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ප්රඥාා දනනගන්නා පිිසඹ  

(එපී 3:10) 

ඩ්යිට් ්මිත් 



1 | P a g e  
 

 

ඳටුන 

පඳය දන                                                                                                     02 

යකොට 1 

බාන් වාවු යදවිඹන් වන්යේයේ අයමුණු 

1. අපි අපේ ජහතිපේ ඉතිවහඹ ලිඹන්පනමු                                              04 

2. බහපේ අයමුණ කුභක්ද?                                                                        16 

3. බහ එහි හර්ථකත්ඹ භළනිඹ යුත්පත් පකපේද?                                 27 
 

4. අඳපේ ජීවිත  වහවු ගඵඩහකහරීත්ඹ                                                    41 
 

යකොට 2 

බා එහි අයමුණ වා ජීත් වීභට ඵරඹ රඵා දීභ 

5. පේසුස වන්පේ උන්වන්පේ බහට නහඹකත්ඹ රඵහ දුන්පේක     60 
 

6.  බහ නහඹකත්ඹ තුශ අන්තර් ඹළපීභ                                                      70 
 

7. ඇභරිකහනු බහ ගළන දළන් කුභක් ද? 

උඳග්රන්ථඹ 1:  පදවිඹන් වන්පේපේ බහ වහවු උන්වන්පේපේ 

අයමුණ  ක්රිඹහත්භක කිරීභ                                                                      97 

උඳග්රන්ථඹ 2:  පරෝකපේ පනත් තළන්ර අඳපේ අයමුණ ප්රක්පේඳණඹ  

කිරීභ                                                                                                    99 
 

ටවන්                                                                                                         109 



2 | P a g e  
 

යඳයදන 

 

ප්රතිසසකයණඹ: බහ ජීවිතපේ දියභඹ නිර්මිතිඹ පිළිඵ මීක්ණඹක් න පභභ කෘතිඹ භහ 

විසින් ප්රථභ යට ප්රකහලඹට ඳත් කයන ර්දප්ද 0000 ර්පේීයඹ  පභභ පකි  සසකයණපේ 

අයමුණ න්පන් බහ වහවු පදවිඹන්වන්පේපේ අයමුණ පනුපන් ව එඹ 

පභපවඹන්නන් උපදහ යර පභරභක් රඵහ ීයභ පේ  මීට අභතය, භහ විසින් ලිඹනරද 

ඳශමු පළුපේ සිට, නහඹකත්ඹ, පගෝරත්ඹ ව ප්ද ජනතහ වහවු උන්වන්පේපේ 

අයමුණ පිළිඵ සකල්ඳ ගළන ඩහත් පුළුල් පර ලිඹහ ඇති අතය, පභභ කරුණුර ගළඹුය 

පොඹහ ගළනීභට කළභති අඹ වහ පභභ භහතෘකහන්ට අදහශ පඳොත් දළන් තනි තනි රඵහ ගත 

වළකි ඇත  1එඵළවින් පභභ පඳොත බහ ජීවිතපේ දියභඹ නිර්භහණඹ පිළිඵ ය 

ඳරීක්කඹක් ඵ අඳට ඳළසිඹ වළකිඹ   

ඳසුගිඹ ය කිහිඳඹ තුශ පරො පුයහ සිි න තරුණ තරුණිඹන්ට ඵරඳෆේ කිරීභට භට රළබුණු 

අසථහ පිළිඵ භභ අතිලයින් කෘතඥ පමි  එභ පඹෞනඹන් දළන් ඳරිණත වී ඇති අතය 

පදවිඹන්වන්පේපේ ළරසුභ පිළිබිඹු කයන බහ පගොඩනඟමින් එනේ, ශුබහයසචිඹ ප්රකහල 

කයන්නන් වයවහ ෆභ සථහනඹක්භ ශුබහයසචිපේ අභිමුඛත්පඹන් ඳරිපයණඹ කයන්නහවු, 

න්තෘේතිභත් බහ පයෝඳණඹ පර අඳ විසින් වඳුන්න උත්හවඹට නහඹකත්ඹ පදති  ය 

ගණනහකට පඳය පදවිඹන් වන්පේ භපේ වදත භත තළබ ඵයක් න: පරෝක ශුබහයසචිඹ 

ප්රකහල කිරීපේ කහර්ඹඹ ඔවුන්පේ නගය, ජහතීන් ව ඉන් ඔබ්ඵට පගන ඹන ප්දබක්තික 

නහඹකයින්පේ ඳයේඳයහක් ඇති කිරීපේ කහර්ඹබහය ඉටු කිරීභට උය පදන ඔඵ ළභට සතතියි  

ඩ්යිට් ්මිත්  

භා්තු 2, 2017  
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1 

අපි අයේ ජාතියේ ඉතිවාඹ ලිඹන්යනමු 

 

ඇභරිකහපේ බහන් ඉඵහගහපත් පගොස ඇත  භෆත යරීය, අඳපේ සහමින්වන්පේ වහ 

ගළරවුේකරුහණන් න පේසුස ක්රිසතුස වන්පේපේ “නුමරහ පගොස සිඹලු ජහතීන් පගෝරඹන් 

කයඳල්රහ” (භපතේ 08:09 ඵරන්න) ඹන අහන ආඥහ ේපර්ණ කිරීභට ය පදදවක් 

පුයහට තභන් කළඳකශ දවස සඛයහත ක්රිසතු අනුගහමිකඹන්පේ කළවීභ ව කළඳවීභ 

අභතක කිරීභ පවෝ පනොරකහ වළරීභ පවෝ ඳවත් පකොට ළරකීභ සිදුවී තිපබ්  පදවිඹන් 

වන්පේපේ පභභ පරේසම මිනිසුන්පේ ව සරීන්පේ ළු අතට ගන්නහට ඩහ, අද ඵටහිය 

බහපේ පඵොපවෝ පදපනක්, මිනිසුන් ක්රිසතුස වන්පේ පතට දිනහගළනීපේ උත්හවඹක් 

පර, යන්න් බහහපන් කතහ කයන නහඹකයින්, සුපිරි තරු-ගණපේ නභසකහය කණ්ඩහඹේ, 

භවහ ඳරිභහණ පගොඩනළගිලි, ව අසඛයහත භහජ ළඩටවන් භගින් අදහශත්ඹක් පඳන්වීභට 

උත්හව කයති   

පභන් ක්රිඹහදහභඹන් භහ "ඇවිත් ඵරන්න" ආකෘතිඹක් පර වළඳින්වීභට කළභතියි  අද  

කහරපේ බහන් මිනිසුන්ට එක්රැස විඹ වළකි සථහනඹක් පර ළරකීභට නළඹුරු න අතය, 

කයදහකටත් ඩහ විලහරව ජනකහඹක් තභන් පතට ඇද ගළනීපේ උත්හවඹක නිඹළපශති  

නමුත් අද අපි කයන්නට ඹන ප්ද අපේ ජහතිපේ ඉතිවහපේ පකොටක් ඵට ඳත් වීභට 

නිඹමිතඹ  එක්ත් ජනඳදපේ බහන්ර අඳ පගොඩනඟහ ඇති ුවඹන් ේපර්ණපඹන්භ 

ඵයිඵරහනුකුර ප්රමිතිඹට අනුකර ඵ අඳට විලසහද?  

අවුරුදු තිවකට පඳය භපේ බිරි ඳළටී ව භභ න්තෘේත බහ පයෝඳණඹ (SCP) නමින් 

පේහක් ආයේබ කපශමු  අඳපේ ඳණිවිඩඹ අලුත් පදඹක් පනොපේ  එඹ හුපදක් ඵයිඵරපේ 

පක්න්ද්රීඹ කතන්දයපේ, එනේ, පදවිඹන් වන්පේ ඳේකහය මිනිසුන් මුදහ ගළනීභට ව ඔවුන් 

වහ ව උන් වන්පේපේ මුල් අයමුණට ඔවුන් ප්රතිසමහඳනඹ කිරීභට ගළරවුේකරුපකු එව 

ඵට ඇති පුපත් ප්දධර්මීඹ ීයර්ඝ කිරීභක් ව බහ ය පදදවක් තිසපේ තභන් ගළන 

අපඵෝධ කයගත් ප්ද පිළිඵ ඓතිවහසික ීයර්ඝ කිරීභකි   

ඵයිඵරපේ කථහ සතු ඇත්පතන්භ යරඹ  එඹ පදවිඹන් වන්පේ තභ සරඳපඹන් 

භනරද පුරුපඹක් ව සත්රිපඹක් ගළන වන් කය ඇති උත්ඳත්ති පඳොපතන් ආයේබ න 
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ඵ අපි කිඹවීමු  උත්ඳත්ති හර්තහපන් අඳට පඳපනන්පන්, භනුය ර්ගඹහ ළරසුේ කය 

ඇත්පත්, ඳශමු, පදවිඹන් වන්පේට ේඵන්ධ වීභටත්, පදනු, උන් වන්පේ ඔවුන් තළබ 

සථහනපේ භහ ඇති සිඹල්පල් ක්රිඹහකහරී බහයකහයත්පඹන් පරෝකඹ තුශ උන් වන්පේ 

නිපඹෝජනඹ කිරීභටත් ඵයි  එඹ පකපේ පතත්, පභඹ තුරීය ඔවුන් අහර්ථක වව  ඔවුන්පේ 

අහර්ථකත්පේ සිට, පදවිඹන් වන්පේ ඔවුන්පේ ප්රතිසමහඳනඹ උන් වන්පේපේ අතට ගත් 

අතය, එතළන් සිට පභභ කථහ සතු ශු්දධ ලිඹවිල්පල් පිටු වයවහ දිග වළපර්  

ආත්භඹහණන්වන්පේ වයවහ පේසුස වන්පේ තුශ පදවිඹන් වන්පේපේ දඹහ ව 

ඒකඳහර්ලසවික ක්රිඹහ නිහ, පදවිඹන් වන්පේ පුරුඹන් ව කහන්තහන් වට භළවීපේ ීය උන් 

වන්පේට තිබ මුල් ළරළසභ න: උන් වන්පේ භඟව ේඵන්ධතහඹ ව උන් 

වන්පේ නිපඹෝජනඹ කිරීභ ඔවුන් තුශ ප්රතිසමහඳනඹ කිරීපේ අයමුණ, ඔවුන්ට රඵහ ගළනීභට 

කරුණහ රඵහ දුන්පේක  2 පේ පරෝකපේ අහනඹ ධර්මිසමකභ ප්රතිසමහඳනඹ කිරීභ නු 

ඇත, එඹ සල්ඳ පදපනකු තුශ ඳභණක් පනො ධර්මිසමකභ යජකේ කයනු රඵන, භනුයඹන් 

පදවිඹන් වන්පේපේ ළරළසභ තුශ ර්ධනඹ වී ඳරිණත න මුළු පරොකඹකභ නු ඇත   

ශුබහයසචිපේ පක්න්ද්රීඹ ඳණිවිඩඹ නේ, පුරුයින්, සරීන් ව ශභයින් ආදේ ව ඒ තුශ 

පදවිඹන් වන්පේපේ මුල් ළරළසභට ප්රතිසමහඳනඹ කශ වළකි ඵයි: එනේ, අඳ පනුට උන් 

වන්පේපේ පුත්රඹහ න අහන ආදේපේ භයණඹ, භභදහනඹ ව නළත නළඟිටීභ වයවහ උන් 

වන්පේ භඟ ඇති ේඵන්ධඹ තුශට ව උන් වන්පේ නිපඹෝජනඹ කිරීභට, එනේ අඳ උන් 

වන්පේට ව උන් වන්පේපේ යහජයඹට ප්රපඹෝජනඹට පගන ආ වළකි පර, 

ශු්දධහත්භඹහණන් දිනඳතහ අඳ පගන ඹන ෆභ සථහනඹකභ විලසහන්ත අඳපේ ජීවිත 

බහය ගනිමින් පේසුස වන්පේ තුශ පදවිඹන් වන්පේපේ දඹහපේ ඳණිවිඩපේ ප්රතිරඳඹක් 

ඵට ඳත්වීභයි  භනුය ර්ගඹහපේ ඳහඳකහරී තත්ත්ඹ සු කිරීභට ශුබහයසචිඹට ඵරඹ ඇති 

ඵට අඳපේ ජීවිත ඩහත් ඳළවළදිලි හක්ෂිඹක් ඵට ඳත්පේ   

පදවිඹන් වන්පේපේ පනඟපේ පඳය ඳයේඳයහර පඵොපවෝ පදපනක් අපඵෝධ කයපගන 

ඇති ඳරිදි, නළතිව පුරුඹන් ව සරීන් තභන්වන්පේ පතභ මුදහ ගළනීභටත්, ඔවුන් 

තභන්වන්පේ භඟ ඵතහඹට ව නිපඹෝජනඹට ප්රතිසමහඳනඹ කයන පිණිත් 

පදවිඹන්වන්පේ දූත පභපවයක පඹීය සිි න පේක   

පභහි පදවිඹන්වන්පේපේ බහ වහ ව උන්වන්පේපේ අයමුණ ගළබ් ඇත  අපි, එනේ 

දළනටභත් මුදහ ගත් අඹ, පභභ පභපවයුපේ පේකපඹෝ න්පනමු  අපි පදවිඹන්වන්පේපේ 

චනඹ තුළින් උන්වන්පේ භග දිනඳතහ ේඵන්ධ වී සිි න විට ව අඳ ඳෘථිවිපේ සිි මින්, 
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අඳපේ පු්දගලික ව අ්දවිතීඹ කළවීේ රීය උන්වන්පේ නිපඹෝජනඹ කයන විට, අපි 

පදවිඹන්වන්පේ භහිභඹට ඳත් කයන අතය අනයඹන් උන්වන්පේ තුශ ප්රතිසමහඳනඹ 

කිරීභට ඇදගළනීභට උන්වන්පේ විසින් බහවිතහ කයනු රළපඵනු ඇත  SCP හි අපි 

න්තෘේතිභත් එළන්ජලිසතහදඹ පර වඳුන්න්පන් පභඹයි - එනේ ෆභ නික්භ, පේහ 

සථහනඹක්, ප්රජහක්, නගයඹක් ව ෆභ ජහතිඹක්භ පදවිඹන් වන්පේපේ පනඟ වයවහ 

ශුබහයසචිඹ භඟ සතෘේත කිරීභ කශයුතු පේ  

ඳහවුල් එපී 3:8-11 හි උන්වන්පේපේ පනඟ වහ පදවිඹන්වන්පේපේ අයමුණ ප්රකහල 

කයනු රඵයි: “අනුග්රවඹ යදන රදී       එයේ කයශේ අඳයේ ්ාමිවු ක්රි්තු් යේසු්වන්යේ 

තුශ යදවිඹන්වන්යේ විසින් අභිප්රාඹ කයනරද දාකාර අභිප්රාඹ ප්රකායඹට ්්ගීඹ 

්ථානර අධිඳතීන්ටත් ඵරධාරීන්ටත් යේ කාරයේ බා කයණයකොට යගන 

උන්වන්යේයේ අයන්ක විධ ප්රඥාා දනනගන්ට රනයඵන පිිසඹ ” දහකහලිකත්ඹ ඹනු 

පේසුස වන්පේ තුශ පදවිඹන් වන්පේපේ ආලසචර්ඹභත් ක්රිඹහන්හි පප්රේක්කහගහයඹක් න 

අතය බහ ඹනු අධයහත්මික ඳහරකයින්ට ව ඵරධහරීන්ට පභඹ ප්රදර්ලනඹ කිරීභට 

උන්වන්පේ බහවිතහ කයන ර්තභහන පභරභයි  පභභ භමික ක්රිඹහන් කහරඹ පකපයහි 

පනො දහකහලිකත්ඹ පකපයහි අධහනඹ පඹොමු කයයි; ඔවුන් පදවිඹන් වන්පේපේ 

දහකහලික අයමුණ තුශ මුල් ඵළ ඇත  SCP හි අපි බහ ගළන කතහ කයන විට, අපි බහපේ 

ක්රිඹහදහභඹක් ප්රතිනිර්භහණඹ කිරීභට උත්හව පනොකයමු, ඒ පනුට ශු්දධ ලිඹවිල්පල් කථහ 

සතු ගළන ඉඵහගහපත් ඹන ඳයේඳයහකට භතක් කිරීභට අඳ පය දයමු: එඹ අඳ ගළන 

පනොපේ; එඹ පදවිඹන් වන්පේ ව උන්වන්පේපේ මිීයපේ ක්රිඹහන් ගළන ඹ  බහ, එපේ 

නේ, පභභ මිීයපේ ක්රිඹහ ව ශුබහයසචිඹ තුශ ඇති ගළශවීභ උන්වන්පේපේ භළවිල්පල් ඉතිරි 

පකොට පත ේපප්රේණඹ කිරීභට පදවිඹන් වන්පේපේ ර්තභහන පභරභ පේ  අපි 

නහඹකත්ඹ ගළන කතහ කයන විට, අපි ඉඵහගහපත් ඹන ඳයේඳයහකට භතක් කය පදන්පන් 

නහඹකත්ඹ ඳතින්පන් එක් අයමුණක් වහ ඳභණක් ඵයි: එඹ බහ, මුළු ලරීයඹක් පර 

ව තනි හභහජිකඹන් පර, පභභ පදවිඹන්පේ ළරසුභ තුශ පර්ණ වහ විලසහන්ත ගභන් 

කයවීභට පේ  අඳපේ පරෝකපේ ෆභ න්දර්බඹකභ පදවිඹන්වන්පේපේ පභභ අයමුණ 

උඳක්රභීලීව ක්රිඹහට නළසවීභ ගළන කතහ කයන විට, අපි එකිපනකහ සිි න සථහනර පදවිඹන් 

වන්පේ නිපඹෝජනඹ කිරීභට උත්හව කශ පේඹ කිරීභට කළහ තිබ විලසහන්ත 

අනුගහමිකයින්පේ පනත් ඳයේඳයහන්පගන් අඳ ඉපගන ගත් ප්ද රඵහ පදන්පනමු   
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යදවිඹන්වන්යේයේ බා යභයවයුභ තුශ 

