
 
2021 முதல் “விவிலிய ஞாயிறு ”என்பது “ இறைவார்த்றதயின்  ஞாயிறு” என 

பபயர் மாற்ைம் பபறுகிைது. 
 
 1965 ஆம் ஆண்டு, இரண்டாம் வத்திக்கான் சங்கம் வவளியிட்ட  ‘இறைவவளிப்பாடு’ எனும் 
வகாள்றக திரட்டு இறைவார்த்றைறை மீண்டும் ஆய்ந்ைறிவைற்கான உத்வவகத்றை அளித்ைது.  
 
கடவுளின் வார்த்றைறை மீண்டும் ஆய்ந்ைறிவைற்கு  வழிவகுத்ை இந்ை உத்வவகமும், ஆன்மீகப் 
புதுப்பித்ைலுக்கு ஊற்ைாக விளங்கும்    மறைநூலின் மீது ஏற்பட்ட   விழிப்புணர்வும்,கடந்ை சில 
பத்ைாண்டுகளாக   விவிலிைத்தின் மீது கத்வைாலிக்கர்களின் கவனத்றை ஈர்த்து வருகிைது. 
  
மவலசிைா, சிங்கப்பூர் மற்றும் புருறண நாடுகறள உள்ளடக்கிை  வட்டாரத்தில் உள்ள 
கத்வைாலிக்கர்கள் ஏைக்குறைை 20  ஆண்டுகளாக, ஆண்டுவைாறும் ஜூறல மாைத்தில் விவிலிை 
ஞாயிறைக்  வகாண்டாடி வருகின்ைனர் – வமற்கண்ட நாடுகறளப் பிரதிநிதிக்கும் வட்டார ஆைர்கள் 
வபரறவைானது,  இந்ை விவிலிை ஞாயிறு வகாண்டாட்டத்திற்கான ஊக்குவிப்றபக் கவனிக்கும் 
வபாறுப்றப  வட்டார விவிலிை ஆறணைத்திடம் ஒப்பறடத்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்ைக்கது. 
 
20 ஆண்டுகளுக்கும் வமலாக,  ஒவ்வவாரு ஆண்டும் விவிலிை ஞாயிறுக்கான  வருடாந்திர வசய்திறைத்   
ைைாரிப்பவைாடு,  விவிலிைம் சார்ந்ை  டிப்வளாமா கல்வியும் பாடத்திட்டமும் உருவாக்கப்பட்டு, 
கத்வைாலிக்கர்கள் ைங்கள் அன்ைாட வாழ்வில் விவிலிைத்றை  அன்பு வசய்ைவும்  வாழவும் 
மறைமாவட்டங்கள், பங்குகள் ஆகிை நிறலகளில் திருவிவிலிைக் கல்விறை ஊக்குவித்ைது. 
இருப்பினும், நாம்  எல்லா முைற்சிகளும் எடுத்ைப்வபாதிலும், “வபரும்பான்றமைான 
கத்வைாலிக்கர்கள் மறைநூறல  அறிந்திருக்கவில்றல என்பறை மறுப்பைற்கில்றல. 
 
பலர் திருப்பலியில்  கலந்து வகாள்ளும்வபாதுைான் கடவுளுறடை வார்த்றைறைக் வகட்கிைார்கள் ” 
(Aperuit Illis, எண் 5) ஆயினும், இதுவறர அறடந்துள்ள முன்வனற்ைத்றை நாம் குறைத்து மதிப்பிட 
விரும்பவில்றல என்ைாலும், அறனத்து கத்வைாலிக்கர்கறளயும் கடவுளுறடை வார்த்றையுடன் 
புதுப்பிக்கப்பட்ட உைவுக்கு அறழக்கும் பணிறைத் வைாடர வவண்டும்.  இது திருவிவிலிைத்றை 
வவறும் புத்ைகமாக மட்டுமல்லாமல், நமது  அன்ைாட வாழ்க்றகயில் உயிருடன் வசைலாற்றும் 
கடவுளுறடை வார்த்றைைாக ஏற்க வவண்டும்.  ஒவ்வவாரு கத்வைாலிக்கரும் கடவுளுக்கும் 
அவருறடை வார்த்றைக்குமான பாராட்டு, அன்பு மற்றும் உண்றமயுள்ள சாட்சிைத்றை ஆழப்படுத்ை 
நாம் உைவ வவண்டும். 
 
 
ஆகவவ, உலவகங்கிலும் உள்ள பல கத்வைாலிக்க மறைமாவட்டங்கள் மற்றும் மாமறைமாவட்டங்கள் 
ஆகிைவற்றின் முைற்சிகளுடன், நமது உள்ளூர் ஈடுபாடும்  இப்வபாது இந்ை ‘இறைவார்த்றையின் 
ஞாயிறு’ வைாற்றுவித்ைலால்,  உலகளாவிை கவனத்றை ஈர்த்துள்ளது.  இது கடந்ை வசப்டம்பர் 30, 
2019 திகதி, புனிை எவராணிமுஸ் விழா அன்று வவளியிடப்பட்ட Aperuit illis",  எனும்  
திருத்ைந்றை பிரான்சிஸ் அவர்களின் திருத்தூதுறர மடலின் வவளிப்பாடாகும். இறைவார்த்றையின் 
ஞாயிறு’ வகாண்டாட்டமானது விவிலிைக் கல்வி  மற்றும் மறைபரப்பு  ஆகிைவற்றிற்வகன 

அர்ப்பணிக்கப்பட வவண்டும்" என்று திருத்ைந்றை அறிவித்துள்ளார் ("Aperuit illis", எண் 3). 

