ടിെിേുതു
(1ന്യാോഹ 3: 9).
തന്റെ

ഏരജോതറന

ക്രിസ്തുമസ്സ്.

ദദ്വം

ന്ലോരത്തിന്

ഉണ്ണിന്യാശുവിലൂറട

അനുഭവിച്ചെിയാുതു.
ദ്ൗര്ത്ബലയവവും

ദ്ോെിക്ദ്യവും

തിന്മയാും

നിെ്ഞ 

നല്രിയാ

ദദ്വത്തിന്റെ
രഷ്ടപ്പോടും

ദ്ിവസമോ്

സ്ന്നഹം

ന്െോഗവും

മനുഷയന്റെ

നോം

ന്വദ്നയാും

ജീവിതോവ്ഥയയാിന്ലേ്

ദദ്വം ഇെങ്ങിവത ദ്ിവസം. അവന് ഇമ്മോനുവല് എതു വിഅിേറപ്പടും
എതു പെ്ഞ  ദദ്വദ്ൂതന്റെ വോേുരഅുറട റപോെുള് ഇതോണന്ലയോ.
ആരോശന്മഘങ്ങള്േപ്പുെം
മനുഷയന്റെ

വസിേുത

ദ്ു:ഖങ്ങഅിന്ലേും

വിശുദ്ധിരെിച്ച
ദദ്വമോ്.

ദദ്വമലയ

ന്വദ്നരഅിന്ലേും

സവര്ത്ഗീയാമോയാ

നമ്മുറട

ഇെങ്ങിവത്

പെിന്വഷംറരോ്ടു

രോലിറത്തോഴുത്തിന്റെ

ദദ്വം.
അവറയാ

നിെയ്േുത

അധ:്ഥയിതിന്യാന്പ്പോലും

സവര്ത്ഗീയാ

മഹതവത്തോല്

ഔതതയമുഅഅതോേമോറ്റുതവനോ്

അവിടുത്.

നമ്മുറട

ജീവിതത്തിറല

അസൗരെയങ്ങള്, അസവ്ഥയതരള്, ന്ശോചനീയാമോയാ

അവ്ഥയ

എലയോം

ഉണ്ണിന്യാശുവിന്റെ

സോതിധയത്തോല്

സവര്ത്ഗത്തിന്ലേുഅഅ

ന്സോപോനമോയാി മോെുതു.
2)

െ്ടോമതോയാി െക്ഷയാുറട സദ്വോര്ത്ത്തയാോ് ക്രിസ്തുമസ്സ്. "ദ്ോവീദ്ിന്റെ

പട്ടണത്തില്

നിങ്ങള്േോയാി

രെു

െക്ഷരന്

ഇതു

ജനിച്ചിെിേുതു"

എതോയാിെുതു മോലോഖയാുറട സന്േശം. രര്ത്ത്തോ വ് നല്രുത െക്ഷയാുറട
വിവിധ

മോനങ്ങള്

91-ം

സ്ീര്ത്ത്തനത്തില്

വിവെിേുതു്ട്.

'യാന്ഹോവയാോ് ജനത്തിന്റെ െക്ഷരന്', 'യാഹ്ന്വ െക്ഷിേുതു'. ആശയാങ്ങള്
നെവധി

തവണ

വി.

ക്ഗന്ഥത്തില്

ഉപന്യാോഗിേുതു.

അങ്ങോ്

എറത

െക്ഷിേുത ദദ്വം എത് സ്ീ. 25.5 ല് പെയാുതു. പഴയാ നിയാമത്തില്
ഏറ്റവും വലിയാ െക്ഷണീയാ രര്ത്മ്മം ്ജി

റ്റില് നിത് ഇക്സോന്യാല്േോറെ

ന്മോചിപ്പിച്ചതോ്. ദദ്വം െക്ഷരനോ് എത ആശയാം പുതിയാ നിയാമത്തില്
പലയാിടത്തും

രോണോം.

