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கிறிஸ்மஸ் நிகழ்வின் குறிப்பிடத்தக்க பகுதியாக இருந்த நட்சத்திரத்தத நான் 
கருத்தில் ககாள்ளும்பபாது, விஞ்ஞானிகள் வானத்தில் உள்ள 
நட்சத்திரங்கதள மிகவும் வித்தியாசமாகப் பார்க்கிறார்கள் என்பதத நான் 
நிதனவுபடுத்துகிபறன். பூமிக்கும் நட்சத்திரத்திற்கும் இதடயிலான தூரத்தத 
அளவிட ஒளியாண்டுகதளப் பயன்படுத்துகிறார்கள். ஒரு ஒளி ஆண்டு 
என்பது ஒரு பூமி ஆண்டில் ஒளி பயணிக்கும் தூரம், எனபவ அது சுமார் 5.88 
டிரில்லியன் தமல்கள் (அல்லது 9.46 டிரில்லியன் கிபலாமீட்டர்கள்). 
 

சூரியன் நமக்கு மிக கநருக்கமான நட்சத்திரம் மற்றும் அது நம்மிடமிருந்து 93 
மில்லியன் தமல்கள் கதாதலவில் உள்ளது. எனபவ, சூரியனின் ஒளி நம்தம 
அதடய சுமார் 8 நிமிடங்கள் மற்றும் 20 வினாடிகள் ஆகும், அதாவது நாம் 
சூரியதன 8 நிமிடங்களுக்கு முன்பு இருந்தததப் பபாலபவ பார்க்கிபறாம். 
நமக்கு அடுத்த மிக கநருக்கமான நட்சத்திரம் - ஆல்பா கசன்டாரி (Alpha 
Centauri) . இது நம்மிடமிருந்து சுமார் 4.3 ஒளி ஆண்டுகள் கதாதலவில் 
உள்ளது, எனபவ இன்று இந்த நட்சத்திரத்ததப் பார்க்கும்பபாது, 4.3 
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்தததப் பபாலபவ அததப் பார்க்கிபறாம். இது 
நாம் காலத்ததத் திரும்பிப் பார்ப்பது பபால் இருக்கிறது. 
 

இதன் கபாருள், மத்பதயு 2:1-2 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சாஸ்திரிகள் ஒரு 
நட்சத்திரத்தத பார்த்திருப்பார்கள், அதன் ஒளிதய அவர்கள் பார்ப்பதற்கு 
முன்பப ஒளிர கதாடங்கியிருக்கும். ஆனாலும், பதவன் அந்த நட்சத்திரத்ததப் 
பயன்படுத்தி அவர்கதள இபயசுவிடம் அதைத்துச் கசன்றார்: ‘யூதருக்கு 
ராஜாவாகப் பிறந்திருக்கிறவர் எங்பக? கிைக்கிபல அவருதடய 
நட்சத்திரத்ததக் கண்டு, அவதரப் பணிந்து ககாள்ள வந்பதாம் என்றார்கள்.’ 
(மத்பதயு 2:2). 
 

இபயசு உலகத்தின் ஒளியாக வந்தார். அவர் இருளில் தனது ஒளிதயப் 
பிரகாசிக்க வந்தார் - நமது இருள், இந்த உலகத்தின் இருள் இதில் அடங்கும். 
ஏசாயா 9:2-ல் நாம் வாசிக்கிபறாம், ‘இருளில் நடக்கிற ஜனங்கள் கபரிய 
கவளிச்சத்ததக் கண்டார்கள்; மரண இருளின் பதசத்தில் 
குடியிருக்கிறவர்களின்பமல் கவளிச்சம் பிரகாசித்தது’ இது இபயசு பிறப்பதற்கு 
கவகு காலத்திற்கு முன்பப தீர்க்கதரிசனமாய் கசால்லப்பட்டது. 
 



 
 

இபயசுதவப் பற்றி பபசும்பபாது நாம் ஒளி ஆண்டுகதளப் பற்றி 
பபசுகிபறாமா? இல்தல! நான் அப்படி நிதனக்கவில்தல, ஏகனன்றால் அவர் 
ஆல்பா மற்றும் ஒபமகா - ஆரம்பம் மற்றும் முடிவு என்று பவதம்  
கசால்கிறது. அவர் காலத்தின் கதாடக்கத்தில் இருந்தததப் பபாலபவ 
இன்றும், அல்லது அவர் தமக்கு அருகாதமயில் உள்ள பூமிக்கு வந்து, அதத 
வசிப்பிடமாகிக் ககாண்ட கபாழுதிலும், பிரகாசமான ஒளியாக இருக்கிறார் 
(பயாவான் 1:14). 
 

இபயசு காலத்தால் கட்டுப்படுத்தப்படவில்தல. அவர் ‘உலகின் கவளிச்சம்’ 
(பயாவான் 8:12) பமலும், நமது குைப்பம் நிதறந்த உலகின் இருளான 
இடங்களில் ஒளிதயப் பிரகாசிக்கிறார், மாற்றத்ததக் ககாண்டு வருகிறார். 
எனபவ, கவளிச்சம் வந்துவிட்டது! இந்த கவளிச்சத்திலிருந்து நம்தமப் 
பிரிக்கக்கூடிய ஒளி ஆண்டுகள் எதுவும் இல்தல. அவர் இங்பக இருக்கிறார், 
அவர் நம்தம அறிந்திருக்கிறார், நாம் இப்பபாது அவருடன் நடந்து பபசலாம். 
அவர் வந்ததன் பநாக்கம் நம்பமாடு இருக்க பவண்டும் என்பதுதான், ஆனால் 
அவர் நம்பமாடு இருந்திருக்கிறார், இனிபமல் எப்பபாதும் இருப்பார். 
 

நீங்கள் அவதர ஏற்கனபவ அறிந்திருக்கவில்தல என்றால், நீங்களும் இந்த 
உலக ஒளிதய அறிந்து ககாள்ளலாம். அவருதடய கபயர் இபயசு, அவர் 
மாற்றத்தத ஏற்படுத்த உலகிற்கு வந்தார். நீங்களும் மாற்றத்ததத் 
பதடுகிறரீ்களானால், இபயசுதவத் பதடுங்கள். நீங்களும் வாழ்க்தகயில் 
இருண்ட இடத்தில் வாழ்கிறரீ்கள் என்றால், உலகத்தின் ஒளியாக இருக்கும் 
அவதரத் பதடுங்கள். 
 

இபயசுதவ ஏற்கனபவ அறிந்தவர்களுக்கு, நாம் உலகில் ஒளியாக 
இருக்கிபறாம் என்பதத அவர் நமக்கு நிதனவூட்டுகிறார். மத்பதயு 5:14 -ல் 
நாம் வாசிக்கிபறாம்: ‘நீங்கள் உலகத்துக்கு கவளிச்சமாயிருக்கிறரீ்கள்; 
மதலயின் பமல் இருக்கிற பட்டணம் மதறந்திருக்கமாட்டாது.’ 
 

இந்த கிறிஸ்துமஸில், நீங்கள் உலகின் மூதலயில் ஒளிதய 
மற்றவர்களுக்குக் ககாண்டு கசல்லும்பபாது, ஒளியின் ஆதாரமாக இருங்கள்! 
 

இந்த கிறிஸ்துமஸ் சீசன் முழுவதும் பதவன் உங்கதள நிதறவாக 
ஆசீர்வதிப்பாராக! 
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