නළතත්, පභභ ඉගළන්වීභ අලුත් පදඹක් පනොපේ  ය ඳනවකට ආන්න භපේ පභභ 

බහයකහයත්ඹට වබහගී වී සිි න භට අභ ලපඹන් අඳට පඳය ගිඹ ව අඳ ඉපගන ගත් 

තත් ඳයේඳයහ තුනක් පොඹහ ගත වළකිඹ  ය ඳනවකට පඳය, පකනත් සට්රළචහන් ළනි 

මිනිසුන් න්තෘේත එළන්ජලිසතහදඹ ගළන කතහ කශව  බහ නිලසචිත සථහනඹකට නිලසචිත 

කහරඹක් එකට තභ උත්හවඹන් එක්රැස කපශේ නේ, පරෝකඹට ශුබහයසචිඹ පගන ඹහපේ 

කහර්ඹඹ ේපර්ණ වී ඇති ඵ අඳට දළකිඹ වළකිද? ඔහු පඵොපවෝ ප්ද ඉපගන ගත්පත්ඹ, ඔහු 

පඵොපවෝ ප්ද ඉටු කපශේඹ, නමුත් පඵොපවෝ පේ ඉපගන ගළනීභට ඉතිරි කය ගත්පත්ඹ  ඊශඟ 

ඳයේඳයහ පභභ අත්දළකීභ ප්රතික්පේඳ කපශේ නළත; ඔවුන් එයින් ඉපගන පගන එභ ඉපගනුභ 

ීයර්ඝ කශව   

භපේ ජීවිතපේ ය වතළිවකට ළඩි කහරඹක් තිසපේ මිනිසුන්පේ චරනඹන් ගළන සිතීභට 

ඇදහිලින්තඹන් කළව පඩොනල්ඩ් භළක්ගේයන් ළනි මිනිසුන් විසින් සිතීභට ව ඉපගනීභට 

භහ උත්පත්ජනඹ කය ඇත  රැල්ෂස වින්ටර්, පේසුසවන්පේපේ අනුගහමිකඹන් කළවපේ 

පරෝකපේ තභන්ට ශඟහ පනොව පකොඳභණ ජනකහඹක් සිි නහද ඹන්න ගළන සිතහ ඵළීවභටඹ  

ජිේ පභොන්ට්පගොභරි, පදවිඹන් වන්පේපේ පනඟට අභිපඹෝග කපශේ මිනිසුන් පවෝ 

සථහනඹක් ශුබහයසචිඹ භඟ සතෘේත කිරීභ ෆභ කුඩහ සථහනඹකභ බහක් සිටුවීපභන් 

පරදහයී පර ඉටු කශ වළකිද ඹන්න ගළන අමින්ඹ  තත් පඵොපවෝ පදපනක් ඔවුන්පේභ 

සක්සභතහ ව එකතු කිරීේ පගන ආ අතය, භභ ඔවුන් සිඹල්රන්පගන් ඉපගන ගත්පතමි  පභභ 

ඳසුගිඹ ය වතළිව තුශ පේසුස ක්රිසතුසවන්පේපේ බහ පරො පුයහ පඳය පනොව විර 

ර්ධනඹක් අත්වි ඇත  මීට ය ඳනවකට ඳභණ පඳය භභ පභභ බහයකහයත්පේ භපේභ 

ගභන ආයේබ කශ විට, පඵොපවෝ පදපනකුට වළඟී ගිපේ එළන්ජලිසතකයණපේ වීදුරු අඩක් 

හිස වහක් පභනි  තත් පඵොපවෝ ඳයේඳයහන් සිහින භළව, ප්රතිචහය දළක්ව ව ඳරිතයහග කය 

ඇති ප්ද දකින ඳයේඳයහක පකොටක් වීභට රළබීභ ගළන අද භභ ප්රීති පමි: පගෝීවඹ ලපඹන් 

ක්රිසතුස වන්පේ පතට ළඩි ළඩිපඹන් පිරිමින් ව කහන්තහන් ඳළමිපණ්  අපි ජීත් 

න්පන් එභ දර්ලනඹ තුශයි! 

භපේ ජීවිත කහරඹ තුශ විලහර රැසවීේ ව එහි ප්රතිපර ව ක්රිඹහදහභඹන් අද දපේ ආීලර්හදඹට 

දහඹක වීභට පදවිඹන් වන්පේ විසින් බහවිතහ කය ඇත  1966 ඵර්ලිනපේ ඳළති 

එළන්ජලිසහදඹ පිළිඵ පරෝක මුළු බහ සිටුවීපේ යහඳෘති භහරහක් ආයේබ කපශේඹ  

„Dawn’ ප්දපේපේ ජිේ පභොන්ට්පගොභරි පභභ ේභන්ත්රණඹ උපුටහ දක්න්පන් භසත 
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ජහතීන් වහභ බහ සිටුවීපේ උඳහඹ භහර්ගඹක් වහ ඔහුපේ පවීභට එඹ පවේතු ව ඵ 

ඳමිනි  1970 ව 80 ගණන්ර ඵහුවිධ පරෝහන් රැසවීේ පරො පුයහ සිි න පිරිමින් ව 

කහන්තහන් කළහ ක්රිසතුස වන්පේපේ ලරීයඹ තුශ පරෝකඹ ව එඹට ශඟහ වීභට ගත යුතු 

ප්ද පිළිඵ න විඥහනඹක් ඇති කපශේඹ  AD 2000, Aliance for Saturation Church 

Planting, unreached Peoples movement, ව තත් පඵොපවෝ යහඳහය ඇති වපේ 

පදවිඹන්වන්පේපේ පභපවයුපේ නිර්භහණඹ ඳෘථිවිපේ පකශය දක්හ යහේත කිරීභටයි   

එපවත් පභභ පකි  ඳනස යක භහපරෝචනඹ පිළිබිඹු කයන්පන් ඳෘථිවිපේ බපේ ය 

පදදවක ජීවිතඹ වයවහ ගභන් කය ඇති මිනිසුන් ව යහඳෘතිලින් කුඩහ පකොටක් ඳභණි  

මුල් බහ විසිරී ගිඹ විට (ක්රිඹහ 8:1 ඵරන්න), පප්රේරිතඹන් පභභ යහඳහයඹ ආයේබ කපශේ, 

පතෝභස ඉන්දිඹහ දක්හ ශුබහයසචිඹ රැපගන ඹමින් ව ඳහවුල් මුළු පයෝභ අධියහජයඹ 

එළන්ජලිසත කිරීභත් භඟඹ  පඳොලිකහර්ේ, උල්ෆිරහස, ඳළට්රික් ව පකොලුේඵහ ළනි අඹ 

වයවහ පභභ යහේතිඹ ය සිඹ ගණනක් පුයහ ඳළතුනි  පයෝභහනු කපතෝලික බහ තුශ 

බහපේ අපඳෝසතලික ඹළවීපේ සබහඹ පත්රුේ ගත් අඹ පනොභළති සිි ඹහ පනොපේ  

පඵොනිපෂේස, පර්භන්ඩ් රල්, භළතිේ රිචි ව තත් පඵොපවෝ පදපනක් ශුබහයසචිඹ පරෝකඹට 

පගන ඹනු දළකීභට තභ ජීවිතඹ කළඳ කශව   

පභොයවිඹන්රු පප්රොපතසතන්ත ප්රතිසසකයණපඹන් ඳසු මුල් දිනර නහඹකත්ඹ දුන් අතය 

ය තුන්සිඹඹක් පුයහ ඳළති නවීන මිනහරි යහඳහයඹ සථහපිත කශව  අද බහ තනි 

සිි න්පන් නළත  අපි හුපදක් අනුප්රහේතික ඳයේඳයහක් න අතය මිනිසුන් ඵතහඹට ව 

නිපඹෝජනඹට ඹළි පිහිටුවීභ වහ පදවිඹන් වන්පේ තභ පභපවය ඉටු කිරීභට බහවිතහ 

කයයි  අපි තත් පඵොපවෝ පදපනකුපේ උයහිස භත සිටපගන, ඔවුන්පගන් ඉපගන ගනිමින්, 

ශුබහයසචිඹ ප්රකහල කිරීපේ කර්තයඹ ේපර්ණ වී ධර්මිසමකපේ පරෝකඹ ඳළමිපණනු දකිමු!  

SCP හි ඉගළන්වීපේීය අපි පනොකඩහ අධහයණඹ කයන ඳරිදි, පදවිඹන් වන්පේ පරෝකපේ 

කුභක් කිරීභට ගිඹත්, උන්වන්පේ ක්රිසතුස වන්පේපේ සිඹලු පනඟ වයවහ එඹ කයන 

පේක  ක්රිසතුසවන්පේපේ පනඟ ඹනු පරෝකඹට ව සර්ගීඹ සථහනර ප්රධහනීන්ට ව 

ඳහරකඹන්ට අඳ භහ ඇත්පත් උන්වන්පේ උපදහ ව උන්වන්පේපේ අයමුණු වහ 

ඵ ප්රකහල කිරීභ වහ පදවිඹන්වන්පේපේ ප්රහණත් ළරසුභ ඹ  පදවිඹන් වන්පේට ඵහධහ 

පනොඳළමිපණනු ඇත  උන්වන්පේපේ පුත්රඹහ න පේසුස ක්රිසතුසපේවන්පේපේ භයණඹ, 

භභදහනඹ ව නළත නළඟිටීභ තුළින් උන්වන්පේපේ මුල් නිර්භහණඹ පුරුඹන් වහ සරීන් 

තුශ ප්රතිසමහඳනඹ නු ඇත   
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කිතුනු ජීවිතඹ, නභසකහයපේ ක්රිඹහක් පර, පදවිඹන් වන්පේපේ යහජයඹට ආපඹෝජනඹ 

කශ යුතුඹ  නමුත් අඳට එඹ පරදහයී පර ආපඹෝජනඹ කිරීභට නේ, අඳපේ දදනික ජීවිතඹ 

තුශ පදවිඹන් වන්පේපේ ඳයභහධිඳතයඹ ඹටපත් ජීත් වීභට අඳ ඉපගන ගත යුතුඹ! 

ශු්දධහත්භඹහණන් වන්පේ අඳ තුශ ඳරිර්තනඹක් ක්රිඹහ කයන අතය, පදවිඹන් වන්පේපේ 

මිනිසුන් තුශ පදවිඹන් වන්පේපේ චනඹ බහවිතහ කයමින්, අඳපේ ජීවිතපේ පභභ 

ආපඹෝජනඹ අඳට පිරිනළමිඹ වළකිඹ  උන්වන්පේ පභඹ කයන්පන් පදවිඹන් වන්පේපේ 

මුල් ව එකභ අභිප්රහඹ පත අඳ ප්රතිසමහඳනඹ කිරීපභනි: එඹ නේ උන්වන්පේ වහ භහන, 

උන්වන්පේ පනුපන් ජීත් න ව පරෝකපේ උන්වන්පේ නිපඹෝජනඹ කයන 

ජනතහක් උන්වන්පේ පනුපන් නිර්භහණඹ කිරීභ පේ  පදවිඹන් වන්පේ අඳ 

නිර්භහණඹ කය ඇත්පත් ක්රිසතුස වන්පේපේ ලරීයපේ පකොටක් වීභට නිහ, පභභ 

ඳරිර්තනඹ ඳළමිපණන්පන් පදවිඹන් වන්පේ විසින්භ හදහගත් ලරීයඹක් තුශ අඳ ළනි අන් 

අඹ භඟ ආලසචර්ඹභත් පර ඇසුරු කිරීපභනි: එභ ලරීයඹ බහඹ   

යදවිඹන් වන්යේට වුභනා භා්ගඹ උන්වන්යේට රනයඵන විට 

ෆභ ඳයේඳයහකටභ "පදවිඹන් වන්පේ කය ඇති ප්ද ඵරන්න!" ඹනුපන් ඳළසිට සි්දධීන් 

මුදහඹක් ඇත  අඳපේ පදවිඹන්වන්පේ තභ පනඟට ළඳයීපේීය ව ඔවුන් තුළින් අන් 

අඹට උන්වන්පේපේ ශුබහයසචිඹ ඳළවළදිලි කිරීපේීය සුළු වහ විලහර වහසකේ කයන්නහව පදවි 

පකපනකු න පේක  නමුත් අපි උන් වන්පේපේ ශුබහයසචිඹ සිඹලු මිනිසුන් පත පගන 

ඹහපේ උන්වන්පේපේ නිපඹෝගඹ අනු, ඉතිවහපේ අන් කිසිකට ඩහ පදවිඹන් වන්පේ 

අඳපේ ඳයේඳයහ තුශ පඵොපවෝ ප්ද කයමින් සිටී   

දවඹන සිඹපේ ප්රතිසසකයණපේ අපේීය, පප්රොපතසතන්ත දූත පභපවපර් න රැල්රක් 

දිඹත් කයන රීය  දවඅටන සිඹපේ භළද බහගපේ සිට 1900 ආන්න කහරඹ දක්හ 

යුපයෝපීඹඹන් පභභ යහඳහයඹ පභපවඹවීඹ  පභභ දූත භණ්ඩර රැල්ර පදන පරෝක සග්රහභඹ 

දක්හභ ඳළති අතය, බහ පභපතක් දළක ඇති සඛයහ අනු, විලහරතභ දූත පභපවය 

ඹළවීපේ ප්රඹත්නඹ පර වළඳින්විඹ වළක   

නමුත් විසින ලතර්පේ අහනඹ න විට, ශු්දධහත්භඹහණන් වන්පේ ගළඹුරු පර අලුත් 

පදඹක් උඳදමින් සිි පේක  පඵොපවෝ ජහතීන්පගන් තත් මිනහරිරුන්, ඔවුන්පගන් 

පඵොපවෝ පදපනක් ඵටහිය පනොන, ශුබහයසචිඹ පඵදහ ගළනීභට පරො පුයහ ඹන රීය  පේසුස 

වන්පේපේ බහ එහි යුපදේ ව ඳසුකහීවන යුපයෝපීඹ මරඹන්පගන් පරො පුයහ ජහතීන් 

පත ඳළතිය ගිපේඹ  පභඹ පගන ආ පරො පුයහ සිි න මිලිඹන සඛයහත කිතුනුන් ය 
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1900ක බහ මින් පඳය කිසි දිනක ේපර්ණපඹන් පනොදුටු ප්ද පඳන්නුේ කපශේඹ: ෆභ 

