
கிறிஸ்மஸ் அடையாளங்கள் ச ால்லும்  
கிறிஸ்தவ வாழ்க்டக 

(What Christmas signs tell us about Christian Life)  

 
 

1. கிறிஸ்மஸ் மரம்(Christmas Tree)  
  எப்பபாதும் பச்ட யாக இருக்கும் கிறிஸ்மஸ் மரம் நாம் 

நிடைத்து இருக்கும் நித்திய ஜவீடைக் குறிக்கிறது. இதின் 
கிடளகள் வாைத்டத பநாக்கி இருப்பதால் பரபைாகத்டத 
பநாக்குகிறது என்றும் இபயசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாை  
நித்திய வாழ்டவ நமக்கு சுட்டிக் காட்டுகிறது. இந்த 
மரத்தின் முக்பகாண வடிவம் (பிதா, குமாரன், பரிசுத்த  
ஆவி) திரித்துவ கைவுடள சவளிப்படுத்துகிறது. நாபைா 
பதவனுடைய ஆையத்தில் பச்ட யாை ஒைிவமரத்டதப் 
பபாைிருக்கிபறன் எை தாவதீு கூறுகிறார் ( ங்கீதம்:52:8). 

நாம் அவரில் நிடைத்திருந்தால் நித்திய ஜவீடைப் 
சபற்றுக் சகாள்ளுபவாம். இந்த கிறிஸ்மஸ் காைங்களில் கிறிஸ்மஸ் 
மரத்டத பார்க்கும் பபாது “என்ைில் நிடைத்திருங்கள், நானும் 
உங்களில் நிடைத்திருப்பபன்” (பயாவான்:15:4) என்கிற வ ைம் நம் 
நிடைவிற்கு வரட்டும். 
 

2. கிறிஸ்மஸ் தாத்தா(Santa Claus) 
நான்காம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த புைிதர் 

நிக்பகாைஸ் நிடைவாக தான் கிறிஸ்மஸ் தாத்தா என்று 
ஒருவடர நாம் கிறிஸ்மஸ் காைங்களில் காண்கிபறாம். 
இவர் தாை தர்மங்கடள ச ய்வதிலும் பரிசுகள் 
சகாடுப்பதிலும் மிகவும் வல்ைவர். வடீ்டின் முன்பு 
பரிசுகடள டவத்தும் அல்ைது வடீ்டின் சவளிப்புறம் 
இருக்கும் ச ருப்புகளில் காசு டவத்து விட்டு ச ல்லுவார். உதவிகள் 
ச ய்யும் பபாது யாருக்கும் ச ால்லுவதில்டை. நாமும் கர்த்தர் தந்த 
ஆ ரீ்வாதங்கடள பிறருக்கு பகிர்ந்து வாழ பவண்டும். நீபயா 
தர்மஞ்ச ய்யும்பபாது, உன் தர்மம் அந்தரங்கமாயிருப்பதற்கு, உன் 
வைது டக ச ய்கிறடத உன் இைது டக அறியாதிருக்கக்கைவது. 
அப்சபாழுது அந்தரங்கத்தில் பார்க்கிற உன் பிதா தாபம உைக்கு 
சவளியரங்கமாய்ப் பைைளிப்பார் (மத்பதயு:6:3,4). கிறிஸ்மஸ் தாத்தாடவ 
பார்க்கும்பபாது மற்றவர்களுக்கு உதவ பவண்டும் என்று நிடைவில் 
சகாள்ளுபவாமா? 

 
3. கிறிஸ்மஸ் சபல்ஸ் (Christmas Bells)  

 கிறிஸ்மஸ் சபல்ஸ் கிறிஸ்து பிறப்பின் 
மகிழ்ச் ியின் எதிசராைி. படழய ஏற்பாட்டில் 
சபான் மணிகள் பிரதாை ஆ ாரியைின் 



