
தவக்காலம் 3ஆம் வாரம் - திங்கள் 
முதல் வாசகம் 

இஸ்ரயேலரிடையே ததொழுய ொேொளர்கள் பலர் இருந்தனர்; சிரிேொடைச் சொர்ந்த 
 ொமொனுக்யக ய ொய்  ீங்கிேது. 

அரசர்கள் இரண்ைொம் நூலிலிருந்து ைொசகம் 5: 1-15 

அந் ொள்களில் 
சிரிேொ மன்னனின் படைத் தடலைனொன  ொமொன் தம் தடலைனிைம் சிறப்பும் 

 ன்மதிப்பும் தபற்றிருந்தொர். ஏதனனில் அைர் மூலமொய் ஆண்ைைர் சிரிேொவுக்கு 
தைற்றி அளித்திருந்தொர். அைர் ைலிடமமிக்க ைரீர்; ஆனொல் ததொழுய ொேொளி. 
சிரிேொ  ொட்டினர் ஒருமுடற தகொள்டளேடிக்கச் தசன்றதபொழுது, இஸ்ரயேடலச் 
சொர்ந்த ஒரு சிறுமிடேக் கைத்திக்தகொண்டு ைந்திருந்தனர். அைள்  ொமொனின் 
மடனைிக்குப் பணிைிடை புரிந்து ைந்தொள். அைள் தன் தடலைிடே ய ொக்கி, 
“என் தடலைர் சமொரிேொைில் இருக்கும் இடறைொக்கினர் முன்னிடலேில் 
தசன்றொதரனில், அைர் இைரது ததொழுய ொடேக் குணமொக்குைொர்” என்றொள். 
எனயை  ொமொன் தம் தடலைனிைம் தசன்று, “இஸ்ரயேல்  ொட்டைச் சொர்ந்த 
சிறுமி இன்னின்னைொறு கூறுகின்றொள்” என்று அைனுக்குத் ததரிைித்தொர். 
அப்தபொழுது சிரிேொ மன்னர், “தசன்று ைொரும்.  ொன் இஸ்ரயேல் அரசனுக்கு மைல் 
தருகியறன்” என்றொர். 

எனயை  ொமொன் ஏறத்தொழ  ொனூறு கியலொ தைள்ளிடேயும், ஆறொேிரம் 
தபொற்கொசுகடளயும், பத்துப் பட்ைொடைகடளயும் எடுத்துக்தகொண்டு பேணமொனொர். 
அைர் இஸ்ரயேல் அரசனிைம் அம்மைடலக் தகொடுத்தொர். அதில் “இத்துைன், என் 
பணிேொளன்  ொமொடன உம்மிைம் அனுப்புகியறன். அைனது ததொழுய ொடே  ீர் 
குணமொக்க யைண்டும்” என்று எழுதப் பட்டிருந்தது. இஸ்ரயேல் அரசன் 
அம்மைடலப் படித்தவுைன் தன் ஆடைகடளக் கிழித்துக்தகொண்டு, “ ொதனன்ன 
கைவுளொ? உேிடரக் தகொடுக்கவும், உேிடர எடுக்கவும் என்னொல் இேலுமொ? 
சிரிேொ மன்னன் ஒருைடன என்னிைம் அனுப்பி அைனுக்குள்ள ததொழுய ொடேக் 
குணப்படுத்தச் தசொல்கிறொயன! என்யனொடு யபொரிை அைன் ைொய்ப்புத் யதடுைடதப் 
பொர்த்தீர்களொ!” என்று கூறினொன். 