පගෝත්රඹකින්භ, බහහකින්භ ව ජහතිඹකින්භ, පේසුස ක්රිසතුසවන්පේපේ බහ, පරො 

පුයහ ඵරපඹන් වහ සථියබහපඹන් පයෝඳණඹ විඹ   

පේ වහ පවො උදහවයණඹක් න්පන් ඉන්දිඹහපේ බහයි  1987 ීය බහ නහඹකයින් 

ඳනසවත් පදපනකුපගන් යුත් කණ්ඩහඹභක් වමු වී පභභ ප්රලසන පදක ඇසුහුඹ: පදවිඹන් 

වන්පේට ඉන්දිඹහ පනුපන් අලය කයන්පන් කුභක්ද? ඒ පේභ පේ ජහතිඹට 

පදවිඹන්වන්පේට අලය ප්ද උන්වන්පේභ කශහ නේ එඹ කුභනකහය නු ඇතිද? ීලඝ්රපඹන් 

ර්ධනඹ න ජනගවනඹට ශුබහයසචිඹ පගන ඒභ වහ ය පදදවක් තිසපේ පඵොපවෝ 

පදපනක් එභ ජහතිපේ පපව භවන්සි වී සිි ඹව  මිලිඹන 850 ක ජනතහක් සිි න ජහතිඹක 

අපනක් ඳයේඳයහර රභඹ පභභ නහඹකයින් ඳනස වත් පදනහපේ අධහනපඹන් ගිලිහී ගිපේ 

නළත  පභභ නිපඹෝජිතයින් නිගභනඹ කපශේ පදවිඹන් වන්පේට අලය වපේ ඉන්දිඹහපේ ෆභ 

පිරිමිපඹකුටභ, සත්රිඹකටභ ව දරුපකුටභ තභහ වහ භගි වීභට නළත නළතත් අසථහ 

රළපඵන ඵ දළකීභ ඵයි  

ඔවුන් පභභ කහර්ඹඹට පඹොමු ව විට, පදවිඹන් වන්පේට අලය ප්ද කශ විට එඹ පකඵඳුදළයි 

ඔවුහු පොඹහ ගත්ව  ඔවුන් මුහුණ දුන් අභිපඹෝග පනොතකහ, පදවිඹන් වන්පේපේ ගළශවීභ 

පිළිඵ ඵරගතු ඳණිවිඩඹ ව සිඹලු ජහතීන්ට පගෝරඹන් කිරීභට අඳපේ සහමින්වන්පේපේ 

අහන නිපඹෝගඹ ඔවුන් අ්දවිතීඹ, දියභඹ ලපඹන් ආයේබ කයන රද අසථහට ශඟහ වී 

ඇති ඵ විලසහ කිරීභට ඔවුන් පඳොරමන රීය  එඵළවින් ඔවුන් පදවිඹන් වන්පේපේ 

කළවීභ ළර ගත් අතය ඉන්දිඹහපේ ෆභ පුරුපඹකුටභ, සත්රිඹකටභ ව දරුපකුටභ 

ශුබහයසචිඹ පත්රුේ ගළනීභට ව එඹට ප්රතිචහය දළක්වීභට නළත නළතත් අසථහක් ඇති 

ඵට ග ඵරහ ගළනීභට ඔවුන්පේ වදත් කස කශව  ඔවුන් පභඹ කපශේ න බහ 

මිලිඹනඹක් සිටුවීභට පවෝ, ඔවුන් පත්රුේ ගත් ඳරිදි, ෆභ ගභකභ ව ෆභ නගයඹකභ ෆභ 

අල්ළසි ප්රප්දලඹකභ එක් බහක් සිටුවීභට අදවස කිරීපභනි  ඉන්දිඹහට ේපර්ණපඹන්භ 

ශඟහ වීභට නේ, ෆභ පුරුපඹකුටභ, සත්රිඹකටභ ව දරුපකුටභ ඳවසුපන් ප්රපේල විඹ 

වළකි ඳරිදි පේසුසවන්පේපේ අනුගහමිකඹන් පිරික් සිි ඹ යුතු ඵ ඔවුහු දළන සිි ඹව   

ඔවුන්පේ කීකරු ඇදහිල්පල් ප්රතිපර ප්රහතිවහර්ඹඹකට ඩහ අඩු පදඹක් පනොපේ  ඳසුගිඹ දලක 

තුන තුශ, එභ ජහතිපේ ඳහපඳොච්චහයණඹ ව කිතුනුන්පේ සඛයහ ක්රිසතිඹහනි ඉතිවහපේ 

විලහරතභ බහ ඵට ඳත් ඇති ඵ ඳළසීභ අතිලපඹෝක්තිඹක් පනොපේ, එඹ කිතුනුන් 

මිලිඹන 25 සිට මිලිඹන 150 දක්හ ව 1987ීය බහන් 100,000 සිට 600,000 ඉක්භහ ඇත   
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ජහතීන් ශුබහයසචිඹ භඟින් ගහපගන ඹනු දළකීභට එළනි දර්ලනඹක් ක්රිසතුස වන්පේපේ 

ලරීයඹට අලුත් පදඹක් පනොපේ  ඳසුගිඹ ය වතළිව තුශ පිලිපීනඹ, ඉන්දිඹහ, ේහතභහරහ 

ව අපනකුත් ජහතීන්පේ ජහතික බහ විසින් භහන දර්ලනඹක් රඵහපගන ඇත  නිදසුනක් 

ලපඹන්, 1974 ීය පිලිපීනපේ බහ ඔවුන්පේ ජීවිත කහරඹ තුශ ඔවුන්පේ ජහතිඹට ශඟහ න 

පර පදවිඹන් වන්පේ ඔවුන්පගන් ඉල්රහ සිි න ඵ දළන සිි ඹව  එකර ජහතිපේ බහන් 

වහයදවකට ඩහ අඩු විඹ  

ඔවුන් තභ යට ේඵන්ධපඹන් කශ ප්ද දළනගත් ඇදහිලින්තඹන් ක්රි   2000 ය න විට 

බහන් පිරිමින්, සත්රිඹ ව දරුන් පතට රඟහවීභට නේ බහන් 50,000ක් ත් තිබිඹ යුතු 

ඵ පත්රුේ ගත්ව  ඇදහිල්පරන්, ඔවුන්ට දලක ගණනහක පපව භවන්සි වී ළඩ කිරීභට 

ඇති ඵ දළන, ඔවුන් දර්ලනඹට හිමිකේ කිඹමින් එඹ ඵළරෑරුේ පර ළරකව  පදවිඹන් 

වන්පේට ප්රලසහ පේහ, ඔවුන් ක්රි   2000 න විට එභ බහන් ඳනස දව පයෝඳණඹ 

කශව!
2  

ඵටහිය බාට ඉයගන ගත වනක්යක් කුභක්ද? 

ඵටහිය බහ, අඳ වන් කශ ඳරිදි, පේසුස ක්රිසතුස වන්පේපේ ශුබහයසචිඹ භඟ මුළු 

ජහතීන්ටභ ශඟහ වීභට උත්හව කයන ආකහයපේ දර්ලනඹකින් පඵොපවෝ දුයට ඉඵහගහපත් පගොස 

ඇත  ඉන්දිඹහපේ ව පිලිපීනපේ බහරට ඵටහිය යටර බහට ඉගළන්විඹ වළකි භවය 

ේ යතිඳත්ති පභොනහද?  

පදවිඹන්වන්පේ ජහතිඹක් තුශ ගභන් කයන විට, උන්වන්පේ සප්දශිකඹන් වයවහ ගභන් 

කයයි  පනත් චන ලින් කිපවොත්, පදවිඹන් වන්පේ ප්රහප්දීලඹ න්දර්බඹන් තුශ 

ප්රහප්දීලඹ මිනිසුන් බහවිතහ කයයි  සතෘේත බහ සිටුවීභ (SCP) විවිධ සසකෘතීන් තුශ 

මිනහරිරුන් පභභ සකල්ඳඹ බහවිතහ කය ඇත  සප්දීලන් වයවහ ශුබහයසචිඹ ඳතුරුහ වළරීභ 

පදවිඹන් වන්පේ ක්රිඹහත්භක න ළදගත්භ ක්රභඹයි  ෆභ ගභකටභ, ෆභ අල්ළසි 

ප්රප්දලඹකටභ, ෆභ නගයඹකටභ අලය න්පන් පේසුසපේ කුරුසිපඹන් ඳරිර්තනඹ ව 

හභහනය මිනිසුන්ඹ  ෆභ ෘත්තිඹකභ ව ෆභ වීදිඹකභ අඳට අලය න්පන් පේසුස 

වන්පේපේ පප්රේභඹ පඵදහගන්නහ ක්රිසතුස අනුගහමිකඹන්ඹ  පේ ආකහයපඹන් පදවිඹන් 

වන්පේ තභ පුත්රඹහ තුළින් ඉදිරිඳත් කයන රද සහිඳිඹහපේ ඳණිවිඩඹ යටක භහන 

ඵතහපේ ෆභ න්දර්බඹ තුළින්භ දළකීභට, සඳර්ල කිරීභට ව ඇසීභට වළකිපේ  පදවිඹන් 
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වන්පේපේ පනඟ පොපවොන් පගඹ ළඵළවින්භ හිස තිබ ඵ ප්රකහල ව ශුබහයසචි කතහපේ 

ප්රතිරඳඹ ඵට ඳත් පේ   

පදවිඹන් වන්පේ ජහතිඹක් තුශ ගභන් කයන විට, උන්වන්පේ විලහර ඳරිභහණ බහ 

ඒකත්ඹ වයවහ ගභන් කයන පේක  ඕනෆභ ජහතිඹක බහපේ පඵොපවෝ ප්රකහලන පඵදිඹ 

වළකිඹ  නමුත් ඕනෆභ ජහතික බහක් පේසුස වන්පේපේ ශුබහයසචිඹ භඟ තභන්පේභ 

පනඟ ේපර්ණපඹන්භ පගෝරඹන් කයන්පන් එඹ ෆභ බහක්භ තභ ප්දලසීභහ තුශ 

එක්ත් කයන දහකහලික ඹථහර්ථඹන් පත්රුේ පගන ඇති ඵළවිනි  පභඹ එක්ත් ජනඳදපේ ද 

ළඵෆකි  කිසිඹේ ඉරිදහ දිනඹකීය ඇභරිකහනුන් මිලිඹන 52ක් ඳභණක් බහේ සිි න්පන් නේ 

(ඳර්පේණ පඳන්හ පදන ඳරිදි)
3
 ව ඊටත් ඩහ අඩු ප්රතිලතඹක් ඵයිඵරපේ පිළිපගන ඇති 

ක්රිසතිඹහනි ජීවිතඹක් ගත කයන්පන් නේ,
4
 මිලිඹන 300ක් ඳභණ ඇභරිකහනුන් එළන්ජලිසත 

කිරීභ පවෝ නළත එළන්ජලිසත කිරීභට අලය සිටී  ගළඹුරු ප්දධර්භහීය විලසහඹන් 

ඳතින තළන්ර ඳහ, ශුබහයසචිඹ වහ මිනිසුන්පේ ඇති අලයතහඹට හපේක් එක්ත් 

ජනඳදපේ බහන් පඵදන ගළටළු සුළුතය පේ   

පදවිඹන් වන්පේ ජහතිඹක් තුශ ගභන් කයන විට, ඳතින බහර ප්රභහණඹ ළඩි කිරීභ 

ඳභණක් පනො උන්වන්පේ න බහ ගුණනඹ කිරීපභන් ගභන් කයයි  අපි පභභ ඳහඩභ 

ඉපගන ගන්පන් බහන් පයෝඳණඹ කිරීභ උගන්න්පන්ද විසතය කයන්පන්ද නළති නමුත් එඹ 

නිතළතින්භ නහ ඹළයි උඳකල්ඳනඹ කයන රද ක්රිඹහ පඳොපතන්ඹ! පප්රේරිතඹන් ව බහපේ 

හභහනය හභහජිකඹන් විසින් ශුබහයසචිඹ පයෝභහනු පරෝකඹට පගන ආ විට, මිනිසුන් එඹට 

ප්රතිචහය දළක්වව  පභභ පු්දගරයින් ඳසු බහ පර රකනු රළබ අතය, ඔවුන් බහ පවෝ 

වබහගීකේ පර වඳුන්න න ප්රජහන් පර සවිධහනඹ කිරීභට පිඹය ගන්නහ රීය   

පභභ ඳහඩභ ඩහත්භ ඳළවළදිලි න්පන් ඉන්දිඹහපේ ව පිලිපීනපේ පරදහයි පර පයෝඳණඹ 

කයන රද ප්දීලඹ බහ ගුණනඹ වීභ තුශඹ  මිනිසුන්ට ශුබහයසචිඹට ප්රතිචහය දළක්වීභට නේ, එඹ 

ඔවුන්පේ ගභට ඳළමිණිඹ යුතුඹ  පභඹ පඵොපවෝ ආකහයලින් සිදු විඹ වළක  පකපේ පතත්, 

ඩහත් පරදහයී ප්රපේලඹ නේ, ෆභ විටභ භපගෝීවඹ ලපඹන් මීඳ ජීත් න මිනිසුන් වහ 

- අර ගභක පවෝ නගයඹක පවෝ, නළතිනේ එකභ නගයඹක පර - ශුබහයසචිඹ ඇපනු 

ඳභණක් පනො දළක අත්විඳින පර ප්රහප්දීලඹ මවඹක් පර ඇදහිල්පරන් ජීත්වීභයි  

පේසුසවන්පේපේ අනුගහමිකයින්පේ ලරීයඹක් ඔවුන් භධයපේ ශුබහයසචිඹ ප්රකහල කයන විට 

ජහතිඹක ෆභ පුරුපඹකුටභ, සත්රිඹකට ව දරුපකුටභ ශඟහ විඹ වළකිඹ  ඔේ, භවය 
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බහන් තයභක් විලහර නු ඇත, නමුත් ඔවුන්පේ ප්රභහණඹ ඔවුන්පේභ ප්රපඹෝජනඹ වහ 

පනොවිඹ යුතුඹ  ඔවුන්පේ විලහරත්ඹ, එහි විලහර ේඳත් භඟ, ඔවුන්ට ශඟහ විඹ වළකි 

පනත් ගේර ව අල්ළසි ප්රප්දලර බහ සිටුවීභට පදවිඹන්පේ අපත් පභරභක් ඵට 

ඳත්විඹ යුතුඹ  භෆත කහීවන ඳර්පේණ පඳන්හ ීය ඇත්පත් පභළනි ජීවිතඹක් ප්රචහයඹ කයන 

බහන් යරභ විලහර න බහන්ට ඩහ තුන් ගුණඹකින් පේගපඹන් ර්ධනඹ න ඵයි! 

පදවිඹන් වන්පේ ජහතිඹක් තුශ ගභන් කයන විට, උන්වන්පේ තභ ප්රප්දලඹ පනුපන් 

ඹහච්ඤහ කිරීභට මිනිසුන් ආපේගීලීව කයමින් ගභන් කයන පේක  අපි ඹේ සථහනඹක් වහ 

ඹහච්ඤහ කිරීභ ආයේබ කයන විට, එභ සථහනඹ වහ ඳභණක් ඹහච්ඤහ කයනහට ඩහ, අපි 

විපලේෂිත පු්දගරඹන් ව ඳවුල් වහ ඹහච්ඤහ කිරීභට ව රැකඵරහ ගළනීභට ඳටන් ගනිමු  

නිලසචිත සථහනඹක නිලසචිත පු්දගරඹන් පනුපන් ඹහච්ඤහ කිරීභට අඳ කළඳ ව විට, පදවිඹන් 

වන්පේ එහි කයන ප්දර පකොටක් වීභට අඳපේ වදත් පඳරපේ  ශුබහයසචිඹ වහ එභ 

සථහනපේ සිි න මිනිසුන්පේ අලයතහ වහ පිළිතුපර් පකොටක් වීභට අඳට අලයඹ  

ඹහච්ඤහ ඵරත් පභරභකි  නිලසචිත සථහනඹක් ව එහි ජනතහ වහ න ඹහච්ඤහ 

දළනටභත් එහි ඇති බහන් වයවහ ෆභ ගභකටභ ව අල්ළසි ප්රප්දලඹකටභ විනිවිද ඹහභට 

පදවිඹන් වන්පේ විසින් බහවිතහ කයනු රඵන අතය, මිනිසුන් පේසුස ක්රිසතුසවන්පේපේ 

ශුබහයසචිඹට ඩහත් ප්රතිචහය දක්නු රළපබ්   

පභභ ආකහයපේ ඹහච්ඤහ බහ ඩහත් භගිඹ කයහ පගන ඹයි  පේසුස වන්පේ තුළින් 

පදවිඹන් වන්පේ භඟ සහිඳිඹහ වහ තභත් කළවීභට අලය ෆභ ජහතිඹකභ සිි න 

පඵොපවෝ පදපනකුට හපේක් අඳපේ පේදවීේ සුළුතය න ඵ එඹ නියන්තයපඹන් අඳට 

භතක් කය පදයි   

අයේ ජාතියේ ඉතිවාඹ ලිඹමු 

එක්ත් ජනඳදපේ බහට ඩහ අද කිසිභ ජහතිඹකට එහි භසත ජනගවනඹ පත ශඟහ වීභට 

අසථහක් පනොභළත  ඓතිවහසික නිකහඹන් ව ජහතිඹ තුශ පගොඩනළපගන පඵොපවෝ න 

නිකහඹන් අතය වපඹෝගීතහ පිළිඵ අද දින ළඩින වළඟීභ පදවිඹන්පේ අපත් ඇති විශිසට 

පභරභක් විඹ වළකිඹ  පභඹ ඉල්රහ සිි න ආකහයපේ එකමුතුක් හක්හත් කය ගළනීභ 

ඇත්පතන්භ ඉතහ යර ඹ: 

ඇපභරිකන් කිතුනුන් එක්ත් ජනඳදපේ ෆභ පිරිමිපඹකුටභ, සත්රිඹකට ව දරුපකුටභ 

පදවිඹන් වන්පේ භඟ භහදහන වීභට නළත නළතත් අසථහ රඵහ ගත වළකි යහඳහයඹක් 

ඵට ඳත්විඹ යුතුඹ   
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අඳට රකහ ඵළලිඹ යුතු ළදගත් ඹථහර්ථඹන් කිහිඳඹක් ඉතිවහඹ පඳන්නුේ කයයි   