அங்கியின் ஓரத்தில் சதாங்கவிைப்பட்ைை. இபயசு கிறிஸ்து 
என்டறக்கும் மாறாத மகா பிரதாை ஆ ாரியர் என்படத 
சுட்டிக்காட்டுகிறது. இபயசு கிறிஸ்து ஒபர தரம் பைியிைபட்ைதிைால் 
இைி ஆ ாரியர்கள் பைி ச லுத்த பவண்டியதில்டை. இபயசு கிறிஸ்து 
நல்ை பமய்ப்பராய் தன்டைபய நமக்காக பைியாகி நித்திய ஜவீடை 
தந்து நாமும் அவபராடு கூை பரபைாகத்தில் இருக்கும்படி நம்டம 
அடழக்கிறார். ஆடுகள் வழி தவறி பபாகும்பபாது அடவகடள 
கவைித்து மீட்க கழுத்தில் மணிகள் கட்ைப்பட்டிருக்கும். இபயசு 
கிறிஸ்து ஆ ாரியராக நமக்காக பதவைிைம் பரிந்து பப ி  நல்ை 
பமய்ப்பராக நம்டம அவர் மந்டதயில் ப ர அடழத்து நம்பமல் 
கவைமாய் இருக்கிறார். அவர் குரல் பகட்டு அவர்  மூகம் ஓடி 
வருபவாமா? பவதம் ச ால்லுகிறது, அவன் (நல்ை பமய்ப்பைாம் 
கிறிஸ்து) தன்னுடைய ஆடுகடள சவளிபய விட்ை பின்பு அடவகளுக்கு 
முன்பாக நைந்து பபாகிறான். ஆடுகள் அவன்  த்தத்டத 
அறிந்திருக்கிறபடியால் அவனுக்கு பின் ச ல்லுகிறது. (பயா 10:4). 
கிறிஸ்மஸ் மணிகடள காணும்பபாது நம்டம கவைிக்கிற பதவன் 
இன்றும் நம்பமல் பநாக்கமாய் இருக்கிறார், அவருக்கு நாம் ச வி 
சகாடுக்க பவண்டும் என்படத நிடைவு கூறுபவாமா? 
 

4. நட் த்திரம்(Star) 
கிழக்கிபை பதான்றிய நட் த்திரம் ஞாைிகடள  

குழந்டத இபயசு இருந்த இைத்திற்கு வழிநைத்தியது. 
அது பபாை இன்றும் அவருடைய  த்திய பவதம் 
நம்டம பதவனுக்கு பநராய் வழிநைத்துகிற 
சபாக்கிஷமாய்  இருக்கிறது. உம்முடைய வ ைம் என் 
கால்களுக்குத் தீபமும், என் பாடதக்கு 
சவளிச் முமாயிருக்கிறது. ( ங்கீதம்:119:105). பதவன் நமக்கு பவதத்தில் 
காட்டும் வழியில் நைக்க பவண்டும் என்படத இந்த நட்  த்திரங்கள் 
நிடைவூட்ைட்டும். 
 

5. மிட்ைாய் கரும்பு (Candy Cane)  
மிட்ைாய் கரும்பு (Candy Cane)  இபயசு பாைடை தரி ிக்க 
ச ன்ற  பமய்ப்பரின் பகாடை சவளிபடுத்துகிறது.  
பதவனுடைய பார்டவயில் நாம் ஒவ்சவாருவரும் 
விடைபயறப் சபற்றவர்கள். மனுஷன் முகத்டத 
பார்கிறான் அைால் பதவன் உள்ளத்டத பார்க்கிறார் 
எைபவ உயர்ந்பதார் தாழ்ந்பதார் என்ற பாகுபாடு இல்டை. 
அவரது பிறப்பு முதைில் பமய்ப்பர்களுக்கு தான் 
அறிவிக்கப்பட்ைது. அவரது பகாலும் தடியும் நம்டம 
பதற்றும். பகண்டி பகடை  கீழாக டவத்தால் ‘J’ என்ற 
வடிவில் இபயசு கிறிஸ்துடவக் குறிக்கும். அதிலுள்ள 
சவண்டம நிறம் இபயசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்தத்டதயும் 



 ிகப்பு நிறம் நமக்காக  ிந்தப்பட்ை இபயசு கிறிஸ்துவின் 
இரத்தத்டதயும் குறிக்கும். நாபை நல்ை பமய்ப்பன்: நல்ைபமய்ப்பன் 
ஆடுகளுக்குக்காகத் தன் ஜவீடைக் சகாடுக்கிறான். (பயாவான்:10:11). 
இந்த கிறிஸ்மஸ் காைத்தில் நாம் காணும் மிட்ைாய் கரும்பு (Candy Cane) 
கிறிஸ்த்துடவயும், அவர் வழிநைத்துதடையும், அவர் நமக்காய்  ிந்திை 
இரத்தத்டதயும் நிடைவு படுத்தட்டும்.  
 