 
இைனிமித்ைம்,  ஜூறல மாைத்தில் வகாண்டாடப்பட்டு வந்ை நமது  உள்ளூர் திருவிவிலிை  ஞாயிறு 
வகாண்டாட்டத்றை நாம் எதிர்வரும்  2021 முைல்,  "ஆண்டின் வபாது காலத்தின்   மூன்ைாவது 
ஞாயிறு அன்று (ஜனவரியில்) வகாண்டாட கடந்ை ஜனவரி 2020-ல் கூடிை 105-வது ஆைர் வபரறவ 
முடிவு வசய்துள்ளது. 
 
அடுத்ைாண்டு 2021, ஜனவரியில் ‘இறைவார்த்றையின் ஞாயிறு’  வகாண்டாடப்படுவது 
சவாலுக்குரிைைாகும். ஏவனனில் அது பள்ளிகளும் ,  விவிலிை ஞாயிறு வகாண்டாட்டத்திற்கு 
அதிகளவில் பங்களிக்கும் மறைக்கல்வி வகுப்புகளும் புதிைாகத் வைாடங்கப்பட்ட காலமாகும். இந்ை 
திகதி மாற்ைம் வைாடக்கத்தில் வபரும் சாவாலாக அறமயும் என்பது உண்றம. இந்ை வறகயில், 
இறைவார்த்றையின் ஞாயிறு வகாண்டாட்டமானது ஒருநாள் வகாண்டாட்டமாக அறமைாமல்,  



ஆண்டு முழுவதுக்குமான  திட்டமிடப்பட்ட பல்வவறு மறை நடவடிக்றககறள உள்ளடக்கிைைாக 
இருத்ைல்  வவண்டும். 
 
எல்லாவற்றிற்கும் வமலாக, கடவுளின் வார்த்றை அனுதினமும்  வாசிக்கப்பட்டு வாழப்பட  
வவண்டும். நம்முறடை அன்ைாட வாழ்வில்  கடவுளுறடை வார்த்றை வகாண்டிருக்கும்  வபரும் 
மதிப்றப நாம் பாராட்ட வவண்டும். இறைவார்த்றைைால் ஊட்டமும், உருவாக்கமும் வபற்ைால்ைான்  
உலவகங்கும்  நற்வசய்திறை அறிவிப்பைற்கான நமது  பணிறை நிறைவவற்ை இைலும். (மத்வையு 28: 
18-20,                திப  1: 8) 
 
கடந்ை காலங்களில் இறவ   நமது விவிலிை  ஊக்குவிப்புத் திட்டங்களில் வமன்றமைான  பகுதிைாக 
இருந்ைவபாதிலும், ‘இறைவார்த்றையின் ஞாயிறைக்  வகாண்டாட திருத்ைந்றை பிரான்சிஸ் பின்வரும் 
திட்டங்கறள முன்வமாழிந்துள்ளார். 
 

1. திருவிவிலிை அரங்வகற்ைம் வசய்ைல். 
2. இறைவார்த்றை அறிக்றகயிடுைறல முன்னிறலப்படுத்துைல். 
3. மறையுறரயில் இறைவார்த்றைக்கான மாண்றப வலிைறுத்துைல். 
4. திருப்பலியில்  இறைவார்த்றை அறிக்றகயிடுவவாருக்கான நிைமன சடங்றக நிறைவவற்றுைல். 
5. வாசகர்களுக்குப் பயிற்சிைளித்ைல்  
6. அறனவருக்கும் விவிலிைம் அல்லது விவிலிைம்  சார்ந்ை புத்ைகங்கறள வழங்குைல். 
7. ஒவ்வவாரு நாளும் இறைவார்த்றைறை வாசித்து  அதில்  இறைவவண்டல் வசய்ை 

ஊக்குவித்ைல். 
 

நமது  வட்டாரத்தில்  விவிலிை அறிவு  அதிகரிப்பைற்கும் கடவுளுறடை வார்த்றைறை அன்பு வசய்ைவும்  
அர்ப்பணிப்புடன் பங்காற்றிை  அறனத்து வைதினருமான வபாதுநிறலயினருக்கும், துைவை 
அருட்சவகாைர-சவகாைரிகளுக்கும், அருட்பணிைாளர்களுக்கும்  வமற்கண்ட விவிலிை ஆறணைம்   
நன்றிகூை கடறமப்பட்டுள்ளது.  
 
உங்கள் ஒத்துறழப்பும்   ைன்னலமற்ை பங்களிப்பும் இல்லாவிட்டால், நமது விவிலிை அறிவு 
வளர்ச்சிைறடை சாத்திைமில்றல. திருத்ைந்றை  பிரான்சிஸ் அவர்களின்  வநாக்கம்’ இன்னும் 
வமன்றமைறடை நாம் மறுவுறுதி எடுப்வபாம். “இறைவார்த்றையின் ஞாயிறு  இறைமக்கள் 
மறைநூலின் துறணவகாண்டு   சமை மற்றும் வநருங்கிை உைவிலும் வளர உைவுவைாக”. (Aperuit 

Illis, எண் 15). 
 
 
வவளியீடு: 
வட்டார திருவிவிலிை ஆறணைம், 
மவலசிைா, சிங்கப்பூர், புருறண வட்டார ஆைர்கள் வபரறவ. 
 
புனிை எவராணிமுஸ் விழா 
30 வசப்டம்பர் 2020 
 

 

 
 
 