ඳශමු, බහ අඳ සිතනහට ඩහ විලහර ඵ පත්රුේ ගත යුතුඹ  ක්රිසතුස වන්පේපේ ලරීයඹ 

ෆීය ඇත්පත් අඳ විසින්භ විලසහ කයන ප්ද වරිඹටභ විලසහ කයන මිනිසුන්පගන් ඳභණක් 

පනොපේ  ශු්දධ ලිඹවිල්ර ප්දහනුබහපඹන් ඇතිවකි, අඳපේ ප්දධර්මීඹ අභිභතඹ එපේ 

පනොපේ  පදවිඹන් වන්පේ කිඹන ප්ද ළයීයභකින් පතොය ඳළමිපණ්  මිනිහ පදවිඹන් 

වන්පේ ගළන ඳන ප්ද ෆභ විටභ ඹේ පදෝඹක් භඟ ඳළමිපණ්   

පදනු, බහන් එකට ඹහච්ඤහ කිරීභට කළභළත්පතන් සිි ඹ යුතුඹ  අඳපේ මුළු ජහතිඹටභ 

ශඟහ වීපේ යහඳහයඹක් වහ අඳ ඉල්රහ සිි න්පන් අඳ පනුපන් පනො ජහතිඹ තුශ කශ 

යුතු ප්ද වහ ඹ  පභයින් අදවස කයන්පන් අඳ අල්ළසි බහරට ව නිකහඹන්ට ආීලර්හද 

කිරීභට ඹහච්ඤහ පනොකයන ඵ පනො, අන් සිඹල්රටභත් ඩහ අපි ෆභ පුරුපඹකුටභ, 

සත්රිඹකුටභ ව දරුපකුටභ ඇසීභට, සඳර්ල කිරීභට, දළනීභට ව ශුබහයසචිඹට ප්රතිචහය 

දක්න්න අසථහක් රළබීභට කළභති පදවිඹන් වන්පේපේ වදත භඟ අඳපේ 

ඹහච්ඤහරට එක්න ඵයි   

අඳට එකට ඹහච්ඤහ කශ වළකි පඵොපවෝ ක්රභ තිපබ්  ඩහත්භ මලික පදඹ නේ අල්ළසි 

ප්රප්දලඹක, නගයඹක පවෝ ගභක සිි න බහන්ට ඔවුන්පේ නිලසචිත ප්රප්දලඹ වහ එකට 

ඹහච්ඤහ කිරීභ ආයේබ කිරීභ වහ ෆභ තිඹකභ පවෝ භහඹකභ එක් දිනක් පොඹහ ගළනීභයි  

තද, බහ ව නහඹකයින් විලහර සඛයහක් ඔවුන්පේ නගය, ව ගේ වහ ඳභණක් ඹහච්ඤහ 

කිරීභ වහ දිනකට පවෝ ඊට ළඩි කහරඹක් එක්වීභට අඳට ඉහිට දින ව සථහන පොඹහගත 

වළකිඹ  අහන ලපඹන්, නිකහඹ නහඹකයින්ට ශුබහයසචිඹ ප්දලනහ කශ යුතු ජහතිපේ සථහන 

ව මිනිසුන් ගළන ඹහච්ඤහ කිරීපේ එකභ අයමුණ වහ පනත් නිකහඹන්පේ නහඹකත්ඹ 

වමුවීභට කහරඹ පන් කශ වළකිඹ  පතනු, අඳට වපඹෝගපඹන් ඉරක්ක හිමි කය ගත 

වළකිඹ  ඇභරිකහනුන් මිලිඹන 300ක් උන්වන්පේ භඟ භහදහන වීභට නළත නළතත් 

අසථහ තිපඵනු දළකීභට පදවිඹන්වන්පේට අලය ඵ අඳ ළභට එකට එකතු වී අඳපේ 

විලසහඹ තවවුරු කශ වළක   

අහන ලපඹන්, අඳපේ ජීවිත කහරඹ තුශ එක්ත් ජනඳදඹට ශුබහයසචිඹ ේපර්ණපඹන්භ 

රඵහ ීයභට පදවිඹන් වන්පේ බහවිතහ කයන මිනිසුන් අතය වීභට අඳපේභ උත්හවඹන් පදගුණ 

කශ වළකිඹ  තත් න බහ පයෝඳණඹ කිරීභට අඳට බහන් වට ඉගළන්විඹ වළකිඹ  න බහ 

පයෝඳණඹ කිරීභ ඔවුන්පේ ඳශමු කළඳවීභ ඵට ඳත් කිරීභට අඳට තත් නහඹකයින් පුහුණු 

කශ වළකිඹ  පභභ කහර්ඹඹ පකපයහි අධහනඹ පඹොමු කිරීභ වහ අඳපේ නිපේදන, ප්දලනහ 
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ව ළඩටවන් බහවිතහ කයමින්, ඳණිවිඩඹ පඵදහ වළරීභට උඳකහය කිරීභට අඳපේ සිඹලු 

ේඳත් ළඩිදියුණු කශ වළකිඹ   

එක්ත් ජනඳදපේ ව ඵටහිය පරෝකපේ කහරඹ ඳළමිණ තිපබ්  එන් අසථහ කවුළුක් 

දවටභ විෘත පනොඳතිනු ඇත  ඉදිරි යරීය පභභ කර්තයඹ ේපර්ණ කිරීභ වහ 

පදවිඹන් වන්පේ තභ ජනතහ අතය කළඳවීභ, එකමුතුකභ ව ේඳත් පගොඩනඟන පර 

SCP හි අපි ඹහච්ඤහ කයමු  භක්නිහද ඹත් එඹ දළන් තයේ තයඹක් පර කහදහත් ඳළතුපන් 

නළත - අපි අපේ ජහතිපේ ඉතිවහඹ ලිඹන්පනමු   
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2 

බායේ අයමුණ කුභක්ද? 

 

අද පරො පුයහ සිි න මිනිසුන් අන ළදගත්භ ප්රලසනඹ නේ, බහපේ අයමුණ කුභක්ද? ඵටහිය 

බහපේ නහඹකත්පේ පඵොපවෝ පදපනක් පිළිතුය දළන ගළනීභට උඳකල්ඳනඹ කයති  ෆභ 

පුහුණු ඳහරකභ ඳහමභහරහ භහතෘකහ ආයණඹ කයයි  ප්රහප්දීලඹ බහ ප්දගළතිරු ඒ ගළන 

ප්දලනහ කයති  උනන්දු දක්න ඳළයහ-බහ සවිධහන පිළිතුරු වතික කයන ඵහු දින 

ේභන්ත්රණ වහ ඇසුරුේ කයන රද මිර අධික ්රය භඟ දිලිපන පශ දළන්වීේ පඵදහ 

වරිනු රළපබ්  පභගහ-බහන් නහඹකයින් පරො පුයහ සිි න නළතිව ව කුගින්පනන් 

පඳපශන අඹට ඳළමිණ පිළිතුරු පවීභ වහ ති අන්ත පඳන්වීපේ ව කීපේ ළඩටවන් 

සවිධහනඹ කයයි  

නමුත් ඵටහිය බහ පරෝකපේ බහපේ කහර්ඹබහයඹ ළඵවින්භ පත්රුේ ගත්පත් නේ, ඵටහිය 

පරෝකපේ පඵොපවෝ අතුි න් සිි න මිනිසුන් ක්රිසතිඹහනි ධර්භඹට විරු්දධ න්පන් ඇයි? 

සඛයහපල්ඛන යත් කතහක් කීභට ඩහ ළඩි ඹභක් කයයි  ඔවුන් පවළිදයේ කයන 

ප්රණතහ, ඒහ පනොපනසවුපවොත්, ඵටහිය යටර සවිධහනහත්භක ක්රිසතිඹහනි ප්රහප්දීලඹ 

බහ ජීවිතපේ අනහගතඹ අදහශ පනොන පදඹක් පනතට පවෝ නළතිනේ නයකභ පර  වී 

ඹන තත්ඹකට ඇීය ඹන ඵයි  භහ පභතන ළයදිඹට පත්රුේ පනොගන්න  ශුබහයසචිඹ මිඹ 

ඹනු ඇතළයි පවෝ ඵටහිය ජහතීන් තුශ පේසුස වන්පේපේ අනුගහමිකයින් පොඹහ ගළනීභ 

නත්නු ඇතළයි භභ පනොකිඹමි  ඒ පනුට, ය සිඹ ගණනක් තිසපේ අඳ දන්නහ භවජන 

ව සවිධහනහත්භක සරඳඹන් දළඩි දුසකයතහඹකට ඳත් ඇත   

ඔඵ මිනහරියපඹකු නේ පවෝ ඵටහිරින් ඈත ජහතික බහක නහඹකපඹකු නේ, එහි ගළටළු 

පිළිඵ, පභඹ ගළන භට ඇති ේඵන්ධඹ කුභක්ද? ඹනුපන් ඔඵ කල්ඳනහ කයනහ විඹ 

වළකිඹ  බහ පිළිඵ ඵටහිය අදව ව බහවිතඹ ය සිඹ ගණනක් තිසපේ පරො පුයහ 

අඳනඹනඹ කය ඇති නිහ එඹ ඔඵ ළරකිඹ යුතු පදඹකි  අඳ තු ඇති බීජඹ අඳට ප්රජනනඹ 

කශ වළකි එකභ බීජඹයි  අඳට පරො පුයහ තත් දවස ගණනක් න බහ පයෝඳණඹ කිරීභට 

අලය නේ, ඵටහිය යටර අඳ තු ඇති බීජඹ තය ලපඹන්භ ඵයිඵරහනුකුර විඹ යුතු අතය 

දවස හයඹක් ප්රතිනිසඳහදනඹ කිරීභට භත් විඹ යුතුඹ  විලසහ කශ වළකි ප්රජනනඹට එපයහි 
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ෘජු ක්රිඹහ කයන ව සථහය, පරදහයි ප්රතිපර අපේක්හ කයන දුර්ර ගුණහත්භක බීජ 

පයෝඳණඹ කිරීභට අඳට පනොවළක   

භයේ යවීභ 

භපේ ගභන තුශීය භභ පොඹහගත් පදඹ නේ, පදවිඹන් වන්පේ බහ ෆභ තළනකභ 

ශු්දධහත්භඹහණන්පේ ක්රිඹහකහරිත්ඹ තුළින් සඹසසි්දධ ප්රතිනිසඳහදනඹ කිරීභට වළකි 

ජීභහන ජීවිපඹකු පර වීභට අභිප්රහඹ කයන ඵයි   

භට ඹ අවුරුදු තිවක් න විට, භපේ බිරි, ඳළටී ව භභ පේපේ ය දවඹකට ආන්න 

කහරඹක්, ඳශමු ඇභරිකහපේ තරුණඹන් භඟ ප්රහප්දීලඹ බහක ළඩ කයමින්ද, ඳසු 

රතින් ඇභරිකහපේ මිනහරිරුන් පරද ව අහනපේ ර්ධනඹ පමින් තිපඵන දකුණු 

කළලිපෂෝනිඹහපේ බහක ගත කය තිබුපණමු  භභ භපේ සිහිනඹ තුශ ජීත් පමින් සිි පඹමි-

චනඹ ප්දලනහ කිරීභ ව සිඹ ගණනක් බහ ලරීයඹට එකතු නු දුි මි  බහ ගළන 

පත්රුේගත් පකපනක් සිි පේද, ඒ භභ ඹළයි භභ සිතුපමි  ඇත්පතන්භ, භභ එපී පඳොත ගළන 

ජනප්රිඹ ඉගළන්වීේ භහරහක් අන් කශහ පනපේද?  

නමුත් ඒ අසථහපේීය පදවිඹන්, අනහයහධිත, භපේ තෘේතිඹ ආක්රභණඹ කශ පේක  පේ සිඹලු 

පදනහ ඳළමිපණන්පන් පකොපවන්ද ඹන්න ගළන ප්රලසන ඇසීභට උන්වන්පේ භට ඵර කපශේඹ  

භභ ඳශමු තහට ඹභක් දුටු නිහ භපේ පොඹහගළනීේ අඳවසුතහඹට ඳත් විඹ  “ඩ්යිට්, ඔඵ 

භපේ බහ මිනිසුන්ට ඔඵ කතහ කයනහට ඇහුේකන් ීයභටත්, අපනක් අඹ ගහඹනහ කිරීභටත් 

න් ීයභටත්, අන් අඹ ප්දපේපේ පඹපදන ආකහයඹ පද ඵරහ සිටීභටත් වළකි න 

ආකහයපේ ගඵඩහක් ඵට ඳත් කශහද?” කිඹහ උන්වන්පේ අනු භට වළඟුපණ්ඹ  “බහපේ 

අයමුණ කුභක්ද” කිඹහ පදවිඹන් වන්පේ භපගන් අනහ පේ භට දළනුනි   

භභ ඇත්තටභ එඹ පනොදළන සිි  ඵ පිළිගළනීභට සිදු විඹ; භපේ පවෝදය ප්දගළතිරු භහ 

යට්ටනහ පනොපේනේ, ඔවුන්පගන් පඵොපවෝ පදපනක්ද එඹ දන්පන් නළත  එඳභණක් පනො, 

පභභ අත්දළකීභට ය කිහිඳඹකට පඳය උඳහධි අධයඹන කටයුතුද භභ අන් පකර නිහ, 

භපේ පඵොපවෝ භවහචහර්ඹරුන් ද එඹ පනොදළන සිි  ඵට ඉඟිඹක් භට තිබුණි  භට ප්රලසනඹට 

ෘජුභ මුහුණ ීයභට සිදු විඹ: ඇභරිකහනු බහ කුභක්ද, අඳ පභහි සිි පේ කුභක් වහද, ව 

අඳ බහ ුවගත කශ ආකහයඹ පකපයහි පේ සිඹල්ර ඵරඳහන්පන් පකපේද? ළදගත්භ පදඹ 

නේ, අඳ අඳපේ ප්රජහන් ව පේහ සථහනර විසිරී සිි න විට අඳ අට සිි න මිනිසුන්ට 

පභඹ ඇති කපශේ කුභන ඵරඳෆභක්ද?  
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ප්දලනහ කිරීභ, නභසකහයඹ, කුඩහ කණ්ඩහඹේ ව එළන්ජලිසත පේඹ ඳහ ළදගත් න 

තයභට, පේ ප්දල් බහපේ අයමුණ පනොන ඵ භට ඒත්තු ගිපේඹ  භභ කල්ඳනහ කශ ඳරිදි, 

බහ ඹනු කුභක්ද ඹන්න පිළිඵ ඩහ පවො අදවක් භට රළබුණි, නමුත් බහපේ අයමුණ 

පිළිඵ ගළඹුරු විලසහඹක් රඵහ ගළනීභට ය කිහිඳඹක් ගතනු ඇත  භඟීය, නහඹකත්ඹ 

පිළිඵ ළදගත් ඳහඩේ පදවිඹන් වන්පේ භට ඉගළන්ව අතය, ඒහ භපේ ප්දපේපේ මුල් 

අදිපේීය ේපර්ණපඹන්භ අපලෝණඹ කය ගළනීභට භට පනොවළකි තත්ඹක සිි පඹමි   

පභභ ප්රලසනඹ ේඵන්ධපඹන් පදවිඹන් වන්පේපේ ආත්භඹ භඟ භපේ මීශඟ වමුවීභ 

ඳළමිණිපේ ඳශමු එකට ය ඳවකට ඳභණ ඳසුඹ  1979 ඔක්පතෝේඵර් භ මුරීය, ඳළටී ව 

භභ න බහ ලහකඹකට ේඵන්ධ  සිි  අතය එඹ පේගපඹන් මිනිසුන් දවස ගණනක් දක්හ 

ර්ධනඹ විඹ  අපි ය දවඹක් පභභ බහපහි පකොටක් ව අතය, අහනපේීය අපි එහි සිට 

පයෝඳණඹ කයන රද පනත් බහක නහඹකත්ඹට ඳත් විඹ  අපි ෆභ තිඹකභ ඳහපවේ න 

මිනිසුන් ඵේතීසභ කශ අතය, අඳපේ සඛයහ ළඩි විඹ  පකි  ය ඳවක් ඇතුශත අපි පදදවස 

පදසිඹ පදපනකුපගන් ඉවශට ගිපඹමු  ඹපභකුට ප්දලනහ කිරීභට ව න් ීයභට සිඹගණනක් 

මිනිසුන් රැස සිටීභ හර්ථකත්පේ රකුණක් පේ දකිත් නේ, දවස ගණනක් සිටීපභන් අදවස 

කයන්පන් කුභක්ද? විලහර පජහන්, විශිසට නභසකහය පේහ—ඕනෆභ අලුත් බහකට අලය 

ෆභ පදඹක්භ අඳට තිබුණි  භවය විට භපේ ජීවිතපේ ඳශමු තහට බහපේ ළඵෆ අයමුණ 

පත්රුේ ගළනීභට භභ ශස පමින් සිි න ඵ භට දළනුනි  සිඹල්රට ඳසු, අඳපේ බහ ර්ධනඹ 

පමින් ඳළතුනි, මිනිසුන් ගළරවීභ රඵමින් සිි  අතය, ඇභරිකහ පුයහ ඇති බහර ඊර්යහට 

පවේතු විඹ වළකි දූත භණ්ඩර ළඩටවනක් අඳට තිබුණි   

පකපේ පතත්, පදවිඹන් වන්පේපේ ආත්භඹ භහ නළත ප්රලසන කිරීභට පඹොමු කිරීභට ළඩි 

කරක් ගත පනොවීඹ  භහ භඟ ප්දපේපේ පඹීය සිි  අඹපේ පච්තනහන් ගළන පවෝ අඳපේ 

බහපේ පඵොපවෝ ඹවඳත් ප්ද ඉටු ව ඵ භභ කිසිපේත් ප්රලසන පනොකයමි  නමුත් “ඇත්තටභ 

පභතන පභොකද පන්පන්?” කිඹහ අන්නට භට සිදු විඹ  භභ කරුණු කිහිඳඹක් පොඹහ 

ගත්පතමි: ඳශමු, අඳපේ බහට එකතු කයන රද ඵහුතයඹක් පනත් බහන්පගන් ඳළමිණි 

අඹ න අතය, පදනු, මිනිසුන් තභ ගළරවුේකරු පර පේසුස වන්පේ විලසහ කයන ඵ 

ප්රකහල කය භහ වඹකට ඳසු, ඔවුන්පගන් විලහර සඛයහක් අඳපේ බහ තුශ පොඹහගත 

පනොවළකි විඹ   

පභභ කහරඹ තුශ අඳ ජීත් ව ප්රප්දලපේ බහ ගළන එකභ ප්රලසනඹ අන නහඹකයින් 

කණ්ඩහඹභක භහ පකොටක් ව අතය අඳපේ ඒකහඵ්දධ පොඹහගළනීේ අඳපේභ බහන් ගළන 
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අඳපේ පු්දගලික පොඹහගළනීේ රසගු කපශේඹ  අඳ අට සිි න ජනගවනඹට හපේක් 

අඳපේ ප්රප්දලපේ ඇදහිලින්තඹන් සඛයහ අඩුපමින් ඳතින ඵ අඳට පඳනී ගිපේඹ  

අඳපේ ප්රප්දලපේ ඒකහඵ්දධ බහර ර්ධනපඹන් විලහර ප්රතිලතඹක් බහ භහරු කිරීපභන් 

ඳළමිණි ඵ අපි පොඹහ ගත්පතමු  අහන ලපඹන්, අඳපේ ප්රප්දලපේ බහර ඒකහඵ්දධ 

ර්ධනඹ අඳපේ බහරට ඹන ෆභ පකපනකුපේභ දරුන් පේසුසවන්පේපේ 

අනුගහමිකයින් ඵට ඳත් වුපවොත් සිි ඹ යුතු ප්රභහණඹට ඩහ අඩු ඵ අඳට ළටහුණි  

නළතත් අපි එභ ප්රලසනඹ ඇසුපමු, බහපේ අයමුණ කුභක්ද?  

