
தவக்காலம் 5ஆம் வாரம் - செவ்வாய் 
முதல் வாெகம் 

பாம்பு கடித்த எந்த ஒரு மனிதனும் இந்த வெண்கலப் பாம்பபப் பார்த்து உயிர் 
பிபைப்பான். 

எண்ணிக்பக நூலிலிருந்து ொசகம் 21: 4-9 

அந்நாள்களில் 
ஏததாம் நாட்பைச் சுற்றிப்தபாகும்படி ஓர் என்ற மபலயிலிருந்து இஸ்ரதயலர் 

‘வசங்கைல் சாபல’ ெைியாகப் பயணப்பட்ைனர்; அவ்ெைிபய முன்னிட்டு மக்கள் 
வபாறுபம இைந்தனர். மக்கள் கைவுளுக்கும் தமாதசக்கும் எதிராகப் தபசினர்: 
“இந்தப் பாபலநிலத்தில் மாளும்படி எங்கபள எகிப்திலிருந்து வகாண்டுெந்தது 
ஏன்? இங்கு உணவுமில்பல, தண்ணரீுமில்பல, அற்பமான இந்த உணவு 
எங்களுக்கு வெறுத்துப் தபாய்ெிட்ைது” என்றனர். உைதன ஆண்ைெர் 
வகாள்ளிொய்ப் பாம்புகபள மக்களிபைதய அனுப்பினார்; அபெ கடிக்கதெ 
இஸ்ரதயல் மக்களில் பலர் மாண்ைனர். அப்தபாது மக்கள் தமாதசயிைம் ெந்து, 
“நாங்கள் பாெம் வசய்துள்தளாம்; நாங்கள் ஆண்ைெருக்கும் உமக்கும் எதிராகப் 
தபசியுள்தளாம்; அெர் இந்தப் பாம்புகபள அகற்றிெிடும்படி நீர் ஆண்ைெரிைம் 
தெண்டிக்வகாள்ளும்” என்றனர். அவ்ொதற தமாதச மக்களுக்காக மன்றாடினார். 
அப்தபாது ஆண்ைெர் தமாதசயிைம், “வகாள்ளிொய்ப் பாம்பு ஒன்பறச் வசய்து 
அபத ஒரு கம்பத்தில் வபாருத்து; கடிக்கப்பட்தைாரில் இபதப் பார்க்கிற 
ஒவ்வொருெனும் பிபைப்பான்” என்றார். அவ்ொதற தமாதச ஒரு வெண்கலப் 
பாம்பபச் வசய்து அபத ஒரு கம்பத்தில் வபாருத்தினார்; பாம்பு கடித்த எந்த ஒரு 
மனிதனும் இந்த வெண்கலப் பாம்பபப் பார்த்து உயிர் பிபைப்பான். 

ஆண்ைெரின் அருள்ொக்கு. 

பதிலுரரப் பாடல் 

திபா 102: 1-2. 15-17. 18-20 (பல்லெி: 1) 
பல்லெி: ஆண்ைெதர! என் மன்றாட்பைக் தகட்ைருளும்! 

1 ஆண்ைெதர! என் மன்றாட்பைக் தகட்ைருளும்! என் அபயக் குரல் உம்மிைம் 
ெருெதாக! 
2 நான் இடுக்கண் உற்ற நாளிதல உமது முகத்பத மபறக்காதீர்! உமது வசெிபய 
என் பக்கமாகத் திருப்பியருளும்! நான் மன்றாடும் நாளில் ெிபரொய் எனக்குப் 
பதிலளியும்! - பல்லெி 
 



15 தெற்றினத்தார் ஆண்ைெரின் வபயருக்கு அஞ்சுெர்; பூவுலகின் மன்னர் 
யாெரும் அெரது மாட்சிபயக் கண்டு மருள்ெர். 
16 ஏவனனில் ஆண்ைெர் சீதயாபனக் கட்டிவயழுப்புொர்; அங்கு அெர் தம் 
மாட்சியுைன் திகழ்ொர். 
17 திக்கற்றெர்களின் தெண்டுதலுக்கு அெர் வசெிவகாடுப்பார்; அெர்களின் 
மன்றாட்பை அெமதியார். - பல்லெி 
 
18 இனி ெரெிருக்கும் தபலமுபறக்வகன இது எழுதி பெக்கப்பைட்டும்; 
பபைக்கப்பைெிருக்கும் மக்கள் ஆண்ைெபரப் புகைட்டும். 
19 ஆண்ைெர் தம் தமலுலகத் திருத்தலத்தினின்று கீதை தநாக்கினார்; அெர் 
ெிண்ணுலகினின்று பெயகத்பதக் கண்தணாக்கினார். 
20 அெர் சிபறப்பட்தைாரின் புலம்பலுக்குச் வசெிசாய்ப்பார்; சாவுக்வகன 
குறிக்கப்பட்ைெர்கபள ெிடுெிப்பார். - பல்லெி 
 
நற்செய்திக்கு முன் வெனம் 

ெிபத கைவுளின் ொர்த்பத; ெிபதப்பெதரா கிறிஸ்து; இெபரக் 
கண்டுவகாள்கிற அபனெரும் என்வறன்றும் நிபலத்திருப்பர். 

நற்செய்தி வாெகம் 

நீங்கள் மானிைமகபன உயர்த்தியபின்பு, `இருக்கிறெர் நாதன' என்பபத 
அறிந்துவகாள்ெரீ்கள். 

✠ தயாொன் எழுதிய தூய நற்வசய்தியிலிருந்து ொசகம் 8: 21-30 

அக்காலத்தில் 
இதயசு பரிதசயர்கபள தநாக்கி, “நான் தபானபின் நீங்கள் என்பனத் 

ததடுெரீ்கள். நான் தபாகுமிைத்திற்கு உங்களால் ெர இயலாது. நீங்கள் 
பாெிகளாகதெ சாெரீ்கள்” என்றார். யூதர்கள், “ ‘நான் தபாகும் இைத்திற்கு 
உங்களால் ெர இயலாது’ என்று வசால்கிறாதர, ஒருதெபள தற்வகாபல 
வசய்துவகாள்ளப்தபாகிறாதரா?” என்று தபசிக்வகாண்ைார்கள். இதயசு அெர்களிைம், 
“நீங்கள் கீைிருந்து ெந்தெர்கள்; நான் தமலிருந்து ெந்தென். நீங்கள் இவ்வுலபகச் 
சார்ந்தெர்கள். ஆனால் நான் இவ்வுலபகச் சார்ந்தென் அல்ல. ஆகதெதான் 
நீங்கள் பாெிகளாகதெ சாெரீ்கள் என்று உங்களிைம் வசான்தனன். ‘இருக்கிறெர் 
நாதன’ என்பபத நீங்கள் நம்பாெிடில் நீங்கள் பாெிகளாய்ச் சாெரீ்கள்” என்றார். 

அெர்கள், “நீர் யார்?” என்று அெரிைம் தகட்ைார்கள். அெர், “நான் யார் என்று 
வதாைக்கத்திலிருந்தத வசால்லி ெந்துள்தளன். உங்கபளப் பற்றிப் தபசுெதற்கும் 
தீர்ப்பிடுெதற்கும் பல உண்டு. ஆனால் என்பன அனுப்பியெர் உண்பமயானெர். 



நானும் அெரிைமிருந்து தகட்ைெற்பறதய உலகுக்கு எடுத்துபரக்கிதறன்” என்றார். 
தந்பதபயப் பற்றிதய அெர் தபசினார் என்பபத அெர்கள் 
உணர்ந்துவகாள்ளெில்பல. 

இதயசு அெர்களிைம், “நீங்கள் மானிைமகபன உயர்த்தியபின்பு, ‘இருக்கிறெர் 
நாதன'; நானாக எபதயும் வசய்ெதில்பல; மாறாகத் தந்பத கற்றுத்தந்தபததய 
நான் எடுத்துபரக்கிதறன் என்பபத அறிந்து வகாள்ெரீ்கள். என்பன அனுப்பியெர் 
என்தனாடு இருக்கிறார். அெர் என்பனத் தனியாக ெிட்டுெிடுெதில்பல. நானும் 
அெருக்கு உகந்தெற்பறதய எப்தபாதும் வசய்கிதறன்” என்றார். அெர் இெற்பறச் 
வசான்னதபாது பலர் அெரிைம் நம்பிக்பக வகாண்ைனர். 

ஆண்ைெரின் அருள்ொக்கு. 