ദദ്വത്തിന്റെ

രെുണയാുറടയാും

രൃപോവെത്തിന്റെയാും ക്ഷമയാുറടയാും ഫലമോ് െക്ഷ. ് െക്ഷ നമുേ്
ലഭിേുത്

ന്യാശുക്രസ്തുവിലൂറടയാോ്.

ക്പന്വശിേുതവന്

െക്ഷ

അെുഅിറച്ചയ്യുതു.

ക്പോപിേും

"ഇക്സോന്യാലിന്

ഞോനോ്
എത്

വോതില്; എതിലൂറട

ന്യാോഹ

െക്ഷരനോയാി

10:9

ല്

ന്യാശുവിറന

ന്യാശു
ദദ്വം

ഉയാര്ത്ത്തിയാിെിേുതു, എത് അപ്പസ്ന്തോല ക്പവര്ത്ത്തനം 13:23 ല് പെയാുതു.
ന്യാശു നല്രുത െക്ഷ പോപത്തില് നിതുഅഅ ന്മോചനമോ്. അ് നയോയാ
വിധിയാില് നിതും ദദ്വന്രോപത്തില് നിതുമുഅഅ ന്മോചനമോ്. ശിശുവോയാ
ന്യാശുവിറന

സര്ത്വന്ലോരത്തിന്റെയാും

െക്ഷരനോയാി

ശിമന്യാോന്

തിെിച്ചെി്ഞ ു.
െക്ഷ

ക്പോപിേുവോന്

വിശവോസം

സവീരെിേുര

അതയോവശയമോ്.

ന്െോമോേോര്ത്േുഅഅ ന്ലഖനത്തില് പൗന്ലോസ് ശ്ലീഹ എഴുതുതു. "മനുഷയന്
ഹൃദ്യാംറരോ്ട്
റചയ്യുതു.

വിശവസിേുരയാും

അവന്

അധെം

െക്ഷക്പോപിേുരയാും
വിഅിച്ചന്പക്ഷിേുത
വിശവോസം

തന്മൂലം

റരോ്ട്

ഏറ്റുപെയാുരയാും

റചയ്യുതു...
എലയോവെും

റരോ്ട്

തന്മൂലം

രര്ത്ത്തോവിന്റെ

െക്ഷക്പോപിേും.

മോക്തം

വിശവോസത്തിനനുസെിച്ചുഅഅ

നീതീരെിേറപ്പടുരയാും

ആെും

(ന്െോമ

നോമം
10:

10-13)

െക്ഷക്പോപിേുരയാിലയ.

ക്പവൃത്തിരഅും

ആവശയമോ്.

ക്പവൃത്തിയാിലയോത്ത വിശവോസത്തിന്റെ ഫലശൂനയതറയാേുെിച്ച് യാോന്േോബ്
ശ്ലീഹോ പെയാുതു്ടന്ലയോ (യാോന്േോബ് 2:14).
അതിനോല് തീക്ഷണമോയാ വിശവോസവും സ്ന്നഹപൂര്ത്ണ്ണമോയാ ക്പവര്ത്ത്തനവും
സമനവയാിപ്പിേുന്പോഴോ്

നറമ്മ

സംബന്ധിച്ചിടന്ത്തോഅം

െക്ഷയാുറട

സദ്വോര്ത്ത്ത അര്ത്ഥപൂര്ത്ണ്ണമോരുത്.
3)

ക്രിസ്മസ്

ക്പരോശത്തിന്റെ

സദ്വോര്ത്ത്തയാോ്.

ക്പരോശമോ്

എത്

ന്യാശുവിന്റെ

അവതോെറത്തേുെിച്ച്

"എലയോ

സ്ീര്ത്ത്തരന്

മനുഷയറെയാും

"ദദ്വം

ഉദ്ന്ഘോഷിേുതു
ന്യാോഹതോന്

ക്പരോശിപ്പിേുത

എന്റെ

(സ്ീ

27:1).