පේ සිඹල්ර භපගන් පභපතක් ගළරවී ගිඹ ක්රිසතුස වන්පේපේ ලරීයපේ අයමුණ පිළිඵ 

නිලසචිත විලසහඹන් පොඹහ ගළනීභට ප්දචනඹ ඵළරෑරුේ පර පවීභට භහ නළත පඹොමු 

කපශේඹ  භභ පව විට, පදවිඹන්වන්පේපේ බහ වහ පදවිඹන්වන්පේපේ අයමුණ 

පොඹහගළනීභට උත්සුක වපේ භහ ඳභණක් පනොන ඵ භට පඳනී ගිපේඹ  

ක්රිසතුසවන්පේපේ ලරීයඹ වහ පදවිඹන්වන්පේපේ අරසකහය ව පරදහයි නිර්භහණඹ 

පොඹහපගන ජීත්ව මිනිසුන්පගන් ව ගළවළනුන්පගන් ඉතිවහඹ පිරී ඇත  භහ පොඹහගත් ප්ද 

- භට පඳය අන් අඹ දළන සිි  තය - බහ පිළිඵ භපේ දළක්භ ව පරෝකඹ වහ පදවිඹන් 

වන්පේපේ ළරළසපභහි එහි ළදගත් භමිකහ දවටභ පනස කපශේඹ  භපේ කතහපේ 

කණගහටුදහඹකභ පකොට නේ, පිළිතුරු කිසිදහ භපගන් දුයස පනොතිබීභයි: ඳහවුල් 

එපීරුන්ට ඔහුපේ ලිපිපේ අඳ දළනගත යුතු ෆභ පදඹක්භ ඳහපවේ ඳළවළදිලි කය ඇත   

භා යොඹාගත් යේ 

ය පදදවකට පඳය  පදවිඹන් වන්පේ ආලසචර්ඹභත් පර මිනිස ඉතිවහඹට භළදිවත් ව 

අතය, උන්වන්පේපේ භළදිවත්වීභ අසල තුනකින් භන්විත විඹ: ක්රිසතුස වන්පේපේ 

භයණඹ, උන් වන්පේපේ උත්ථහනඹ ව බහ නිර්භහණඹ කිරීභ   

පභසිඹස වන්පේපේ ඳළමිණීපභන් විමුක්තිඹ රළබීභට උත්සුක ව යුපදේ පරෝකඹකට, පේසුස 

වන්පේ භනුය භහසඹ රැපගන ඳළමිණි පේක  උන්වන්පේපේ කළපී පඳපනන ඳළමිණීපේ 

ප්රීතිඹ ළඩි කල් ඳළතිපේ නළත, අඩුභ තයමින් ප්දලඳහරන නිදව පගන ඒභට ප්රභහණත් 

කහරඹක් පනොවීඹ  නමුත් පඳපනන්නට තිබ අහර්ථකත්ඹ පදවිඹන්වන්පේපේ බීජ භමිඹ 

විඹ  උන්වන්පේපේ භයණඹ තුශ පඵොපවෝ පදනහ වඳුනහ පනොගත්තද, පේසුසවන්පේ 

යුපදේන්පේ යජුට ඩහ ළඩි පකපනකු ඵට ඳත්ව පේක  උන්වන්පේ පරෝකපේ 

ගළරවුේකරුහ ඵට ඳත් විඹ  නමුත් නළතත්, පප්රේරිතඹන්පේ සිත් තුශ නළත යක් 

ජඹග්රවණඹ උදහ පමින් ආ විට, පේසුසවන්පේ ඔවුන්පගන් සර්ගඹට ඔහ ගනු රළබ 
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පේක  නමුත් එපී 2:10-3:11 හි ඳහවුල් ඳළවළදිලි කයන ඳරිදි, ත්රිත්ඹ ේපර්ණ කයමින්, 

පදවිඹන්වන්පේපේ ආලසචර්ඹභත් භළදිවත්වීපේ අහන පකොට වපේ, බහ නිර්භහණඹ 

කයමින් උන්වන්පේපේ ඉත්වීභයි  පභභ හකයඹන් ඵයිඵරපේ දක්නට රළපඵන බහ 

පිළිඵ ඩහත් විසතයහත්භක ප්රකහලනඹ ේඳහදනඹ කයයි   

එපී 2:11-18 ඳදර ඳහවුල් අඳ බහට වඳුන්හ පදයි  ඔහු තභ විජහතික ඳහමකඹන්ට භතක් 

කය පදන්පන් ඔවුන් කලින්, පඳොපයොන්දු ව ගළරවුේකරුපකු ව පභසිඹසවන්පේ 

පකපනකු පනොභළති ආත්මික භසමුරහ වගත ජීත් ව ඵයි  ඔවුන් පදවිඹන් වන්පේපේ 

පතෝයහගත් පනඟපේ පකොටක් පනොව ඵළවින් ඔවුන්ට “ජනතහ” පිළිඵ වළඟීභක් 

පනොතිබුණි  පභභ රික්තකඹ තුශ පදවිඹන් වන්පේ ආලසචර්ඹභත් පර භළදිවත් වී ඇත්පත් 

යුපදේන් ඳභණක් පනො උන්වන්පේපේ නහභපඹන් අඹළදින සිඹල්රන් ගරහ ගළනීභ 

වහ පේසුස වන්පේ ඹළවීපභනි  පේසුස වන්පේ තුළින් පදවිඹන් වන්පේ ඳෘථිවිපේ 

කිසිපක් අපේක්හ පනොකශ ප්ද කශ පේක: උන්වන්පේ යුපදේන් ව අනයජහතිකඹන් 

ඹන පදපදනහභ තභන් තුශභ භහදහන කය, එභගින් බහ නිර්භහණඹ කශ පේක: "නමුත් 

යක් දුය සිි ඹහවු නුමරහ දළන් ක්රිසතුස පේසුස වන්පේ තුශ උන්වන්පේපේ පල් 

කයණපකොටපගන, ශස කයනු රළබුහුඹ    පදපගොල්ර එක්කශ උන්වන්පේභ අපේ 

භහදහනඹ සිි නපේක ” (එපී  2:13-15). බහ ක්රිසතුස වන්පේපේ න භළවිල්රයි; එඹ 

උන්වන්පේට අයිතියි! ඳෘථිවිපේ කිසිභ භහන සවිධහනඹකට පදවිඹන්ට අයිති ප්ද 

නිර්චනඹ කිරීභට පවෝ ඳහරනඹ කිරීභට අනුභහන කිරීභට පවෝ ඉඩ දිඹ පනොවළක   

එපී 2:19-22 ඳදර පදවිඹන් වන්පේපේ න භළවිල්පල් අ්දවිතීඹ සබහඹ අඳට 

පඳන්වීභට ඳහවුල් පභභ ආලසචර්ඹභත් තයඹ පගොඩනඟයි:  

“ඒිරා නුමරා තත් වියේශියඹෝත්, අආගන්තුකයඹෝත් යනො, ශුේධන්තඹන් භඟ එක 

නුය නසියඹෝ යදවිඹන්වන්යේයේ අඹල් සිටින්නහුඹ  නුමරා යප්රේරිතයතඹන්යගත් 

යප්රොයේතන්න්යගත් අත්තිායභ පිට ඉඳිකයනු රනඵ සිටින්නහුඹ   ක්රි්තු්වන්යේභ එහි 

ප්රධාන ගර සිටිනයේක  උන්වන්යේ තුශ මුළු යගොඩනනිලල්ර යවො වනටි එකතු කයනරදු,  

්ාමින් වන්යේ තුශ ශුේධවු භාළිගාක්  ෑදීයගන් ඹන්යන්ඹ  උන්වන්යේ තුශ 

නුමරාත් ආත්භඹාණන්වන්යේ කයණයකොටයගන යදවිඹන්වන්යේයේ ාඹ පිිස එකට 

යගොඩ නඟන රේයේඹ ”  

පභභ ඳද වතපර් පකි  කහර ඳයහඹ තුශ, පදවිඹන් වන්පේපේ වසත කර්භහන්තඹ විසතය 

කිරීභට ඳහවුල් රඳක වතයක් වයවහ ගභන් කයයි: පදවිඹන්වන්පේපේ ආලසචර්ඹභත් 
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භළදිවත්වීභ යුපදේන්ට ව අනයජහතිකඹන්ට එකපේ න ජහතිඹක් රඵහ ීය ඇත; ඔවුන් 

පදවිඹන් වන්පේපේ පනඟ ඹ  උන්වන්පේ ඔවුන්ට න ඳයේඳයහක්, එනේ පේසුස 

වන්පේපේ පල් පඳශඳත රඵහ ීය ඇති අතය ඔවුන් එක් න ඳවුරකි  උන්වන්පේ 

ඔවුන්පගන් න පගොඩනළඟිල්රක් හදහ ඇත, ඇත්ත ලපඹන්භ, එඹ පදවිඹන් වන්පේභ 

හඹ කයන ප්දභහළිගහකි  ඳළයණි ගිවිසුපේ නභසකහය භධයසථහනඹ ව ක්රිඹහකහයකේ 

පදවිඹන්වන්පේපේ න ශු්දධසථහනඹට භහරු කයයි: ක්රිසතුස වන්පේපේ ලරීයඹ, බහඹ!  

උන් වන්පේපේ පනඟ තුශ පදවිඹන් වන්පේපේ ඳදිසචිපේ සබහඹ අ්දවිතීඹ ඹ  පභභ 

ලරීයඹ පගොඩනඟහ ඇත්පත් පදවිඹන්වන්පේපේ පප්රේරිතඹන්පේ ව අනහගතක්තෘරුන්පේ 

ප්ද පේඹ ව ලිඹවිලි තුළින් උන් වන්පේපේ චනඹ තුශ එළිදයේ කිරීභ භතඹ  පභභ න 

ප්දභහළිගහ පකඵඳු නු ඇත්ද ඹන්න තීයණඹ කයන හසතු විදයහත්භක යටහ පේසුස 

වන්පේභ පේ  ක්රිසතුසවන්පේපේ සිඹලුභ පනඟ තනි තනි (ඵරන්න 1 පකොරි  6:19) ව 

හමහික (එපී  2:20-21 ඵරන්න) පදවිඹන්වන්පේපේ හසථහනඹයි  පභභ න 

ආඹතනික ප්දභහළිගහ තුශ, පදවිඹන් වන්පේ එක් එක් පු්දගරඹහ ඔහු පවෝ ඇඹ සිටීභට 

කළභති තළන තඵන පේක  එක් එක් පු්දගරඹහ තුශ ගුණහත්භක විපලේත්ඹක් ඳත්හ පගන 

ඹන අතයභ, පදවිඹන් වන්පේපේ ඳරිපර්ණ ගළරපීභ එක් එක් පු්දගරඹහට උන්වන්පේ 

කළභති පු්දගරඹහ ඵට ර්ධනඹ වීභට විලහරතභ වළකිඹහ රඵහ පදන පේක  මිනිසුන්ට ඔවුන් 

ජීත් න ව ළඩ කයන ඕනෆභ තළනකට ඔවුන්පේ අල්ළසි ප්රප්දලරට ව තභන්පේ 

ක්රිඹහකහරි ක්පේත්රරට ක්රිසතුස වන්පේපේ ආපරෝකඹ පගන ඒභට වළකි පේ   

පරො පුයහ ශු්දධහත්භඹහණන් වන්පේ ක්රිසතුස වන්පේපේ ලරීයඹට එකතු කිරීභ වහ 

පු්දගරඹන්, ඳවුල් ව ප්රහප්දීලඹ බහ බහවිතහ කයන පේක  ක්රිසතුසවන්පේපේ ෆභ 

පනඟක් වයවහභ ආත්භඹහණන්වන්පේ විසින් ජීත්ව ව කථහකයන රද පභභ 

ශුබහයසචිපඹහි ප්දපේඹ එහි ේපර්ණ ව ඳරිපර්ණ භහර්ගඹ ක්රිඹහත්භක න විට 

ක්රිසතුසවන්පේ නළත ඳළමිපණනු ඇත (භපතේ  24:14 ඵරන්න)   

ක්රිසතුසවන්පේපේ පනඟ පදවිඹන්වන්පේපේ ප්දභහළිගහ පිහිටුවීභ වහ එකට එකතු 

වී සිි ඹද, එක් එක් පු්දගරඹහ අ්දවිතීඹ ක්රභලින් දිගටභ ර්ධනඹ පමින් ඳරිණත පමින් 

සිි න පු්දගරපඹකු පර ඳතී  පේ අනු ක්රිසතුසවන්පේපේ ෆභ පකපනකුපේභ ර්ධනඹ 

න අධයහත්මික ඳරිණතබහඹ ව භසතඹක් පර ඳරිණත ලරීයඹ පදවිඹන්වන්පේපේ 

ශුබහයසචි ඳණිවිඩඹ ඉදිරිඳත් කයන්පන් අඳ අට පරෝකපේ සිි න ෆභ පිරිමිපඹකුටභ, 

සත්රිඹකටභ ව දරුපකුටභ ඇසීභට, පත්රුේ ගළනීභට ව පදවිඹන්වන්පේපේ ශුබහයසචිඹ 
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පිළිගන්න පවෝ ප්රතික්පේඳ කයන්න අසථහ රඵහ ීයභටඹ  පභභ ර්ධනඹ න අධයහත්මික 

