
தவக்காலம் 2ஆம் வாரம் - வவள்ளி 
முதல் வாசகம் 

இத ோ வருகிறோன் கனவின் மன்னன்! வோருங்கள், அவனனக் ககோன்றுத ோடுதவோம். 

க ோடக்க நூலிலிருந்து வோசகம் 37: 3-4, 12-13a, 17b-28 

இஸ்ரதேல் மு ிர்ந்  வே ில்  மக்கு தேோதசப்பு  ிறந் னமேோல் அவனர 
மற்கறல்லோப் பு ல்வனரயும்விட அ ிகமோக தேசித்து வந் ோர். அவருக்கு அழகு 
தவனலப் ோடுகள் ேினறந்  ஓர் அங்கினேச் கசய்து ககோடுத் ோர். அவருனடே 
சதகோ ரர்கள்  ங்கள்  ந்ன  அவனர எல்லோரிலும் அ ிகமோய் தேசிக்கிறோகரன்று 
கண்டு அவனர கவறுத் னர். அவர்களோல் அவதரோடு  ோசத்துடன் த ச 
இேலவில்னல. 

அப் டி இருக்னகேில் அவர் சதகோ ரர் கசக்தகமில்  ம்  ந்ன ேின் மந்ன கனள 
தமய்க்கச் கசன்றனர். இஸ்ரதேல் தேோதசப்ன  தேோக்கி; “உன் சதகோ ரர்கள் 
கசக்தகமில் ஆடு தமய்க்கிறோர்கள் அல்லவோ? அவர்களிடம் உன்னன 
அனுப் ப்த ோகிதறன்” என்றோர். தேோதசப்பு  ம் சதகோ ரனரத் த டிச் கசன்று 
த ோத் ோனில் அவர்கனளக் கண்டு ிடித் ோர். 

க ோனலேில் அவர் வருவன க் கண்ட அவர்கள்  ங்களுக்கு அருகில் அவர் 
வருமுன் அவனரக் ககோல்லத்  ிட்டமிட்டனர். அவர் சதகோ ரர்கள் ஒருவர் ஒருவனர 
தேோக்கி, “இத ோ வருகிறோன் கனவின் மன்னன்! ேோம் அவனனக் ககோன்று இந்  
ஆழ்குழிகளுள் ஒன்றில்  ள்ளிவிட்டு, ஒரு ககோடிே விலங்கு அவனனத் 
 ின்றுவிட்டக ன்று கசோல்தவோம். அப்க ோழுது அவனுனடே கனவுகள் என்ன ஆகும் 
என்று  ோர்ப்த ோம்” என்றனர். 

ரூ ன் இவற்னறக் தகட்டு, அவனர அவர்கள் னகேிலிருந்து  ப்புவிக்கும் 
எண்ணத் ில் அவர்கனள தேோக்கி, “ேோம் அவனனச் சோகடிக்க தவண்டோம்” என்றோர். 
ரூ ன் அவர்கனள தேோக்கி, “அவன் இரத் த்ன ச் சிந் ோ ீர்கள். அவனனப்  ோனல 
ேிலத் ிலுள்ள இந்  ஆழ்குழிக்குள்  ள்ளிவிடுங்கள். அவன் மீது னக னவக்கோ ீர்கள்” 
என்று கசோன்னோர். ஏகனனில் அவர் அவர்கள் னகேிலிருந்து அவனரத்  ப்புவித்துத் 
 ம்  ந்ன ேிடம் தசர்ப் ிக்கும் தேோக்கம் ககோண்டிருந் ோர். 

தேோதசப்பு  ம் சதகோ ரரிடம் வந்து தசர்ந் வுடன் அவர் அணிந் ிருந்  அழகு 
தவனலப் ோடுகள் ேினறந்  அங்கினே உரிந்துவிட்டு, அவனர ஆழ்குழிேில் தூக்கிப் 
த ோட்டனர். அது  ண்ணரீில்லோ  கவறும் குழி. 

 ின்பு, அவர்கள் உணவு அருந்தும் டி அமர்ந் னர். அப்க ோழுது அவர்கள் 
கண்கனள உேர்த் ி, கிலேோ ிலிருந்து வந்துககோண்டிருந்  இஸ்மதேலரின் வணிகக் 
குழுனவப்  ோர்த் னர். ேறுமணப் க ோருள்கனளயும், ன ல வனககனளயும், 



கவள்னளப் த ோளத்ன யும் அவர்கள் ஒட்டகங்களின்தமல் ஏற்றி எகிப் ிற்குச் கசன்று 
ககோண்டிருந் னர். அப்க ோழுது யூ ோ  ம் சதகோ ரர்கனள தேோக்கி, “ேோம் ேம் 
சதகோ ரனனக் ககோன்று அவன் இரத் த்ன  மனறப்  னோல் ேமக்கு என்ன  ேன்? 
வோருங்கள்; இஸ்மதேலருக்கு அவனன விற்றுவிடுதவோம். அவன் தமல் ேோம் னக 
னவக்க தவண்டோம். ஏகனனில் அவன் ேம் சதகோ ரனும் ேம் கசோந் ச் சன யுமோய் 
இருக்கிறோன்” என்று கசோல்ல, அவர்கள் சம்ம ித் னர். 

ஆனகேோல் மி ிேோன் ேோட்டு வணிகர் அவர்கனளக் கடந்து கசல்னகேில், 
குழிேிலிருந்து தேோதசப்ன  கவளிதே தூக்கி அந்  இஸ்மதேலரிடம் இரு து 
கவள்ளிக் கோசுக்கு விற்றனர். அவர்களும் தேோதசப்ன  எகிப் ிற்குக் ககோண்டு 
கசன்றனர். 

ஆண்டவரின் அருள்வோக்கு. 

பதிலுரரப் பாடல் 

 ி ோ 105: 16-17. 18-19. 20-21 ( ல்லவி: 5a) 
 ல்லவி: ஆண்டவர் கசய்  விேத் கு கசேல்கனள ேினனவுகூருங்கள்! 

16 ேோட்டில் அவர்  ஞ்சம் வரும் டி கசய் ோர்; உணகவனும் ஊன்றுதகோனல 
முறித்துவிட்டோர். 
17 அவர்களுக்கு முன் ஒருவனர அனுப் ி னவத் ோர்; தேோதசப்பு என் வர் 
அடினமேோக விற்கப் ட்டோர். -  ல்லவி 
 
18 அவர் ம் கோல்களுக்கு விலங்கிட்டு அவனரத் துன்புறுத் ினர். அவர் ம் கழுத் ில் 
இரும்புப்  ட்னடனே மோட்டினர். 
19 கோலம் வந் து; அவர் உனரத் து ேினறதவறிற்று; ஆண்டவரின் வோர்த்ன  அவர் 
உண்னமேோனவர் என கமய்ப் ித் து. -  ல்லவி 
 
20 மன்னர் ஆள் அனுப் ி அவனர விடு னல கசய் ோர்; மக்களினங்களின்  னலவர் 
அவருக்கு விடு னல அளித் ோர்; 
21 அவர் அவனரத்  ம் அரண்மனனக்குத்  னலவர் ஆக்கினோர்;  ம் 
உனடனமகளுக்ககல்லோம் க ோறுப் ோளரோக ஏற் டுத் ினோர். -  ல்லவி 
 
நற்வசய்திக்கு முன் வசனம் 

தேோவோ 3: 16 
 ம் ஒதர மகன்மீது ேம் ிக்னக ககோள்ளும் எவரும் அழிேோமல் ேினலவோழ்வு 
ககோள்ளும் க ோருட்டு அந்  மகனனதே அளிக்கும் அளவுக்கு கடவுள் உலகின் 
தமல் அன்புகூர்ந் ோர். 



நற்வசய்தி வாசகம் 

இவன் ோன் கசோத்துக்கு உரிேவன்; வோருங்கள், ேோம் இவனனக் 
ககோன்றுத ோடுதவோம். 

✠ மத்த யு எழு ிே தூய ேற்கசய் ிேிலிருந்து வோசகம் 21: 33-43, 45-46 

அக்கோலத் ில் 
இதேசு  னலனமக் குருக்கனளயும் மக்களின் மூப் ர்கனளயும் தேோக்கிக் கூறிேது: 

“தமலும் ஓர் உவனமனேக் தகளுங்கள்; ேிலக்கிழோர் ஒருவர் ஒரு  ிரோட்னசத் 
த ோட்டம் த ோட்டு, சுற்றிலும் தவலி அனடத்து அ ில்  ிழிவுக் குழி கவட்டி ஒரு 
கோவல் மோடமும் கட்டினோர்;  ின்பு த ோட்டத் க ோழிலோளர்களிடம் அன க் 
குத் னகக்கு விட்டுவிட்டு கேடும்  ேணம் தமற்ககோண்டோர். 

 ழம்  றிக்கும் கோலம் கேருங்கி வந் த ோது அவர்  மக்குச் தசர தவண்டிே 
 ழங்கனளப் க ற்று வரும் டி  ம்  ணிேோளர்கனள அத்த ோட்டத் 
க ோழிலோளர்களிடம் அனுப் ினோர். த ோட்டத் க ோழிலோளர்கதளோ அவருனடே 
 ணிேோளர்கனளப்  ிடித்து, ஒருவனர னேேப் புனடத் ோர்கள்; ஒருவனரக் ககோனல 
கசய் ோர்கள்; ஒருவனரக் கல்லோல் எறிந் ோர்கள். மீண்டும் அவர் மு லில் 
அனுப் ிேவர்கனளவிட மிகு ிேோன தவறு சில  ணிேோளர்கனள அனுப் ினோர். 
அவர்களுக்கும் அப் டிதே அவர்கள் கசய் ோர்கள்.  ம் மகனன ம ிப் ோர்கள் என்று 
அவர் ேினனத்துக்ககோண்டு அவனர இறு ிேோக அவர்களிடம் அனுப் ினோர். 

அம்மகனனக் கண்டத ோது த ோட்டத் க ோழிலோளர்கள், ‘இவன் ோன் கசோத்துக்கு 
உரிேவன்; வோருங்கள், ேோம் இவனனக் ககோன்றுத ோடுதவோம்; அப்த ோது இவன் 
கசோத்து ேமக்குக் கினடக்கும்’ என்று  ங்களினடதே த சிக்ககோண்டோர்கள்.  ின்பு 
அவர்கள் அவனரப்  ிடித்து,  ிரோட்னசத் த ோட்டத் ிற்கு கவளிதே  ள்ளிக் 
ககோன்றுத ோட்டோர்கள். எனதவ,  ிரோட்னசத் த ோட்ட உரினமேோளர் வரும்த ோது 
அத்க ோழிலோளர்கனள என்ன கசய்வோர்?” என இதேசு தகட்டோர். 

அவர்கள் அவரிடம், “அத் ீதேோனர ஈவிரக்கமின்றி ஒழித்து விடுவோர்; உரிே 
கோலத் ில்  மக்குச் தசர தவண்டிே  ங்னகக் ககோடுக்க முன்வரும் தவறு த ோட்டத் 
க ோழிலோளர்களுக்கு அத் ிரோட்னசத் த ோட்டத்ன க் குத் னகக்கு விடுவோர்” 
என்றோர்கள். இதேசு அவர்களிடம், “ ‘கட்டுதவோர் புறக்கணித்  கல்தல கட்டடத்துக்கு 
மூனலக்கல் ஆேிற்று. ஆண்டவரோல் இது ேிகழ்ந்துள்ளது; ேம் கண்களுக்கு இது 
விேப் ோேிற்று!’ என்று ேீங்கள் மனறநூலில் ஒருத ோதும் வோசித் து இல்னலேோ? 
எனதவ உங்களிடமிருந்து இனறேோட்சி அகற்றப் டும்; அவ்வோட்சிக்கு ஏற்ற 
முனறேில் கசேல் டும் ஒரு மக்களினத் ோர் அ ற்கு உட் டுவர் என ேோன் 
உங்களுக்குச் கசோல்கிதறன்.” 



 னலனமக் குருக்களும்  ரிதசேரும் அவருனடே உவனமகனளக் தகட்ட த ோது, 
 ங்கனளக் குறித்த  அவர் கூறினோர் என்று உணர்ந்துககோண்டனர். அவர்கள் 
அவனரப்  ிடிக்க வழித டியும் மக்கள் கூட்டத் ினர் அவனர இனறவோக்கினர் என்று 
கரு ிே ோல் அவர்களுக்கு அஞ்சினோர்கள். 

ஆண்டவரின் அருள்வோக்கு. 