ശ്ലീഹോ

പെയാുതത."

യാഥോര്ത്ഥ

റവഅിച്ചം

ന്ലോരത്തിന്ലേു വതു." (ന്യാോഹ 1:9) എതോ്. "അന്ധരോെത്തില് ്ഥയിതി
റചയ്തിെുത

ജനങ്ങള്

ന്മഖലയാിലും

നിഴലിലും

റചയ്തു

(മത്തോയാി

വലിയാ

ക്പരോശം

ര്ടു.

വസിച്ചിെുതവര്ത്േോയാി

4:16)

എതന്ക്ത

മെണത്തിന്റെ

രെു

മത്തോയാിയാുറട

ദ്ീ

തി

ഉദ്യാം

സുവിന്ശഷത്തില്

ന്െഖറപ്പടുത്തിയാിെിേുത്.
ന്ലോരത്തില് എലയോ മതങ്ങഅിലും തിന്മറയാ അന്ധരോെമോയാും ദദ്വീരതറയാ
ക്പരോശമോയാും രോണോെു്ട്. ശബെിമലയാിറല മരെ ന്ജയോതിസ്സും െംസോന്
നിലോവിന്റെ
നിത്

ക്പരോശവും

എലയോം

ക്പരോശത്തിന്ലേ്

ക്പതീരോത്മരമോ്.

നയാിേണന്മ

(തമന്സോമ

അന്ധരോെത്തില്
ന്ജയോതിര്ത്ഗമയാ)

എതോണന്ലയോ ഭോെതീയാ ഋഷിവെയന്മോര്ത് ക്പോര്ത്ഥിച്ച്.
ഇത്

തിന്മയാും

വിഭോഗീയാ

അഴിമതിയാും

ചിതയാും

അനീതിയാും

അതയോര്ത്ത്തിയാും

ഭീരെവോദ്വും

ജമിര

സവോര്ത്ഥതയാും

ന്മോഹങ്ങഅും

റരോ്ട്

അന്ധരോെപൂര്ത്ണ്ണമോ്
ക്പരോശമോ്

എത്

സവതമോേുന്പോള്

നമ്മുറട
അെുഅി

മോക്തന്മ

അതെീക്ഷം.

റചയ്ത

ഞോന്

ന്ലോരത്തിന്റെ

ന്യാശുവിന്റെ

നമ്മുറട

ദ്ിവയ

സോമൂഹിര

ക്പരോശം

അതെീക്ഷറത്ത

ക്പഭോപൂെിതമോേോന് സോധിേുരയാുള്ളൂ. ഉണ്ണിന്യാശുവിന്റെ പിെവിയാില്
ക്പരോശിച്ച നക്ഷക്ത ദ്ീ

തി നോം സവതമോേണം. 'നിങ്ങള് ന്ലോരത്തിന്റെ

ക്പരോശമോ്' എത് ശിഷയറെ ന്നോേി പെ്ഞ  ന്യാശുവിന്റെ വോേുരള്
നമ്മുറട

ജീവിതത്തില്

പിെവിയാുറട
ജീവിതത്തിലും
നമുേു

സ്ാോക്ഷോ്േെിേണം.

സന്േശമോയാ

സമോധോനവും

രുടുംബത്തിലും

സോധിേൂ.

അതിനുന്വ്ടി

അന്പ്പോള്

ശോതിയാും

സമൂഹത്തിലും
നമുേ്

നമ്മുറട

തിെു

വയക്തി

സതിഹിതമോേോന്

പെിക്ശമിേോം.

രൃപ ഉണ്ണിന്യാശു നമുേ് നല്രറട്ട എത് ആശംസിേുതു.

ഫോ. ജിന്യാോ പുഅിേല്,

മോക്തന്മ

അതിനുള്ള