ඳරිණතබහඹ ඹනු බහේ සඛයහත්භක ර්ධනඹ සිදුවිඹ වළකි ඉරිඹේයි  පදවිඹන් වන්පේ 

තභ ලරීයඹ නිර්භහණඹ කශ ආකහයඹ එඹයි  එඹ බහපේ ක්රිඹහකහරීත්ඹට උන්වන්පේ පගත 

ජහනභඹ යටහකි   

පභඹ ්බාවිකභ බා පිළිඵ ඳාවුල්යේ අාන ව නදගත්භ යවළිදයේ යත යඹොමු 

කයයි: "එයේ කයශේ අඳයේ ්ාමිවු ක්රි්තු් යේසු් වන්යේ තුශ යදවිඹන්වන්යේ විසින් 

අභිප්රාඹ කයනරද දාකාර අභිප්රාඹ වනටිඹට, ්්ගීඹ ්ථානර අධිඳතීන්ටත් ඵරධාරිතයන්ටත් 

යේ කාරයේ බා කයණයකොටයගන උන් වන්යේයේ අයන්කවිධ ප්රඥාා දනන ගන්ට 

රනයඵන පිිසඹ ” (එපී  3:8-11). පඵොපවෝ විට පදවිඹන්වන්පේපේ පභභ න නිර්භහණපේ 

උදහය නමුත් යර අයමුණ ඕනෆට ඩහ ුවගත කශ ර්තභහන බහ තුශ නළති වී ඇත  

පභහි ඳහවුල්පේ ප්රකහලපඹන් අඳට ළදගත් ඹථහර්ථඹන් ඳවක් පඳපන්   

පදවිඹන් වන්පේට ආයේබපේ සිටභ තිබුපණ් එකභ අයමුණකි  ඳහවුල් පදවිඹන් වන්පේපේ 

අයමුපණහි පභභ ඒකීඹත්ඹ අධහයණඹ කයයි - මිනිසුන් ඳහඳපඹන් මුදහ ගළනීභ ව 

අතීතපේ පදවිඹන් වන්පේ භඟ ඵතහඹට ඔවුන් නළත පිහිටුවීභ ව නිපඹෝජනඹ 

කිරීභ  එඹ අඳළවළදිලි පර පඳනිඹ වළකි වුද, ආදේ ව ඒ ඳේ කශ දහ සිට එඹ ඉතිවහඹ 

වයවහ ක්රිඹහත්භක පමින් ඳතී  පේ පභොපවොතට පඳය සිදු ව සිඹල්ර සදහනේ වීේ න අතය, 

ඊශඟට එන්පන් සිඹල්ර ේපර්ණ කිරීේ පේ   

ඳෘථිවිපේ පේ කහරඹ වහ පදවිඹන් වන්පේට ඇත්පත් එකභ උඳකයණඹකි: බහ ඹ  

පදවිඹන් වන්පේ පරෝකපේ අල්ළසි ප්රප්දලර, නගයර, ප්රහන්තර ව ජහතීන් තුශ ඳහ 

කුභක් කිරීභට ගිඹත්, උන්වන්පේ එඹ ක්රිසතුස වන්පේපේ පනඟ සිඹල්රන් වයවහභ 

කිරීභට ඹන පේක  ශුබහයසචි කතහන්දයඹ ජීත්වීභ වහ ඳළසීපභන් කිසිකුට ඉත්විඹ 

පනොවළක  දළන් පේසුස වන්පේ පදවිඹන් වන්පේපේ දකුණු ඳළත්පත් සිි න ඵළවින්, උන් 

වන්පේ සිඹ අනුගහමිකයින් වයවහ උන්වන්පේපේ කරුණහපේ කතහ ඳනු ඇත  පභභ 

කහර්ඹපේ ීය කිසිපකු පනොළදගත් පනොපේ; කිසිපකු ඉත් කශ පනොවළක   

ක්රිසතුසවන්පේ තුශ පදවිඹන්වන්පේපේ ක්රිඹහකහයකපේ පොඹහ දළනගත පනොවළකි ේඳත 

(ඵරන්න එපී  3:8) ක්රිසතුසවන්පේපේ එක් එක් පනඟ වයවහ විපලේෂිත, අ්දවිතීඹ, ේපර්ණ 

ව අහනපේ විලසවීඹ ප්රකහලනඹක් පොඹහගනු ඇත  ඇදහිලින්තඹන්පේ පභභ ප්දපේඹ 

ඔවුන්පේ අනුග්රවක කථහ ප්රකහල කිරීභ විපලේ න්පන් ක්රිසතුස වන්පේපේ ෆභ 

පනඟකටභ එඹ රළබී ඇති ඵළවිනි - පනත් චන ලින් කිපවොත්, ක්රිසතුස වන්පේපේ 
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ෆභ අනුගහමිකපඹකුටභ ඔහුපේ පවෝ ඇඹපේ කතහ අන් අඹ භඟ පඵදහ ගළනීභට කළනු 

රළපබ්  එඹ අවහඹ න්පන් එක් එක් පකනහ එඹ තභහපේභ ආකහයපඹන් රඵහපගන ඇති 

ඵළවිනි  එක් එක් පු්දගරඹහපේ කතහ අන් කිසිපකුපේ පභන් පනොපේ; ෆභ එකක්භ 

පනොභළති එඹ අේපර්ණ න අතය, ඒ සිඹල්ර භඟ එකතු වී එඹ පදවිඹන් වන්පේට 

ඳළසීභට අලය මුළු කතහභ කිඹහඳහනු ඇත  පේ අනු, සිඹලු තනි පු්දගර කථහ කදහ පවෝ 

ේපර්ණ කතහට එකතු න ඵළවින් එඹ ේපර්ණ පේ  එඹ අහනපේ විලසවීඹ න්පන් 

කරුණහපේ ශුබහයසචිඹ මුළු පරෝකඹටභ ප්දලනහ කයන ඵළවිනි  ෆභ පගෝත්රඹකින්භ, 

බහහකින්භ ව ජහතිඹකින්භ මිනිසුන් එයින් පනස නු ඇත   

පදවිඹන් වන්පේපේ කරුණහපේ පභභ සුවිපලේෂී, අ්දවිතීඹ, ඳරිපර්ණ ව විලසවීඹ සදර්ලනඹ 

කහරපඹන් ඔබ්ඵට අදෘලයභහන ඵරපේගඹන්ට දහකහලික අභියවකි  හතන්ට එඹ 

පනොපත්පර්  හතන් ව ඔහුපේ ඳක්ඹන් ඳහඳඹ ව පවශහදළකීභ දන්නහ නමුත් ඔවුන්ට 

කරුණහ පත්රුේ ගත පනොවළක  පකපේ පතත්, ගහබ්රිපඹල් ව ප්දදූත ත්කහයකඹහ, 

පදවිඹන් වන්පේපේ පුත්රඹහ න ක්රිසතුසවන්පේ වඳුනන අතය, මිලිඹන ගණනක් ව 

බහන් තුශ ක්රිසතුසවන්පේපේ ෆභ පනඟක්භ කරුණහපේ අභියව පිළිඵ විපලේෂිත ව 

විලසවීඹ ප්රකහලඹක් ඵ ඔවුහු වඳුනහගනිති   

ඳහවුල්පේ පභභ දර්ලනඹ, ඳහඳඹ නිහ නයක අතට වළරුණු පවො ළරළසභක් ගරහ ගළනීභට 

පදවිඹන් වන්පේ උත්හව කයන ප්රතික්රිඹහකහරී වදිසි උත්හවඹක් පඳන්නුේ පනොකයයි  ඒ 

පනුට, එඹ වරිඹටභ පදවිඹන් වන්පේපේ දහකහලික ප්දල් පිළිපලින් අනුකර පේ  

මිහණන් වන්පේ කරුණහපේ අභියව ක්රිසතුන් වන්පේපේ එක් එක් පනඟ තුළින් 

ප්රතයක් පර ප්රදර්ලනඹ කයනහ ඳභණක් පනො, උන්වන්පේ එඹ දහකහරඹටභ 

ක්රිඹහත්භක කයයි   

භයේ ිරගභනඹන් 

අහනපේ පදවිඹන්වන්පේපේ ළරළසභ දළකීභට භට වළකි විඹ! ක්රිසතුස වන්පේපේ 

බහ ප්දලනහ කිරීභට පවෝ නභසකහය පභපවඹ වහ මිනිසුන් එක්රැස කිරීපේ ගඵඩහක් 

පනොපේ  පවො චරිත ගුණහසග ගළන මිනිසුන්ට උගන්න්නහවු ළඩටවන් ඉදිරිඳත් කයන 

හයධර්භ භහජඹක් (club) පනොපේ  අඳට පවො මිතුයන් ව මිත්රත්ඹන් පොඹහ ගළනීපේ 

ක්රබ් එකක්ද පනොපේ  පේ සිඹල්ර බහ ක්රිඹහකහරිත්ඹ තුශ රසගු ප්රතිපර විඹ වළකි නමුත් 

ඒහ බහපේ අහන අයමුණ විඹ පනොවළක  අඳපේ අයමුණ න්පන් ක්රිසතුස වන්පේපේ 
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බහපේ ෆභ හභහජිකපඹකුභ පදවිඹන් වන්පේ අඳ කළන ඕනෆභ සථහනඹක ශුබහයසචිඹ 

පනුපන් ජීත් වීභයි   

පඵොපවෝ ඇදහිලින්තඹන් වික්ෂිේත වී ඇත්පත් බහපේ පදවිඹන් වන්පේපේ ළරළසපේ 

සකීර්ණත්ඹ භත පනො එහි යර ඵ භතඹ  මිනිසුන් බහපේ සවිධහන ුවඹ වහ 

කෆගළසීභට පවේතු එඹ තුශ ඔවුන් ආයක්හක් දකින නිහ න අතය  නහඹකත්ඹ එඹට 

එකඟන්පන් එහි ඹේකිසි ළදගත්බහඹක් පොඹන නියි  ක්රිසතුස වන්පේපේ ලරීයඹට 

ුවඹ අලය න අතය ආයක්හ ව ළදගත්බහඹ පවීභ ඳහඳඹ පනොපේ  නමුත් ුවඹ 

ආඹතනඹට භඟ පඳන්න විට ව මිනිසුන් ශුබහයසචිඹ පරෝකපේ අයමුණු වගත පර 

ේඵන්ධ වීභට ඩහ ආයක්හ පතෝයහ ගන්නහ විට ව නහඹකයින් ක්රිසතුස වන්පේපේ 

පනඟපේ භනින රද ඵරගළන්වීභට ඩහ ආඹතනික ළදගත්ඹ පතෝයහ ගන්නහ විට, බහ 

ඳහඳඹට ඹටත් පේ  නහඹකත්ඹ පභඹ සිදුවීභට ඉඩ පදන විට, ඔවුන් 

ශු්දධහත්භඹහණන්වන්පේට අභතය, පරෝකඹ ේඵන්ධ කය ගළනීභට පදවිඹන් වන්පේ 

අඳට ීය ඇති ඩහත්භ ළදගත් පභරභ න උන්වන්පේපේ ජනතහ කඳහ දභන්පනෝ පති   

භපේ සිඹලු පවීේ, ක්රිසතුසවන්පේපේ සිඹලුභ පනඟ ඵරමුලු ගළන්වීභ, න බහ 

පයෝඳණඹ කිරීභ, ව ෆභ ප්රප්දලඹකභ, නගයරට ව පවෝ ජහතිඹක සිි න ෆභ 

පිරිමිපඹකුට, සත්රිපඹකුට ව දරුපකුටභ පේසුස වන්පේ තුශ පදවිඹන් වන්පේපේ 

කරුණහට න් ීයභට, පත්රුේ ගළනීභට ව ප්රතිචහය දළක්වීභට අසථහ රළපඵන ඵට 

වතික විඹ වළකි අත්තිහයේ වතයකට භහ පගන ගිපේඹ   

ඳශමු, පදවිඹන් වන්පේ පරෝකපේ කුභක් කිරීභට ගිඹත්, උන්වන්පේ ඒ සිඹල්ර 

කයන්පන් ක්රිසතුස වන්පේපේ පනඟ වයවහ ඹ  

යදනු, ක්රිසතුසවන්පේපේ සිඹලු ජනතහ කයණපකොටපගන පදවිඹන්වන්පේ 

පරෝකපේ කුභක් කිරීභට ගිඹත්, ක්රිසතුසවන්පේපේ පනඟ ඵරගළන්වීභ ඔවුන්පේ 

ඳශමු ප්රමුඛතහඹ පර රකන නහඹකත්ඹ වයවහ කයනපේක  

තුන්යනු, ක්රිසතුසවන්පේපේ සිඹලු ජනතහ කයණපකොටපගන පදවිඹන්වන්පේ 

පරෝකපේ කුභක් කිරීභට ගිඹත්, උන්වන්පේ එඹ විභධයගත ුවඹක් වයවහ සිදු 

කයනපේක  
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වතයනු, පදවිඹන් වන්පේ පරෝකපේ කුභක් කිරීභට ගිඹත්, ශුබහයසචිඹ ව එහි 

යහේති ගකීභට ෘජුභ ේඵන්ධ න්නහවුද, ඹහභට, ඹළවීභට, වබහගී වීභට, 

වපඹෝගපඹන් ක්රිඹහ කයන ප්රහප්දීලඹ බහන් වයවහ උන් වන්පේ කිරීභට ඹනපේක  

ගවීයේ කඹක් ිර්භාණඹ කිරීභ 

භපේ පවීභ විසින් බහ ව නහඹකත්පේ කර්තයඹ එහි දියභඹ අයමුණ පත ඵරමුලු 

ගළන්වීභ පිළිඵ ක්රිඹහ ඳි ඳහි පේ ත එක් නිගභනඹකට භහ පගන ගිපේඹ: එඹ නේ ක්රිසතු 

පනඟ ඵරඹ රඵන පිණි ක්රිඹහපේ පඹපදන නහඹකත්ඹ පු්දගලික මුශහට වසුවීපේ ඉඩකඩ 

ළඩි ඵඹ   

ක්රිසතුසවන්පේපේ පනඟ ව පරෝකපේ සිදුන ප්ද පගොඩනළගිල්රක පවෝ ළඩටවනක 

සිදුන පදයින් භළනිඹ වළකි ඵ විලසහ කයන තයභට ඵටහිය බහපේ ප්දධර්භඹ 

අේපර්ණ ව දුර්ර වී ඇත  පභභ මිතයහ මිනිසුන් ව නහඹකයින් එකපේ යටන්පන්  

මිනිසුන් අඳපේ බහට එකතු කයන්පන් නේ පවෝ අඳපේ මිනිසුන් ෆහීභකට ඳත්පේ නේ 

පවෝ අඳපේ බහන් ආත්භපඹන් පිරී තිපබ් නේ, ක්රිසතුස වන්පේපේ බහ පර අපි 

අඳපේ අයමුණ ඉටු කයන ඵ අසක විලසහ කශ වළකි ඵ සිතීභට ළරළසවීපභනි   

ඇත්ත ලපඹන්භ, අද ඵටහිය යටර අඳ දකින ඳරිදි, මිනිසුන්ට පදවිඹන් වන්පේ භඟ ඇති 

සිඹලු මීඳබහඹන් අහිමි පමින් ඳතී  අඳපේ නගයර භසත බහන් සඛයහපන් අඩු 

වුද, අඳපේභ බහ ර්ධනඹ න්පන් නේ පවෝ තෘේතිභත් න්පන් නේ, අඳට ප්රලසනඹක් 

නළත ඹළයි අපි තර්ක කයමු  ඇත්ත ලපඹන්භ, අඳ පවොඳින් ඹළයි සිතනහට ඩහ, අඳපේ 

බහ අන් අඹට අනුකයණඹ කිරීභට ආදර්ලඹක් ඹළයි විලසහ කිරීභට අඳ රැටී ඇත   

භභ බහ ගළන ඵයිඵරහනුකුර විලසහඹන් රඵහ ගත් විට, ඹථහර්ථපේ ීය අඳපේ ර්ධනඹ 

නිකේභ යසචු භපනෝවිදයහක් ව ගඵඩහ කියන භහනසිකත්ඹක් මි පදවිඹන් වන්පේපේ 

අයමුණ අඳ භධයපේ ඉටු වීභන ඵ සිතහ භහ රැටීපභන් ළශකී සිටීභට භට එභ විලසහඹන් 

උඳහඹ භහර්ගික පර බහවිතහ කිරීභට සිදු විඹ  භභ පභභ උඳහඹභහර්ගික පඹදුභ "ගකීපේ 

කඹක්" පර වළඳින්වීභට ඳළමිණිපඹමි   

ගවීපේ කඹක් නිර්භහණඹ කිරීභ ඹනු අඳපේ ප්රහප්දීලඹ බහන්ට අඳ ටහ ඇති භපගෝීවඹ 

ක්පේත්රඹක් රඵහ පදන පර ශු්දධහත්භඹහණන්පගන් ඉල්රහ සිටීභයි  ඒ නිලසචිත කහර යහමුක් 

තුශ ෆභ පුරුපඹකුටභ, සත්රිඹකුටභ ව දරුපකුටභ පේසුසවන්පේ ගළරවුේකරු පර 

අහ පත්රුේ පගන පිළිගළනීභට අසථහක් රළපඵන පිණිඹ   
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ක්රිසතුස වන්පේ තුශ ඇදහිල්රට ඳළමිපණන අඹට ඔවුන්පේභ පජකත්ඹ ප්රගුණ කිරීභට (1 

පේතෘස  2:9 ඵරන්න) ඵරඹ රඵහ පදන ප්රහප්දීලඹ බහක ජීවිතඹට ේඵන්ධ කය ගළනීභට 

අපි ඵර ගළන්විඹ යුතුයි  පදවිඹන් වන්පේපේ ආත්භඹ ඔවුන්ට රඵහ ීය ඇති සිඹලු ේඵන්ධතහ 

තුශ ඔවුන්පේ අ්දවිතීඹ කරුණහ පිළිඵ කථහ ඳළසීභට ඔවුන් ගකි යුතු අතය, ඔවුන්පේ 

අධයහත්මික ීයභනහ වඳුනහපගන ඒහ බහපේ ව ඩහත්භ ළදගත් පර ඔවුන් තභ කහරපඹන් 

ළඩි පකොටක් ගත කයන පරෝකපේ බහවිතහ කිරීභට ඳරියඹක් ඳඹයි   

ගවීපේ කඹක් තිබීභ භට උරුභ ව බහපේ ප්දධර්භඹට පකලින්භ විරු්දධ ඹ  භපේ 

මුල්කහීවන චින්තනඹ අඳපේ බහපේ පරතහඹ භනිනු රළබුපේ භභ "ඇතුශත-පිටත 

චින්තනඹ" පර වඳුන්න පදපඹනි - එඹ යහ ඳළතිපේ අපි විලහර වීභ පවෝ පනොවීභ භතඹ  

භභ අපේභ බහ මිනුේ දණ්ඩක් පර බහවිතහ කශ අතය භවය අසථහරීය තෘේතිභත්, 

ආයක්ෂිත ව ආඩේඵය ඵක් ඳහ දළනුනි  අපේ අඹ ඳළමිණිපේ පකොපවන්ද ව බහපන් 

පිටත ඔවුන්පේ ඵතහ පකපයහි විලසහඹ තඵහ ඔවුන් කයන්පන් කුභක්ද ඹන්න පදනු 

ඳළමිණි පදඹක් විඹ විඹ   

පිටතින්-ඇතුශට සිතීභ, අපනක් අතට, බහපේ ශුබහයසචිඹ අයමුණට අනුකර, අඳ ජීත් න 

භසත ප්රජහපේ ඹථහර්ථඹන් භධයපේ ව ක්රිසතුස වන්පේපේ පුළුල් ලරීයඹ භඟ 

වපඹෝගී අඳපේ බහ ඇගයීභට භට ඉඩ ළරළසවීණි  මලික ප්රලසනඹ වපේ, “අඳ ජීත් න 

ප්රජහට අඳ භළනවින් ශුබහයසචිඹ රඵහ පදනහද?” ඹන්නයි  එපභන්භ එඹ භළනීභට ඳවසු 

ප්රලසනඹකි   

එපේ නේ, අඳට ඉතිරි ඇති එකභ ප්රලසනඹ නේ, අඳපේ බහරට පගොස තභන්පේ 

ඇදහිල්පරන් කිසික් පනොකය සිි න මිනිසුන් පකොඳභණ ප්රතිලතඹකින් අඳ ෆහීභකට 

ඳත්පේද ඹන්නයි  එභ ප්රලසනඹට අඳපේ පිළිතුය අනු අඳපේ බහර සිි න ජනඹහ ඔවුන්පේ 

අයමුණ පර විලසහ කයන්පන් කුභක්ද ව අඳට කදහ පවෝ අඳ ජීත් න පරෝකඹ භඟ 

ළඵවින්භ ේඵන්ධ විඹ වළකිද ඹන්න තීයණඹ කයනු ඇත   
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3 

බා එහි ා්ථකත්ඹ භනිරඹ යුත්යත් යකයේද? 