கைவுளின் அடிேைரொன எலிசொ இஸ்ரயேல் அரசன் இவ்ைொறு தன் 
ஆடைகடளக் கிழித்துக்தகொண்ை தசய்திடேக் யகள்ைியுற்று அைனிைம் ஆள் 
அனுப்பி, “ ீர் ஏன் உம் ஆடைகடளக் கிழித்துக் தகொண்டீர்? அைன் என்னிைம் 
ைரட்டும். இஸ்ரயேலில் ஓர் இடறைொக்கினர் உள்ளொர் என அைன் அறிேட்டும்” 
என்று தசொன்னொர். அவ்ைொயற  ொமொன் தம் குதிடரகளுைனும் யதருைனும் எலிசொ 



ைடீ்டு ைொேில்முன் ைந்து  ின்றொர். எலிசொ, “ ீ யபொய் யேொர்தொனில் ஏழுமுடற 
மூழ்கினொல், உன் உைல்  லம் தபறும்” என்று ஆள் அனுப்பிச் தசொல்லச் 
தசொன்னொர். எனயை,  ொமொன் சினமுற்று தைளியேறினொர். அப்தபொழுது அைர், 
“அைர் என்னிைம் ைந்து, என் அருகில்  ின்று, தம் கைவுளொகிே ஆண்ைைரின் 
தபேடரக் கூைிேடழத்து, ததொழுய ொய் கண்ை இைத்தின்யமல் தம் டகடே 
அடசத்துக் குணப்படுத்துைொதரன்று  ொன் எண்ணிேிருந்யதன். அபொனொ, பர்பொர் 
என்ற தமஸ்கு  திகள் இஸ்ரயேலில் உள்ள ஆறுகள் அடனத்டதயும்ைிை 
யமலொனடை அல்லைொ? அைற்றில் மூழ்கி  ொன்  லமடைே முடிேொதொ?” என்று 
கூறி ஆத்திரமொய்த் திரும்பிச் தசல்லலொனொர். 

அப்தபொழுது அைருடைே யைடலக்கொரர்கள் அைடர அணுகி அைரிைம், “எம் 
தந்டதயே! இடறைொக்கினர் இடதைிை அரிதொன ஒன்டற உமக்குக் கூறி 
இருந்தொல்,  ீர் அடதச் தசய்திருப்பரீ் அல்லைொ? மொறொக, ‘மூழ்கி எழும்; 
 லமடைைரீ்’ என்று அைர் கூறும்யபொது அடத  ீர் தசய்ைதற்தகன்ன?” என்றனர். 
எனயை  ொமொன் புறப்பட்டுச் தசன்று கைவுளின் அடிேைரது ைொக்கிற்கிணங்க 
யேொர்தொனில் ஏழுமுடற மூழ்கிதேழ, அைர்  லமடைந்தொர். அைரது உைல் சிறு 
பிள்டளேின் உைடலப்யபொல் மொறினது. 

பின்பு அைர் தம் பரிைொரம் அடனத்துைன் கைவுளின் அடிேைரிைம் திரும்பி 
ைந்து, “இஸ்ரயேடலத் தைிர யைறு எந்த  ொட்டிலும் கைவுள் இல்டலதேன 
இப்யபொது உறுதிேொக அறிந்துதகொண்யைன். இயதொ, உம் அடிேொன்! எனது 
அன்பளிப்டப ஏற்றுக்தகொள்ளும்” என்றொர். 

ஆண்ைைரின் அருள்ைொக்கு. 

பதிலுரரப் பாடல் 

திபொ 42: 1. 2.; 43: 3. 4 (பல்லைி: திபொ 42:2a) 
பல்லைி: என் த ஞ்சம் உேிருள்ள இடறைன்மீது தொகம் தகொண்டுள்ளது. 

42:1 கடலமொன்  ீயரொடைகளுக்கொக ஏங்கித் தைிப்பது யபொல் கைவுயள! என் 
த ஞ்சம் உமக்கொக ஏங்கித் தைிக்கின்றது. - பல்லைி 
 
42:2 என் த ஞ்சம் கைவுள்மீது, உேிருள்ள இடறைன்மீது தொகம் தகொண்டுள்ளது; 
எப்தபொழுது  ொன் கைவுள் முன்னிடலேில் ைந்து  ிற்கப்யபொகின்யறன்? - பல்லைி 
 
43:3 உம் ஒளிடேயும் உண்டமடேயும் அனுப்பிேருளும்; அடை என்டன ைழி 
 ைத்தி, உமது திருமடலக்கும் உமது உடறைிைத்திற்கும் தகொண்டுயபொய்ச் 
யசர்க்கும். - பல்லைி 
 



43:4 அப்தபொழுது,  ொன் கைவுளின் பைீம் தசல்யைன்; என் மன மகிழ்ச்சிேொகிே 
இடறைனிைம் தசல்யைன்; கைவுயள! என் கைவுயள! ேொழிடசத்து ஆர்ப்பரித்து 
உம்டமப் புகழ்ந்திடுயைன். - பல்லைி 
 
நற்சசய்திக்கு முன் வசனம் 

திபொ 130: 5. 7 
ஆண்ைைருக்கொக ஆைலுைன்  ொன் கொத்திருக்கின்யறன்; அைரது 
தசொற்களுக்கொக ஆைலுைன் கொத்திருக்கின்யறன். ஆண்ைைரிையம உள்ளது 
யபரன்பு; மிகுதிேொன மீட்பு அைரிையம உண்டு. 

நற்சசய்தி வாசகம் 

எலிேொ, எலிசொ என்பைர்கடளப் யபொல் இயேசுவும் யூதர்களுக்தகன்று மட்டும் 
அனுப்பப்பைைில்டல. 

✠ லூக்கொ எழுதிே தூய  ற்தசய்திேிலிருந்து ைொசகம் 4: 24-30 

இயேசு  ொசயரத்துக்கு ைந்திருந்தயபொது ததொழுடகக்கூைத்தில் மக்கடள 
ய ொக்கிக் கூறிேது: “ ொன் உறுதிேொக உங்களுக்குச் தசொல்கியறன். இடறைொக்கினர் 
எைரும் தம் தசொந்த ஊரில் ஏற்றுக்தகொள்ளப் படுைதில்டல. உண்டமேொக  ொன் 
உங்களுக்குச் தசொல்கியறன்: எலிேொைின் கொலத்தில் மூன்றடர ஆண்டுகளொக 
ைொனம் தபொய்த்தது;  ொதைங்கும் தபரும் பஞ்சம் உண்ைொனது. அக்கொலத்தில் 
இஸ்ரயேலரிடையே டகம்தபண்கள் பலர் இருந்தனர்; ஆேினும் அைர்களுள் 
எைரிைமும் எலிேொ அனுப்பப்பைைில்டல; சீயதொடனச் யசர்ந்த சொரிபொத்தில் 
ைொழ்ந்த ஒரு டகம்தபண்ணிையம அனுப்பப்பட்ைொர். யமலும், இடறைொக்கினர் 
எலிசொைின் கொலத்தில் இஸ்ரயேலரிடையே ததொழுய ொேொளர்கள் பலர் 
இருந்தனர்; ஆேினும் அைர்களுள் எைருக்கும் ய ொய்  ீங்கைில்டல. சிரிேொடைச் 
சொர்ந்த  ொமொனுக்யக ய ொய்  ீங்கிேது.” 

ததொழுடகக்கூைத்தில் இருந்த ேொைரும் இைற்டறக் யகட்ையபொது, 
சீற்றங்தகொண்ைனர்; அைர்கள் எழுந்து, அைடர ஊருக்கு தைளியே துரத்தி, 
அவ்வூரில் அடமந்திருந்த மடல உச்சிேிலிருந்து கீயழ தள்ளிைிை இழுத்துச் 
தசன்றனர். அைர் அைர்கள்  டுயை  ைந்து தசன்று அங்கிருந்து யபொய்ைிட்ைொர். 

ஆண்ைைரின் அருள்ைொக்கு. 