6. கிறிஸ்மஸ் பரிசு (Christmas Gifts) 
இன்டறய காை சூழைில் நாம் கிறிஸ்து பிறப்பின் 

முக்கியத்துவத்டத மறந்து கிறிஸ்மஸ் பரிசுகளுக்கு முக்கியத்துவம் 
சகாடுக்கிபறாம். அன்று  ாஸ்திரிகள் இபயசு  பாைனுக்கு சபான், 
தூபவர்க்கம், சவள்டளபபாளத்டத காணிக்டகயாக சகாடுத்தைர். 
அவர் ராஜாதி ராஜா என்ற கைத்டத ச லுத்த 
சபான்டையும், கர்த்தாதி கர்த்தராடகயால் 
தூபவர்க்கத்டதயும், உைக இரட் கராக 
இபயசு கிறிஸ்து மரிக்க பவண்டியதால்  
சவள்டளபபாளத்டத படைத்தைர். நாமும் 
ஏடழ எளிய மக்களுக்கு உதவுவது தான் 
பதவனுக்கு நாம் சகாடுக்கும் பரிசு. மிகவும் 
 ிறியவராகிய என்  பகாதரராை இவர்களில் 
ஒருவனுக்கு நீங்கள் எடதச் ச ய்தரீ்கபளா, அடத எைக்பக ச ய்தீர்கள் 
என்று சமய்யாகபவ உங்களுக்குச் ச ால்லுகிபறன் (மத்பதயு: 25:40) 
என்று இபயசு ச ால்லுகிறார். பதவன் நமக்கு சகாடுத்த கிறிஸ்மஸ் 
பரிசு இபயசு கிறிஸ்து. இன்றும் அவர் நமக்கு பை ஆவிக்குரிய 
வரங்கடள டவத்திருக்கிறார் தாகத்பதாடு காத்திருந்து உண்டமயாை 
கிறிஸ்மஸ் பரிட  பதவைிைமிருந்து சபற்று சகாள்ளுபவாம். 
கிறிஸ்மஸ் பரிசுகடள காணும்பபாது நாம் பதவைிைத்தில் சபற்ற 
ஆ ரீ்வாதங்கடள, ஆவிக்குரிய வரங்ககடள, பரிசுகள் மற்றவர்களுக்கு 
பயனுள்ளதாய்  உபபயாகிக்க பவண்டும் என்று நிடைவு கூறுபவாமா? 
 

7. கிறிஸ்மஸ் டைட்ஸ் ,சமழுகுவர்த்தி(Christmas lights & Candles) 
   கிறிஸ்மஸ் டைட்ஸ், சமழுகுவர்த்தி உைகத்தின் 
ஒளியாம் இபயசு கிறிஸ்துடவக் குறிக்கும்.  நான் 
உைகத்திற்கு ஒளியாயிருக்கிபறன், என்டைப் 
பின்பற்றுகிறவன் இருளிபை நைவாமல் ஜவீஒளிடய 
அடைந்திருப்பான் என்று இபயசு கூறிைார் 
(பயாவான்:8:12). உைகம் பாவங்களிைாலும் 

அக்கிரமங்களிைாலும் இருளடைந்து காணப்படுகிறது. நாம் 
அவரிைத்தில் விசுவா ம் டவக்கும் பபாது நம்மிலுள்ள இருள் 
நீங்கி நாம் உைகத்தின் இருடள நீக்கும் ஜவீ ஒளியாய் 
பிரகா ிக்க முடியும். சமழுகுவர்த்தி தம்டமபய நமக்காக 
ஜவீபைியாய் ஒப்புக்சகாடுத்த இபயசுவின் தியாகத்டத  



குறிக்கிறது. நீங்கள் உைகத்துக்கு சவளிச் மாயிருக்கிறரீ்கள்; மடையின் 
பமல் இருக்கிற பட்ைணம் மடறந்திருக்கமாட்ைாது. விளக்டகக் 
சகாளுத்தி மரக்காைால் மூடிடவக்காமல், விளக்குத் தண்டின்பமல் 
டவப்பார்கள்; அப்சபாழுது அது வடீ்டிலுள்ள யாவருக்கும் சவளிச் ம் 
சகாடுக்கும்(மத்பதயு:5:14,15). உருகும் சமழுகுவர்த்தி பபாை நாமும் நமது 
வாழ்க்டகயில்  ிைவற்டற தியாகம் ச ய்து உைகின் இருடள பபாக்க 
எழுந்து பிரகா ிப்பபாம். 
 
 

8. பதாரணங்கள்(Ornaments)  
பதாரணங்கள் நம்முடைய ஆ ரீ்வாதங்கடள குறிக்கிறது. 
பதாரணங்கள் இல்ைாமல் நம் கிறிஸ்மஸ் மரம் முழுடம 
அடையாதது பபாை ஆ ரீ்வாதங்கள் இல்ைாமல் நம் 
வாழ்க்டக முழுடம அடையாது. நம்மிைம் உள்ள 
ஒவ்சவான்றும் பதவன் நம் பமல் டவத்த  அன்பிைால் 
சபாழிந்த ஆ ரீ்வாதங்கள். கர்த்தருடைய  ந்நிதியில் 

சவறுங்டகபயாபை வராமல், உன் 
பதவைாகிய கர்த்தர் உைக்கு அருளிய 
ஆ ரீ்வாதத்திற்குத்தக்கதாக, அவைவன் தன் தன் 

தகுதிக்கு ஏற்றபடி காணிக்டகடயக் 
சகாண்டுவரக்கைவன்.(உபாகமம்:16:17) கர்த்தர் எைக்குச் ச ய்த எல்ைா 
உபகாரங்களுக்காகவும், அவருக்கு என்ைத்டதச் ச லுத்துபவன். 
இரட் ிப்பின் பாத்திரத்டத எடுத்துக் 
சகாண்டு,  கர்த்தருடைய  நாமத்டதத் சதாழுது சகாள்ளுபவன் 
( ங்கீதம்:116:12,13). பதாரணங்கடள கிறிஸ்மஸ் மரத்தில் அைங்கரிக்கும் 
பபாது அவர் நமக்கு தந்த ஆ ரீ்வாதங்கடள எண்ணி பார்த்து அவருக்கு 
நன்றி ச லுத்துபவாம். 
 

9. கிறிஸ்மஸ் வாழ்த்து பாைல்(Christmas carols) 
கிறிஸ்மஸ் வாழ்த்து பாைல் இபயசு பாைகடை துதித்து பாடிை 

தூதர் கூட்ைத்டதயும் அவர்கள் பாைடையும்  நிடைவூட்டுகிறது. 
அந்தக்ஷணபம பரமப டையின் திரள் அந்தத் தூதனுைபை பதான்றி 
உன்ைதத்திைிருக்கிற பதவனுக்கு மகிடமயும், 
பூமியிபை  மாதாைமும், மனுஷர்பமல் 
பிரியமும் உண்ைாவதாக என்று ச ால்ைி, 
பதவடைத் துதித்தார்கள். (லூக்கா:2:13,14). 
கர்த்தடர நான் எக்காைத்திலும் 
ஸ்பதாத்திரிப்பபன்; அவர் துதி எப்பபாதும் 
என் வாயிைிருக்கும். இஸ்ரபவைின் 
துதிகளில் வா ம் ச ய்கிற பரிசுத்த 
பதவடை எக்காைத்திலும் துதித்து பாை 
பவண்டும். கர்த்தாபவ, ஜாதிகளுக்குள்பள உம்டமத் துதித்து, 



உம்முடைய நாமத்திற்குச்  ங்கீதம் பாடுபவன் எை தாவதீு கூறுகிறார். 
கர்த்தாபவ எங்கள் வாய் உமது  துதியிைாலும், நாள்பதாறும் உமது 
மகத்துவத்திைாலும் நிடறந்திருப்பதாக என்று ச ான்ை 
 ங்கீதக்காரடை பபாை நாமும் அவர் துதி நம் வாயில் நிடறந்திருக்க 
வாஞ் ிப்பபாமா? 

 
10. முன்ைடை (Manger)  

முன்ைடண பதவக்குமாரைின் தாழ்டமயின் 
அவதாரத்டத    நமக்கு 
சவளிப்படுத்துகிறது. அவர் பமய்ப்பர் 
என்படத அறிவிப்பதுைன் முன்ைடை 
பாைன் நமக்கு ஜவீ அப்பம் என்படதயும் 
கூறுகிறது. முன்ைடை இபயசு பாைன் 
படுத்த பைிபீைமாய் இருக்கிறது. நாம் 
வாழ்க்டக மிகவும் பமா மாை அருவருக்கத்தக்க நிடையில் 
இருந்தாலும் பைிபீைத்தின் முன் நம்டம ஒப்புசகாடுத்து அவடர நம் 
உள்ளத்தில் ஏற்றுக்சகாள்ளும் பபாது அவர் நம்டம கைத்துக்குரிய 
பாத்திரமாய் மாற்றுவார். அவள் தன் முதற்பபறாை குமாரடைப்சபற்று, 
 த்திரத்திபை அவர்களுக்கு இைமில்ைாதிருந்தபடியிைால், 
பிள்டளடயத் துணிகளில் சுற்றி,  முன்ைடணயிபை 
கிைத்திைாள்.(லூக்கா:2:7). அந்த தாழ்டமடய நாமும் 
ஏற்றுக்சகாள்ளுபவாமா? 

 

11. ப ாைி & சபரீஸ் (Holly and berries) 
 

ப ாைி இபயசு கிறிஸ்துவின் முள்முடிடயயும்  
சபரீஸ் அவர் நமக்காய்  ிந்திய இரத்தத்டதயும் 
குறிக்கிறது. முள்ளுகளால் ஒரு முடிடயப் 
பின்ைி, அவர்  ிர ின்பமல் டவத்து, அவர் 
வைதுடகயில் ஒரு பகாடைக்சகாடுத்து, அவர் 

முன்பாக முழங்காற்படியிட்டு: யூதருடைய ராஜாபவ, வாழ்க என்று 
அவடரப் பரியா ம்பண்ணிைர்(மத்பதயு:27:29). ப ாைி & 
சபரீஸ் (Holly and berries) அவர் நமக்காய் 
ஏற்றுக்சகாண்ை முள்முடிடயயும் பரிகா த்டதயும் 
நிடைவூட்ைட்டும். 
 

12. பதவ தூதர்கள்(Angels) 
பதவ தூதர்கள் பதவனுடைய ச ய்திடய 

அறிவிப்பவர்கள். பவதத்தில் பதவ தூதர்கள் நம்டம 
பாதுகாக்கிறவர்களாக, ச ய்திடய அறிவிப்பவர்களாக, 
பதவடை துதிப்பவர்களாக காணைாம். பதவ 
தூதர்கள் பதவ பிர ன்ைத்டத 
சவளிபடுத்துகிறவர்கள் என்படத உணர்த்துகிறது. 



அவ்பவடளயில் கர்த்தருடைய தூதன் அவர்களிைத்திபை வந்து 
நின்றான், கர்த்தருடைய  மகிடம அவர்கடளச் சுற்றிலும் பிரகா ித்தது; 
அவர்கள் மிகவும் பயந்தார்கள்.பதவதூதன் அவர்கடள பநாக்கி: 
பயப்பைாதிருங்கள்; இபதா, எல்ைா ஜைத்துக்கும் மிகுந்த  ந்பதாஷத்டத 
உண்ைாக்கும் நற்ச ய்திடய உங்களுக்கு அறிவிக்கிபறன் (லூக்கா:2:9,10). 
நாமும் நற்ச ய்தி அறிவிக்க முயற் ிப்பபாமா? 

 

13. குக்கீஸ்(Sweets & Cookies)  
கிறிஸ்மஸ் பண்டிடகடய 

அைங்கரிப்பது இைிப்பு பைகாரங்கள், 
பிஸ்கட் பபான்றடவ. நாம் மாடவ பிட ந்து 
அச்சுகளில் அடைத்து இவற்டற ஆயத்தம் 
ச ய்கிபறாம். நம் பதவனுடைய டகயில் 
நாம் ஒவ்சவாருவரும் விபஷ ித்தவர்கள் 
நம்டம தைி தைியாக விப ஷ விதமாக  

உருவாக்கியுள்ளர். நாம் நம்டம அவர் டகயில் ஒப்புசகாடுக்கும் பபாது 
அவர் நம்டம உபபயாகமாை பாண்ைமாக உருவாக்குகிறார். 
இஸ்ரபவல் குடும்பத்தாபர, இந்தக் குயவன் ச ய்ததுபபாை நான் 
உங்களுக்குச் ச ய்யக் கூைாபதா என்று கர்த்தர் ச ால்லுகிறார்; இபதா 
இஸ்ரபவல் வடீ்ைாபர, களிமண் குயவன் டகயில் இருக்கிறதுபபாை 
நீங்கள் என் டகயில் இருக்கிறரீ்கள்(எபரமியா:18:6). நாம் அவர் டகயின் 
கிரிடயகள் என்படத இந்த குக்கீஸ் ஞாபகப்படுத்தட்டும். 

 
14. வில் & ரிப்பன் (Bow and Ribbons)  

  கிறிஸ்மஸ் பரிட  முழுடமயாக்கி 
அைங்கரிப்பது சபௌ & ரிப்பன்ஸ். சபௌ எப்படி 
பரிசுப் சபாருடள ரிபபைாடு காட்டுகிறபதா அது 
பபாை நம் இபயசு கிறிஸ்துவும் தைது 
பிறப்பிடை அன்பிைால் கட்டுகிறார். நாம் 
சவவ்பவறு குடும்பத்தில் இருந்து வந்தாலும் 
இபயசுவின் குடும்பத்தில் பதவ அன்பு என்னும் கயிற்றால் 
கட்ட்ப்பட்டிருக்கிபறாம். பூரண ற்குணத்தின் கட்ைாகிய அன்டபத் 
தரித்துக்சகாள்ளுங்கள்.  (சகாபைாச யர்:3:14). அவபராடு நாமும் அவர் 
அன்பில் கட்ைப்பட்ைவர்கள் என்படத இந்த சபௌ & ரிப்பன் 
நிடைவூட்ைட்டும். 
 

15. மைர்வடளயம் (Wreath) 
இது டகயால் ச ய்யப்பட்ை ஒரு வட்ை 

வடிவிைாை கிரீைம். இதன் வட்ை வடிவம் 
ஆதியும் அந்தமும் இல்ைாத பதவடையும் 
சதாைக்கமும் முடிவும் இல்ைாத பதவனுடைய 
நித்திய அன்டப சவளிப்படுத்துகிறது. அதின் 



மாறாத வடிவம் பநற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத அவருடைய 
வார்த்டதடய குறிக்கிறது. உம்முடைய  த்தியத்திைாபை அவர்கடளப் 
பரிசுத்தமாக்கும்; உம்முடைய வ ைபம  த்தியம் (பயாவான்:17:17). 
குமாரைிைத்தில் விசுவா மாயிருக்கிறவன் நித்திய ஜவீடை 
உடையவைாயிருக்கிறான் (பயாவான்:3:36). ஆதியும் அந்தமும் இல்ைாத 
அவர் நம்பமல் சகாண்டுள்ள உறுதியாை அன்டப இது நமக்கு 
அறிவிக்கட்டும். 

 

 
  

 - பகாதரி. அனு ஃசபஸ்ைின்  

  