 
ආයේබපේ ීය පදවිඹන් වන්පේ මිනිහ ව සත්රිඹ භළවපේ උන්වන්පේපේභ සරඳපඹන් 

ඹ  විලසපේ කිසික් භහන භළවිල්පල් අ්දවිතීඹ නිර්භහණඹ දයහ නළත; තුන්ට නළත, 

සහබහවික පරෝකපේ නළත, ප්දදූතඹන් ඳහ පනොපේ  විලසපේ ඇති ෆභ පදඹකටභ ඩහ 

පනස, පදවිඹන් වන්පේ ආදේ ව ඒ ව ඔවුන්පේ දරුන් නිර්භීත අයමුණු පදකක් 

වහ භළේ පේක: එඹ නේ, උන්වන්පේ භඟ ඵතහ ඳළළත්වීභ පිණි ව උන්වන්පේ 

නිපඹෝජනඹ කිරීභ පිණිඹ  

ේඵන්ධතහපේ ව නිපඹෝජනපේ පභභ ඳණිවිඩඹ ඵයිඵරපේ පිටු පුයහ දක්නට රළපබ්  

යසථහ රඵහ ීයපේීය පභෝපස ේඵන්ධඹ ගළන පභපේ ලිවීඹ: “එේඵා, ඉශ්රායඹල්, 

අාඳන්න: අඳයේ යදවිව ්ාමීන්වන්යේඹ, එකභ ්ාමීන්වන්යේඹ  නුයේ යදවිවු 

්ාමින්වන්යේට නුයේ මුළු සියතන්ද නුයේ මුළු ආත්භයඹන්ද නුයේ මුළු ලක්තියඹන්ද  

යප්රේභ කයඳන්න" (ේවි  6: 4-5), ව පරෝකපේ පදවිඹන් වන්පේපේ නිපඹෝජනඹ පර: 

"නුමට යභන් නුයේ අල්නසිඹාට යප්රේභ කයඳන්න  භභ මිාණන් වන්යේ යමි” (යරවී  

19:18).  

“ආචාරිතයිර, ය්ථායේ ඉතා උතුේ ආඥාා යකොයි එකදනයි ඇසුයේඹ   උන්වන්යේ ඔහුට 

කථායකොට  තායේ මුළු වෘදයඹන්ද, තායේ මුළු ආත්භයඹන්ද තායේ මුළු බුේධියඹන්ද තායේ 

යදවිවු ්ාමින්වන්යේට යප්රේභ කය  යභඹ යශ්රේ්ඨ ව ඳශමු ආඥාාඹ  යභඹ වා භාන 

යදයිර එකක් කියේ, එනේ, තට යභන් තායේ අල්නසිඹාට යප්රේභ කය ඹනුඹ  යේ ආඥාා 

යදක පිට මුළු ය්ථාත් ව අනාගතාකයඹත්  පිහිටා තියේ ” (භයත  22:36-40) පප්රේරිත 

ඳහවුල් 2 පකොරින්ති 5:17,20 හි ද ඳණිවිඩඹ පුනරුච්චහයණඹ කයයි: “ඹයභක් ක්රි්තු්වන්යේ 

[ේඵන්ධතාඹ] තුශ සිටී නේ, ඔහු අලුත් භනවිල්රක්ඹ  ඳයණ යේ ඳව ිලයේඹ; යභන්න 

සිඹල්ර අලුත් තියේ    එඵනවින්, යදවිඹන්වන්යේ අඳ රා ඉල්න්නාක්යභන් අපි 

ක්රි්තු්වන්යේ යනුයන් [ිරයඹෝජනඹ] තානාඳතියඹෝ සිට   ”  

බායේ ප්රාථමික වා නදගත්භ කර්තයඹ මිනිසුන් පදවි පිඹහණන්වන්පේ භඟ 

ේඵන්ධතහපේ ර්ධනඹ නු දළකීභඹ  බහ පභභ ප්රලසනඹ පනොඅන විට, එඹ පකතයේ 
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අමිහිරි පවෝ අඳවසු වගත වුද, බහ තභ ප්රහථමික කහර්ඹපේ අහර්ථක පේ  බහක් තභන් 

කයන පදඹ පදවිඹන්වන්පේපේ කහර්ඹඹ වහ භඳහත නහද ඹන්න නිතය භළනීභට 

අපඳොපවොත් ව විටද එඹ තභ ප්රහථමික කහර්ඹපඹහි අහර්ථක පේ  

යදන කා්ඹඹ න්පන් පදවිඹන් වන්පේ නිපඹෝජනඹ කිරීභට ඇදහිලින්තඹන් ලක්තිභත් 

කිරීභ ව ක්රිඹ කිරීභයි  එභ නිපඹෝජනඹ ජන ජීවිතපඹහි එකතු ප්රකහල කශ යුතුඹ  එඹ 

පදවිඹන් වන්පේ භඟ ඇති ඔවුන්පේ ේඵන්ධතහපඹන් නළඟී, ඔවුන් තුශ 

ශු්දධහත්භඹහණන්පේ ඳදිසචිඹ තුළින් ර්ධනඹ පේ  ඔවුන් ගන්නහ තීයණර එකඟතහ පොඹහ 

ගන්නහ අතය ඔවුන් අට පරෝකපේ මිනිසුන් භඟ ඇති ඵතහ තුශ ඳළතිපයනු ඇත  බහ 

පදවිඹන් වන්පේ භඟ ඵතහපේ ව උන් වන්පේ නිපඹෝජනඹ කයන පු්දගරයින්ට 

පරදහයී පර ඵර ගන්න්පන්ද ඹන්න අඳ භළනිඹ වළක්පක් පකපේද? ඳරිණත 

ඇදහිලින්තපඹකුපේ ජීවිතපේ "ඳර්ඹන්ත ි නහකේ" පර භහ වඳුන්න ප්දලින් අභ 

ලපඹන් ඳවක් ශු්දධ ලිඹවිල්ර පවළි කයයි  ඳශමු එක ේඵන්ධකේ භඟ කටයුතු කයයි; 

අහන වතය නිපඹෝජනඹ ආභන්ත්රණඹ කයන්පන්ඹ  පභභ ඳර්ඹන්ත අගඹන් ඉතහ ළදගත් 

න අතය ඒහ පක්ල් කශ පනොවළක  ඇත්ත ලපඹන්භ, බහක් පර එකට එකතු වී සිි න 

මිනිසුන් ඔවුන්පේ එදිපනදහ ජීවිතපේීය පභභ ි නහකේ පඳෝණඹ කිරීභට ශදරු පිඹයක් 

පවෝ පනොගන්පන් නේ, ඔවුන්ට ඇත්ත ලපඹන්භ බහක් පනොතිපබ්හ  මිනිසුන් පදවිඹන් 

වන්පේපේ චනඹ අභිඵහ ඹන හයධර්භර අනුරඳ වහ භළනිඹ වළකි ර්ධනඹක් පඳන්නුේ 

පනොකය, පවො ප්දලනහ කිරීේ, පවො නභසකහයඹ, පවො ළඩටවන් පවෝ රසන 

පගොඩනළඟිලි වහ බහට ඳළමිපණ් නේ, ඔවුන්ට බහක් පනොතිපබ්හ   

පභභ පක්ල් කශ පනොවළකි එළිඳත්ත අගඹන් ඳපවේ යහමු තුශ බහපේ “හර්ථකත්ඹ” භළන 

ඵළීවපභන් අඳට ළඵවින්භ හුපදක් ආගමික රැසවීභක් ඳභණක් පනො එහි බහක් තිපබ්ද 

ඹන්න තීයණඹ කයනු ඇත  පභභ හයධර්භ ඳව බහ විසින් ක්රිසතුස වන්පේපේ පනඟට 

පභභ ි නහකේ අනු ජීත් වීභට ළඵවින්භ ඵරඹ රඵහ පදනහද නළතපවොත් අද ඵහුර 

ඳතින "ඇවිත් ඵරන්න" ආදර්ලඹ ඹලි සථහපිත කයනහද ඹන්න භළන ඵළීවභක් පරද ක්රිඹහ 

කයයි  අපි ඒහ විභහ ඵරමු  

එළිඳත්ත 1: යදවිඹන් වන්යේ භඟ මීඳ ඵතාඹක් ්ධනඹ කිරීභ 

ශු්දධ ලිඹවිල්පල් ඳශමු කළවීභ ව ඒ අනු ළදගත්භ එළිඳත්ත න්පන් පදවිඹන් වන්පේ 

භඟ ඵතහඹක් ර්ධනඹ කිරීභයි  ඕනෆභ ආකහයඹක ේඵන්ධතහඹක් ඳභණක් පනො 

මීඳ, මීඳභ ේඵන්ධතහඹක්  පදවිඹන් වන්පේ භඟ ේඵන්ධතහඹකින් පතොය, අඳ 
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අට පරෝකපේ සිි න මිනිසුන්ට උන් වන්පේ නිපඹෝජනඹ කිරීභට අඳට කිසිදහක ඉදිරිඹට 

ඹහ පනොවළක  බහක් මිනිසුන් පදවිඹන් වන්පේ භඟ මීඳ ඵතහඹකින් ගභන් කිරීභට 

ආදර්ලන පදමින් ව අපේක්හ කයන විට, එඹ එහි කහර්ඹඹ ඉටු කයයි   

පදවිඹන් වන්පේ භඟ මීඳ ඵතහඹකට අඳ කළනු රළපබ්:  

“භභ ඉසීයභන් ්ාමින් යද ගනන සිටියඹමි, උන්වන්යේ කන් යඹොභා භායේ යභොයගනසීභ 

ඇසයේක  උන්වන්යේ බඹානක ශකින්, වනල්ඳයතන්, භා ඔා, ඳ්තඹක් පිට භායේ ඳා 

තඵා භායේ ගභන් ්ථීය කශයේක  උන්වන්යේ අලුත් ගීතිකාක් එනේ, අඳයේ 

යදවිඹන්වන්යේට ්තති ගීතිකාක් භායේ මුඛයඹහි තනබුයේක  යඵොයවෝ යදයනක් එඹ දනක 

බඹ ්ාමින් යකයයහි විල්ා කයන්යනෝඹ  ”   (ගීතා  40:1-3)  

ගීතිකහකරුපේ පභභ ආයහධනඹ අඳපේ පිඹහණන් න පදවිඹන් වන්පේ භඟ දහකහලික 

ඵතහඹකට ඇතුල් වීභට අඳට අභිපඹෝග කයයි  නමුත් පඵොපවෝ විට අඳ අට පරෝකඹ 

පදවිඹන් වන්පේ භඟ මීඳ ඵතහඹක් අපේක්හ කයන අඹපේ භනස ව වදත් භත 

අබිස පභන් ක්රිඹහකයයි  භවය විට අද සසකෘතිඹ පඳය ඳළති ඒහට ඩහ ඳේකහය විඹ වළක, 

භවය විට ජනභහධය ඵහුර වීභ නිහ විඹ වළකිඹ, නමුත් පන කයදහටත් ඩහ 

ඇදහිලින්තඹන් පදවිඹන් වන්පේ භඟ ඵතහ අර්බුද අත්විඳින ඵ භට පඳපන්   

පේ අඹපගන් භවයක් නහමික කිතුනුන් ඹ  “භභ ඔඵ කිසි දිනක දනන සිටියේ නනත” (භයත  

7:23) ඹනුපන් පේසුස වන්පේ ඹේ දක ඳනු ඇත්පත් ඔවුන් ගළන ඵ පඳපන්  ඔවුන් 

ක්රිසතිඹහනි ධර්භපේ සරඳඹන් අනුගභනඹ කයන නමුත් පේසුසවන්පේ විසින් පඳොපයොන්දු 

ව ඳරිර්තනඹක් පවෝ ඵරඹන් කිසික් ප්රදර්ලනඹ පනොකයයි  පභභ පු්දගරයින් එහි රැඳී 

සිටීමින් ළඵවින්භ බහපේ ජීවිතඹට අනතුයක් නිර්භහණඹ කයන්පනෝඹ  කරක් අඳ ඔවුන් 

ලිඵයල් බහර ඳභණක් දළක ඇති අතය, අද ඔවුන් පඵොපවෝ එළන්ජලිසත බහ ද පුයති   

පනත් අඹ ළඵෆ පරභ පදවිඹන් වන්පේ භඟ ගළඹුරු ඵතහඹකට ආලහ කයන නමුත් 

කහර්ඹඵහුර වී ඇත  සතුකහභඹට, පරෞකික ඵරඳෆේරට, පරෝක ළරකිලිරට වසුපමින් 

සසකෘතිපේ අබිසරට වසුවී පභොවුන් ළඩිපුයභ දුක් විඳින්පන් පභොවුන්ඹ  ඔවුන්පේ විඳහකඹ 

ඔවුන් තභත් තඵහපගන සිි න ශු්දධ ලිඹවිල්පල් තයඹ භඟ විඹළි ඵක් ර්ධනඹ න 

ඵට ඇති වළඟීභකි  පඵොපවෝ බහර ළඩටවන් භගින් පිරිනභනු රඵන ක්රිසතිඹහනි 

ධර්භඹට ඩහ ළඩි ඹභක් අත්විඳීභට ඔවුන්ට අලය නේ ඔවුන්පේ ජීවිත පිළිඵ ඹථහර්ත 

ඳරීක්හක් අලය පේ   
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ඉතිරි ඇදහිලින්තඹන්ට, පදවිඹන් වන්පේ පනුපන් තභන් අත්වළය දළමීභට කළවීභ 

පඳොපයොන්දු වගත ආයහධනඹක් පර ඳතී  ඔවුන් පදවිඹන් වන්පේ භඟ ගත කශ 

අසථහ සිහිඳත් කයන විට, ඔවුන් දිරිගළන්වීභ, අභිපඹෝග ව උණුසුේ පර තිබ නිළයදි කිරීභ 

ඳහ සිහිඳත් කයති  පදවිඹන් වන්පේ ේපර්ණපඹන්භ විලසහ කශ වළකි ඵත්, අඳ 

උන්වන්පේ පනුපන් අත්වළරීභ අදහනභක් පනොන පදඹක් ඵත් එභ අසථහ රීය 

ඔවුන් පත්රුේ ගනී   

නමුත් පභභ කළඳ ව ක්රිසතුස අනුගහමිකඹන් පභභ අත්වළරීභ ගළඹුරු කිරීභට අලය කහරඹ ව 

විනඹ නියතුරුභ රැකගත යුතුඹ  පදවිඹන් වන්පේ භඟ ඵතහඹක් ගළඹුරු කිරීභ සිදු 

න්පන් නිකේභ පනොපේ  එඹ භත ළඩ කශ යුතුඹ  නීතයහනුකරනීඹ ක්රිසතිඹහනි ළඩටවන් 

ර ව පේසුස වන්පේ භඟ ඵතහක් පගොඩනගහ ගළනීභට අලය විනඹ අතය ඳළවළදිලි 

පනක් ඇති කිරීභට එඹ "භත ළඩ කිරීභ" මි "පත ළඩ කිරීභ" ඹළයි භභ පනොකීපමි   

පදවිඹන් වන්පේ භඟ මීඳ ඵතහ ආයේබ න්පන් පකොතළනින්ද? 2 පකොරින්ති 5:20 හි 

ඳහවුල් අඳට පභපේ ඳයි: "යදවිඹන් වන්යේ වා භිල යඹල්රාඹනයි ක්රි්තු් වන්යේ 

යනුයන් නුමරායගන් ඉල්රමු " පදවිඹන් වන්පේ භඟ මීඳ ඵතහඹක් ආයේබ 

න්පන් අඳ මුලින්භ උන්වන්පේපේ පුත්රඹහ භහර්ගපඹන් පදවිඹන් වන්පේ භඟ භහදහන 

විඹ යුතු ඵ පිළිගළනීපභනි   

නළතත්, පභභ ඳණිවිඩඹ සිඹලුභ ශු්දධ ලිඹවිල්ර ඉක්භහ ඹයි  එඹ භළවීපේ උත්ඳත්ති 1 

කතහට ආපේනික ඹ: මිනිහ උඳත රළබුපේ පදවිඹන් වන්පේ භඟ ේඵන්ධතහඹක ඹ, 

නමුත් ඳහඳඹ ඔහු සහමින් වන්පේපගන් ඈත් කපශේඹ; පකපේ පතත්, දළන් පේසුස 

වන්පේ තුශ, අඳට උන්වන්පේ භඟ ඵතහඹට නළත ඳළමිණිඹ වළකිඹ  පේසුස 

වන්පේපේ ඳණිවිඩඹත් පභඹයි  අපි පභඹ භපතේ 20:20-28 ව පඹොවන් 17 හි ඳළවළදිලි 

දකිමු  ඳයණ ගිවිසුපේ ඇති ළදගත්භ ආඥහ නේ අඳපේ මුළු වදතින්භ, භනසින් ව 

ආත්භපඹන් අඳපේ පදවි මිහණන් වන්පේට පප්රේභ කිරීභයි, පේසුස වන්පේ ඳෘථිවිඹට 

ඳළමිණිපේද ඒ පනුපන්ඹ: උන්වන්පේ එව පිඹහ ව පුත්රඹහ අඳට දළනගත වළකිඹ 

(පඹොවන් 17:3 ඵරන්න)  ක්රිසතිඹහනි ධර්භඹ ආයේබ න්පන්ත් අන් න්පන්ත් පභභ 

ඳදනපභන් පේ  එපේ පනොපේ නේ එඹ ක්රිසතිඹහනි ධර්භඹ පර වළඳින්විඹ පනොවළක  බහ 

පභඹ යහඳහයපේ ඳශමු අනුපිළිපර ඵට ඳත් කශ යුතුඹ, නළතපවොත් එඹ මිනිසුන්පේ කහරඹ 

නහසති කයයි   
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ප්රතින්ධහනඹ අඳ පදවිඹන් වන්පේ භඟ ේඵන්ධතහඹකට පගන ඹන නමුත්, ඉන් ඳසු 

අපි ගළටලුකට මුහුණ පදන්පනමු: අපි පදවිඹන් වන්පේ භඟ අඳපේ ේඵන්ධතහඹට 

ඳහඳඹ පගපනමු  ඔේ, අඳපේ ඳහඳඹ පේසුස වන්පේපේ භයණඹ, භභදහනඹ ව නළත 

නළඟිටීභ තුශ ජඹ ගන්නහ රීය, නමුත් අඳ මිඹ පගොස සර්ගඹට ඹන තුරු, අඳපේ ඳේකහය 

බහපේ ඉතිරි පකොට පදවිඹන් වන්පේ අඳ භළව විට අඳ පනුපන් ළරසුේ කශ 

ේඵන්ධතහඹට එපයහි ටන් කයයි  අපි ඊර්යහ, ඕඳහදූඳ, අඳවහ ව පනත් 

ඳරීක්හන් භඟ ටන් කයන විට ඳහඳඹ අඳපේ දදනික ජීවිතඹ විනහල කයයි  පේහ අපේ 

ඳවුල්ර අඹ භඟ ඳහ මිනිසුන් භඟ ඇති අඳපේ ඵතහරට වහනි කයයි  පභභ භවය 

ඳහඳඹන් අඳපේ ජීවිතර ළඩි කහරඹක් ඳතින තයභට, ඒහයින් කළශළල් ඇති කයයි  නමුත් 

අද අඳට ජඹ ගළනීභට පභන්භ අතීතපේ සිදු ව වහනිපඹන් සුඹ රළබීභට අලය පිළිඹභ 

පදවිඹන්වන්පේ තු ඇත   

ඕනෆභ ේඵන්ධතහඹකීය පභන්, පදවිඹන් වන්පේ භඟ අඳපේ ේඵන්ධතහඹ ඳත්හ 

ගළනීභට ව ලක්තිභත් කිරීභට අලය විනඹ ඉල්රහ සිටී  ගළරවීපේ පභොපවොපත් ඵරඹ අභිඵහ 

ඹහභ අඳපේ ක්ණික ේභතඹ ඵට ඳත් වී අතීතපඹන් සිදු ව සිඹලු වහනිඹ අතුගහ දළමුපේ ඹළයි 

අපි ප්රහර්ථනහ කශ වළකිඹ  නමුත් එඹ පදවිඹන් වන්පේපගන් පඳොපයොන්දුක් පනොපේ  ශු්දධ 

ලිඹවිල්පල් එඹ පදවිඹන් වන්පේ භඟ ගළඹුරු මීඳ ේඵන්ධතහඹක් වහ අඳපේ ආලහ 

ලක්තිභත් කිරීභට අතයලය ේඵන්ධතහ විඹඹන් අභ ලපඹන් වතයක්ත් භභ දකිමි  

ඳශමු විනඹ ඉතිරි සිඹල්ර වහ පේදිකහ කන අතය පදවිඹන් වන්පේ අඳපේ ජීවිතඹට 

පගන ඒභට අලය සුඹ වහ ඳදනභ පේ: එඹ පදවිඹන් වන්පේපේ චනඹ තුශ ගත කයන 

කහරඹ පේ  පදවිඹන්වන්පේපේ චනඹ පනත් ඕනෆභ ලිඛිත චනඹකට ඩහ පනස ඹ: 

“භක්ිරාද යදවිඹන්වන්යේයේ චනඹ ජීභානඹ, ඵරත්ඹ, යකොයිභ යදමුවත් කඩුකටත් 

ඩා තියුණුඹ, ප්රාණඹ ව ආත්භඹද න්ධි ව ඇටමිදුළුද යන්කයන තයභටභ කා 

දින්යන්ඹ ” (යවයෙ  4:12).  

පදවිඹන් වන්පේපේ චනඹ ජීභහන න්පන් එඹ පදවිඹන් වන්පේ විසින් ඳන රද 

ඵළවිනි  පේ අනු එඹට ප්රපේල න අඹපේ ජීවිත තුශ එඹ අඛණ්ඩ ක්රිඹහකහරී පේ  ප්ද 

චනඹ යර කිඹවීභ භගින් ඳහමකඹහපේ වදපත් ව භනපහි ක්රිඹහකහරී බීජඹක් 

පයෝඳණඹ කයනු රඵන්පන්ඹ  පනොඇදහිලින්තඹහ තුශ පභඹ පනත් අපඹකුපගන් 

ආදහනඹක් නළතුභ වුද විලසහඹ, ඳසුතළවීභ ව ගළරවීභ කයහ පගන ඹහ වළකිඹ,  දළනටභත් 

පදවිඹන් වන්පේ භඟ භහදහන වී ඇති නමුත් උන් වන්පේ භඟ අඳපේ ේඵන්ධතහඹ 
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පගොඩනඟහ ගළනීභට අලය අඳ ළනි අඹට පභයින් පුනර්ජනනීඹ ක්රිඹහ සිදු පේ  පවපරෙේ 

පල්ඛකඹහ ඳළවළදිලි කයන ඳරිදි, අඳපේ කිඹවීපභන් ව අධයඹනපඹන් නිතිඳතහ අඳ තුශ 

පයෝඳණඹ කයන රද චනඹ, අඳපේ ළඵෆ සබහඹ පවළි කයයි  පදවිඹන් වන්පේ අඳ 

දකින ආකහයඹටභ - න්ධි ව ඇටමිදුළු, ආත්භඹ ව ආත්භඹ - දළකීභට චනඹ අඳ නිදවස 

කයන්පන්ඹ   

පඵොපවෝ පදපනකුට පභභ දර්ලනඹ බිපඹන් ළසී ඇති පදඹකි  පදවිඹන්වන්පේපේ විනිවිද 

ඹන ඇට එතයේ නියහයණඹ වීභ, අඳ ගළන ඳළවළදිලි චිත්රඹක් රඵහ ගළනීභ, අඳට වසුයහ ගත 

පනොවළකි තයේ ළඩි ඹ, එඵළවින් අපි ළඟවී සිි මු  පඵොපවෝ විට අපි බහට ඹහභ ළනි ඹවඳත් 

ප්දර ළඟවී සිි මු  අඳ භඟ ේඵන්ධකේ ඇති කය ගළනීභට ඩහ පනත් පකපනකු 

ගහඹනහ කිරීභ පවෝ ේඵන්ධතහඹ ගළන ප්දලනහ කිරීභ අඳට ඩහත් ඳවසු ඹ  අඳ ගළන එතයේ 

ගළඹුරු දළනුභක් ඇති කිසිපකු, පදවිඹන්වන්පේද ඇතුළු කිසිපකු විලසහ කශ පනොවළකි 

ඹළයි පවෝ අඳ චනඹ පද ඵරන විට අඳ දකින ප්දට අඳ අකභළති නු ඇතළයි අපි බිඹ පමු  

ඉතින් අපි අභහනපඹන් ළඟපමු   

නමුත් ළඟවීභ අඳපේ පේදනහ තත් උග්ර කයන අතය, අඳපේ කළශළල් ඝණිබණඹ කිරීභට 

භත් නු ඇත, එහි නයකභ පදඹ නේ, අඳ සු කිරීපභන් ළශක්වීභයි  පදවිඹන්වන්පේපේ 

චනඹ තුළින් පභන් අඳ සුඳත් කිරීභට පභපරො අන් කිසිකට පනොවළක  කිසික් නළත! 

පවපරෙේරුන්පේ පඳොපයොන්දු පභඹයි  අඳ දළනගත යුතු ප්ද පභන්න: කීකරුකපේ පර්ගහමී 

ආකල්ඳඹකින් ප්දචනඹ නිතිඳතහ කිඹවීභට ඹටත් වීපභන් රළපඵන අඳ පවළිදයේ කිරීභ 

ළභවිටභ අඳපේ උත්තභ පජකඹහ න පේසුසවන්පේ භඟ උන්වන්පේපේ ධර්මිසමකභ 

ඳළශ සිටී  උන්වන්පේපේ සත්රලින් ළයසුනු විට, අඳ නියහයණඹ කයනු රඵන නමුත් 

පවශහ දළකීභක් සිදු පනොපේ  පේසුස වන්පේ අඳ පනුපන් සිඹලු පවශහදළකීේ දයහ ඇත   

එඵළවින් පදවිඹන්වන්පේපේ චනඹ නිතිඳතහ කිඹවීපේීය, අඳ පදවිඹන්වන්පේපේභ 

අභිමුඛඹට ඳළමිපණන ආකහයඹට අඳට ආයහධනහ කයනු රළපබ්  එභ අභිමුඛපේීය අඳට අලය 

ප්ද රළපබ්: දඹහ, පේසුස වන්පේ තුශ අඳට ඇති භහ ව කරුණහ, පදවිඹන් 

වන්පේපේ සු කිරීපේ ඵරඹ අඳපේ ජීවිතරට අදහශ පේ   

පභභ ක්රිඹහලිඹ එකය සිදු පනොපේ  එඹ පකපේ විඹ වළකිද? අඳපේ ජීවිතපේ ඇති සිඹලුභ 

කළශළල් රට පදවිඹන් වන්පේ ඕනෆභ පභොපවොතක අඳ නියහයණඹ කශපවොත්, අඳට එඹ 

වසුයහගත වළකිද? අපි පදවිඹන් වන්පේපේ චනඹ තුශ කහරඹ පදවිඹන් වන්පේ භඟ 

සථහය ේඵන්ධතහ විනඹක් ඵට ඳත් කශ යුතුඹ  පඵොපවෝ විට පදවිඹන් වන්පේ අඳට 
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දිරිගළන්වීභ ව ප්රීතිඹ රඵහ පදන අතය, උන්වන්පේ පවොඳින්භ දන්නහ ඵළවින්, උන්වන්පේ 

අඳ කවුරුන්ද ඹන්න ව අඳට තභත් සුඹ අලය තළන පවළි කයනු ඇත   

පදවිඹන් වන්පේ භඟ ඇති ේඵන්ධඹ ජීභහන පදඹකි  චනඹ කිඹවීපභන් අඳට සහමින් 

වන්පේ භඟ ඇති ඵතහ විි න් විට පනොරකහ වළරීභට ඉඩ රන දළනුේ ඳදනභක් 

අඳට රඵහ පනොප්ද  පදවිඹන් වන්පේ භඟ ඇති ේඵන්ධතහපේ පභභ මලික විනඹ 

පඳෝණඹ කිරීභට අඳ අභත් ව විට, අපි ඳසුගහමී පමු  තයඹ අතයලය පේ, නමුත් එඹට 

ේඵන්ධතහඹ ප්රතිසථහඳනඹ කශ පනොවළක  එඳභණක් පනො, එඹට පදවිඹන්වන්පේභ 

අඳට පදන ප්රහණත්වීභ නළතිවීභ පවෝ අලය සුඹ රඵහීයභ කශ පනොවළක  පේ ප්දල් අපේ 

සර්ගික පිඹහණන් භඟ මීඳ ඵතහඹකින් පඳෝණඹ කශ යුතුයි   

යදන ේඵන්ධතා විනඹ නේ ිරල්ලේදතාඹයි  නික්භඹහභ 14:14 හි පභෝපස ඊරහපඹල් 

දරුන්ට භතක් කය දුන්පන්, "්ාමින්වන්යේ නුමරා උයදා ටන් කයනයේක  නුමරා 

ිරල්ලේද සිටිඹ යුතුඹයි යනඟට කීයේඹ " ගීතහලිඹ 37:7 හි ගීතිකහකරු අඳට භතක් කය 

පදන්පන්, “්ාමින් වන්යේ යකයයහි යා ඉසිල්යරන් උන්වන්යේ යකයයහි ඵරා සිටු  

තභායේ භා්ගයේ දියුණුන්නාද, නපුන් ප්රයඹෝග ිරාද කශයනොකිය ” ගීතහලිඹ 46:10 හි 

අඳට නළත යක් ඳහ ඇත්පත්, "ිරල්චර සිට, භා දවිඹන් වන්යේ ඵ දනනගිරන්න "  

අඳපේ පඝෝහකහරී පරෝකපේ, පඵොපවෝ විට පඳපනන්පන් නිසකරසක සථහන පනොඳතින 

ඵයි  නමුත් අපි එඹ පතෝයහ ගන්පන් නේ නිලසලබ්දතහඹ ෆභ ඳළත්තකින්භ අඳට රඵහ ගත 

වළකි නු ඇත  කහර්ඹඵහුර ගුන් පතොටුඳරක ඳහ භට නිලසලබ්දතහඹක් පොඹහගත වළකි ඵ 

භභ පොඹහපගන ඇත  භට භහර්ගඹක ගභන් කිරීභට පවෝ භහර්ගපඹන් පිටත සථහනඹක හඩි 

වීභට සිදු විඹ වළකිඹ, නමුත් භට අලය න්පන් නිලසලබ්දතහඹ නේ, භට එඹ පොඹහගත 

වළකිඹ   

නිලසලබ්දතහඹ පත්රීභකි  එයින් අදවස කයන්පන් අඳපේ අධහනඹ වහ කෆගන අඳ අට 

පරෝකපේ ලබ්දඹ නිහ දළමීභට පතෝයහ ගළනීභයි  රඳහහිනිඹ, ගුන්විදුලිඹ, පවො පඳොත් ව 

මිනිසුන් වහ පේරහන් තිපබ්  නමුත් ගළඹුරු චින්තනඹ ව ඳයහර්තනඹ ර්ධනඹ විඹ 

වළක්පක් නිලසලබ්දතහ පතෝයහ ගළනීභට ව පුහුණු වීභට ඉපගන ගත් විට ඳභණි   

නිලසලබ්දතහඹ තුශ අපි න තුට පොඹහ ගනිමු  නිදසුනක් ලපඹන්, ප්දචනඹ කිඹවීපේ 

විනඹ තුළින් අඳපේ වදත් තුශ පයෝඳණඹ කය ඇති චන අඳපේ වදත් ව භන න 

අර්ථඹකින් පිරී ඹහභට අසථහක් ඇත  අඳ ටහ ඇති පදවිඹන් වන්පේපේ පරෝකපේ 
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අරසකහයඹ උන්වන්පේපේ ඵරඹ ව ඳයභහධිඳතයඹ අඳට කථහ කයයි  සිඹල්රටභ ඩහ, අපි 

නළත යක් පදවිඹන් වන්පේපේ අභිමුඛඹ භඟ ප්රපභෝදඹට ඳත් පමු   

ළඩි කහරඹක් නිලසලබ්දතහඹකින් පතොය පදවිඹන් වන්පේ භඟ ