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നമ്മഽീെ കഽെഽുംബജ഼വ഻ത്ങ്ങള഻ല് നമ്മള്ത്ീെ  ററ഻യഺീത് ുവഺവഽെ 
ൂ വത്ത഻ീെ പെീവെലഽകളെീെ ുരഽ വല഻യ ാ ഺഹരാമഺ ഇ പെ ീത്ത
സഽവ഻ുശഷ ഭഺഗും. ആധഽന഻കത്യഽീെ മലീവള്ളവഺച്ച഻ല഻ല് ുരഽ ലക്ഷ്യവഽും
പലലഺീത് ആെ഻ാലഞ്ഞഽ ുവഺവഽെ  നമ്മഽീെ ജ഼വ഻ത്ങ്ങള്ക്ക് ൂ വത്ത഻ീെ
സ്ുനഹ കരസ്വര്ശും വലുളഺളെും റനഽഭവ഻ക്കഽവഺ് റീലലങ്ക഻ല്
ററ഻യഽവഺ് സഺധ഻ക്കഽെ ഻ലല. സ്ഥഺവക ുയഺഹെ ഺീെ ജനനും വറയഽെ 
സഽവ഻ുശഷഭഺഗും വഺയ഻ക്കഽുപഺള് ുരഽ കഥ വഺയ഻ക്കഽെ  ലഺഘവും മഺത്ത്ുമ
നമഽക്ക്
ുത്ഺെ ഽകയഽള്ളൂ
എങ്ക഻ലഽും
ുരഽവഺെഽ
കഺരയങ്ങള്
സഽവ഻ുശഷകന഻ലാീെ ൂ വും നമ്മുളഺട് സുംസഺര഻ക്കഽെ ഽ…
„ുയഺഹെ ഺ്‟ എെ  വഺക്ക഻ീെ റര്ത്ഥും „ൂ വും കരഽാ കഺാ഻ച്ചെ‟ എെ ്
ആ ഇ. മക്കള് പലലഺത്഻രഽെ  സക്കര഻യയഽീെയഽും എല഻സബത്ത഻ുനഺെഽും
ൂ വും കരഽാ കഺാ഻ച്ചെ എെ ഽള്ള കഥ മഺത്ത്ും റലല പവ഻ീെ ാള്ളത്,
വ഻ീെ ുയഺ, മഺനവ കഽലത്ത഻ീെ രക്ഷ്കനഽ വഴ഻ ുരഽക്കഺ് വെ 
„സ്നഺവകുയഺഹെ ഺ്‟, ൂ വത്ത഻ീെ കരഽായഽീെ ത്വത്഻നലനും കാെ഻
ആ ഇ.
സമാഹത്ത഻ീെ
മഽെ ഻ല്
വന്ധ്യ
എെ ്
വ഻ള഻ക്കീവട്ട഻രഽെ 
എല഻സബത്ത഻ന് ൂ വും നല്കഽെ  വല഻യ കരഽായഺ ഇ സ്ഥഺവക
ുയഺഹെ ഺ്. റത്ഺയത്ഽ, നമ്മഽീെ കഽഞ്ഞഽങ്ങളെും നമ്മുളഺട് ൂ വും
കഺാ഻ച്ച കരഽായഽീെ ത്വത്഻നലനും ആ ഇ.
കരഽാീയ ആ ഇ, Abortion
എെ 
ുവര഻ല്
നഺും
വലുളഺഴഽും
ത്ഽെച്ചെകളയഽെ ത്.
രഺജയങ്ങളെും
രഺജയത്ത഻ീല ന഻യമങ്ങളെും പെ ് ജനനന഻യത്രാും ഏര്ീവെഽത്തഽുപഺഴഽും
ൂ വും ത്രഽെ ത് റത്ത്ുത്തഺളും ുവഺുെ ഺീട്ട എെ ് വറയഽവഺ് സഭീയ
ുത്വര഻ള഻ക്കഽെ ത് കഽഞ്ഞഽങ്ങള് ൂ വത്ത഻ീെ ഺനമഺ ഇ, മനഽഷയുനഺെഽള്ള
ൂ വത്ത഻ീെ
കരഽായഺ ഇ
എെ ്
വപ഻ള഻ക്കഽവഺ്
ആ ഇ.
സങ്ക഼ര്ത്തനങ്ങളെീെ വഽസ്ത്കത്ത഻ല് വറയഽെ ഽ, “ന഻ീെ ഭഺരയ ഭവനത്ത഻ല്
നലസമിദ്ധമഺയ മഽര഻ര഻ ുവഺീല ആയ഻ര഻ക്കഽും. ന഻ീെ മക്കള് ുമശക്ക്
ചഽറ്റ഻ീല ുല഻വഽ ൂത്കള് ുവഺീലയഽും. കര്ത്തഺവ഻ീെ ഭതന് പത്വകഺരും
റനഽത്ഗഹ഻ത്് ആവഽും” (സങ്ക഼. 128:3-4).
വല കഽെഽുംബങ്ങള഻ലഽും വഽത്ഽത്ഺയ഻ ുരഽ കഽഞ്ഞഽ ജന഻ച്ചഺല് ത്ീെ പുളഺള്
ാള്ള
കഽഞ്ഞഽങ്ങള്ക്ക്
ീസൌകരയും
വങ്കഽുവുക്കവര഻വരഽും
എെ ്
ച഻ര഻ക്കഽെ ഽ. ുെ ് മഺത്ത്ും നമഽക്ക് ഓര്ക്കഺും. മനഽഷയീെ
ുലഺകജ഼വ഻ത്ും
റവ഻െഽീത്ത കരഽായഽീെ ഭഺഗമഺ ഇ. ൂ വും നമഽക്ക് ത്െ  കഺരഽായും
എുളഺള്
ുവാീമങ്ക഻ലഽും
ത്഻ര഻ച്ചെ
എെഽക്കഺനഽള്ള
റവകഺശും

റവ഻െുത്തക്കഽ ാവര്. ഓുരഺ ത്ക഻സ്ത്യഺന഻യഽീെയഽും ജ഼വ഻ത്ും വചനത്ത഻ല്
റധ഻ഷ഻െ഻ധും ആയ഻ര഻ക്കാമുലലഺ. ജ഼വ഻ത്മഺകഽെ  വചനീവട്ട഻യ഻ീല
ഓുരഺ വചനങ്ങള് ആയ഻ര഻ക്കാും നമ്മഽീെ കഽഞ്ഞഽങ്ങള്.
കഽഞ്ഞഽങ്ങള്
ആയ഻ര഻ക്കാും ഭഺവ഻യ഻ല് ൂ വത്ത഻നഽ ുവവര഻ ത്വവര്ത്ത഻ുക്കവരത്.
വരഽും ത്ലമഽറയ്ക്ക്ക് ുവവര഻ നമ്മള് നല്കഽെ  കീപഺള് ആ ഇ നമ്മഽീെ
കഽഞ്ഞഽങ്ങള്. റവരഽീെ വ഻ശഽദ്ധ഻. ത്വവര്ത്ത഻, ച഻രകള് എലലഺും നുമ്മഺട്
ൂ വും കഺാ഻ക്കഽെ  കഺരഽായത്ത഻ന് ാത്തമ ാ ഺഹരാും ആ ഇ. നമ്മഽീെ
കഺലുശഷും കര്ത്തഺവ഻നഽ വഴ഻ ുരഽുക്കവര സ്നഺവകീ ൌത്യും ആ ഇ
ഓുരഺ കഽഞ്ഞഽങ്ങള്ക്കഽും ാള്ളത്.
റത് ുവഺീല വചനത്ത഻ല് നഺും വഺയ഻ക്കഽെ ഽ, “കര്ത്തഺവഽ റവുളഺട്
കഺരഽായും കഺാ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽെ ഽ. പത് ുകട്ട റയല്ക്കഺരഽും ബന്ധ്ഽക്കളെും
റവുളഺീെഺത്ത് സുരഺഷ഻ച്ചെ” (ലാക്ക 1:58).
റയല്ക്കഺരീെ സുരഺഷും നമ്മള് എുളഺീഴങ്ക഻ലഽും ആുഘഺഷ഻ക്കരഽുവരഺ
? നമ്മഽീെ സമാഹും വഽരഺത്ന കഺലങ്ങീള റുവക്ഷ്഻ച്ചെ ുരഽ വഺട്
മഺറ഻യ഻ര഻ക്കഽെ ഽ..
കാട്ട്
കഽെഽുംബങ്ങള഻ല്
ന഻െ ഽും
ൂമുത്കഺകഽെഽുംബങ്ങള഻ുലക്ക്..ൂമുത്കഺ
കഽെഽുംബങ്ങള഻ല്ന഻െ ഽും
ന഻െ ഽും
നഺുനഺ കഽെഽുംബങ്ങള഻ുലക്ക് മഺറ഻യ നമ്മള് കഽെഽുംബബന്ധ്ങ്ങളെീെ വ഻ല
മറെ ഽ ുവഺയ഻ര഻ക്കഽെ ഽ. കര്ത്തഺവഽ നഺഥനഺയ, കാെഽുപഺള് പപും ാള്ള
കഽെഽുംബവഽും
സമാഹവഽും
വെഽത്തഽയര്ത്തഺ്
ആ ഇ
നമ്മള്
വ഻ള഻ക്കീവട്ട഻ര഻ക്കഽെ ത്.
നലല
റയല്ക്കഺരീെ
ാവമയ഻ലാീെയഽും
കര്ത്തഺവഽ നമ്മീള വപ഻ള഻ക്കഽെ ത് പത്ഺ ഇ. എലലഺും എന഻ക്ക് മഺത്ത്ും.
എീെ കഽെഽുംബത്ത഻ന് മഺത്ത്ും എെ  ച഻ര ആ ഇ പവ഻ീെ നമ്മള് കാെഽത്ലഽും
കഺാഽെ ത്. സ്ുനഹത്ത഻നഽും സ്ുനഹബന്ധ്ത്ത഻നഽ ുരഽ വ഻ലയഽും കഺാഺീത്,
വാത്ത഻നഽും സവത്ത഻നഽും വഽറീക ുവഺവഽെ  സവഺര്ത്ഥമത്഻കളഺയ ജനങ്ങള്
റെങ്ങ഻യ ുലഺകും.
ൂ വും ആത്ഗഹ഻ക്കഽെ ത് പത്ലല. “ന഻ീെ ുവഺീല ന഻ീെ റയല്ക്കഺരീനയഽും
സ്ുനഹ഻ക്കഽക” എെ ് വറഞ്ഞ ുയശഽവ഻ീെ റനഽയഺയ഻കള് ആയ നഺും
മറ്റെള്ളവരഽീെ
സുരഺഷത്ത഻ലഽും
സരഺവത്ത഻ലഽും
വീങ്കെഽക്കവഺ്
ത്ശമ഻ക്കാും… റയല്കഺരീെ ത്വനംനും നമ്മഽീെയഽും ത്വനംനും ആയ഻
കഺാഽവഺ് ത്ശമ഻ക്കഽക.. റവ഻െഽെ ് വഺഗ് ഺനും ീചയഽെ ഽ.. “സത്യമഺയ഻
ന഻ങ്ങള്ടട് ഞഺ് വറയഽെ ഽ.. എീെ ഏറ്റവഽും
എള഻യ സുഹഺ രമാരഺര഻ല്
ുരഽവന് ന഻ങ്ങള് പത് ീചയ്ക്ത്ഽ ീകഺെഽത്തുളഺള് എന഻ക്ക് ത്ീെ യഺ ഇ
ന഻ങ്ങള് ീചയ്ക്ത്ത് (മത്തഺയ഻ 25:40)”. നമ്മള് മറ്റെള്ളവര്ക്ക് ുവവര഻
ീചയഽുപഺള് ൂ വത്ത഻നഽ മഽെ ഻ല് നമഽക്ക് ുവവര഻ ുരഽ വല഻യ ന഻ുക്ഷ്വും
കാട്ട഻ ീവക്കീവെഽും..

വ഻ശവഺസും ആഴീവെഽത്തഽവഺ് ൂ വും നല്കഽെ  ുരഽ വല഻യ റെയഺളും
കാെ഻യഺ ഇ സ്ഥഺവക ുയഺഹെ ഺീെ ജനനും. വഽുരഺഹ഻ത്് ആയ഻രഽെ ഻ട്ടെും
സക്കര഻യഺക്ക് ൂ വത്ത഻ുനഺട് ആഴത്ത഻ല് ാള്ള വ഻ശവസും ാവരഺയ഻രഽെ ഻ലല.
ൂ വ ാത്് ന഻ഷ്കര്ഷ഻ച്ച „ുയഺഹെ ഺ്‟ എെ  ുവര് സക്കറ഻യ
ന഻ര്ു ശ഻ച്ചത്ഽും റവീെ നഺവ഻ീെ ീകട്ടെകള് ത്ഽറക്കീവട്ടെ…റവീെ നഺ
സവത്ത്രമഺയ഻. റവ് ൂ വീത്ത വഺഴ്ത്ത്ത഻ സ്ത്ഽത്഻ക്കഽവഺ് ത്ഽെങ്ങ഻
(ലാക്കഺ
1.64-65).
ത്മാരാലും
റവനഽും
റവ഻ീെ
കാെ഻യ഻രഽെ 
റയല്വഺസ഻കള്ക്കഽും
നഺട്ടെകഺര്ക്കഽും
ൂ വുത്തഺെഽള്ള
വ഻ശവസും
ആഴീവെഽവഺ് റത് കഺരാമഺകഽകയഽും ീചയ്ക്ത്ഽ. ൂ വവചനീത്ത
റവ഻ശവസ഻ച്ചുളഺള്
നഷ്ടീവട്ട
സുംസഺരുശഷ഻
ൂ വവചന
വാര്ത്ത഻കരാത്ത഻ല്
ത്഻ര഻ച്ചെ
ലഭ഻ക്കഽകയഺ ഇ.
വലുളഺളെും
ൂ വുത്തഺെഽള്ള
വ഻ശവസകഽറ
ആ ഇ
നമ്മീള
ൂ വത്ത഻ീെ
റനഽത്ഗഹത്ത഻ല് ന഻െ ഽും നീമ്മ റകറ്റെെ ത്. നമ്മഽീെ വ഻ത്ഺവ഻ീെ
സ്ുനഹും സ്ത്ഽത്഻ക്കഽുപഺള് നമഽക്ക് കാെഽത്ല് റനഽത്ഗഹങ്ങള് ലഭ഻ക്കഽും
എെ ഺ വസ്ത്ഽത് നമഽക്ക് മറക്കഺത്഻ര഻ക്കഺും റവ് നല്കഽെ  നമാരകള്ക്
നന്ദ഻ വറയഽവഺനഽും മറക്കഺത്഻ര഻ക്കഺും.
സ്ഥഺവക ുയഺഹെ ഺീന മഺത്ത്ും റലല മഺനവ ുലഺകത്ത഻നഽ മഽെ ഻ല്
കര്ത്തഺവ഻നഽ വഴ഻ ുരഽക്കഽവഺ് വ഻ള഻ക്കീവട്ടത്. നമ്മളെും ുയഺഹെ ഺീന
ുവഺീല ജ഼വ഻ത്മഺകഽെ  സഺക്ഷ്യത്ത഻ലാീെ നമ്മഽീെ ഹി യങ്ങള഻ുലക്കഽും
മറ്റെള്ളവരഽീെ ഹി യങ്ങള഻ുലക്കഽും കര്ത്തഺവ഻നഽ കെെ ഽ ീചലലെെ ത്഻നഽ
ുവവര഻ വഴ഻ ുരഽക്കവഺ് വ഻ള഻ക്കീവട്ടവര് ത്ീെ  ആ ഇ. കര്ത്തഺവഽ
നമഽക്ക് നല്കഽെ  കരഽായഽും റത്഻നഽ നമ്മള് ത്഻ര഻ച്ചെ നല്ുകവര
വ഻ശവഺസവഽും ആ ഇ റവ഻ീെെ ് നമ്മള഻ല് ന഻െ ഽും ത്വത്഼ക്ഷ്഻ക്കഽെ ത്. റത്
മാലും നമ്മളെും രക്ഷ്കന് ുവവര഻ വഴ഻ ുരഽക്കഽവഺ് വ഻ള഻ക്കീവട്ട
ുയഺഹെ മാരഺര് ആയ഻ ത്഼രഽെ ഽ.
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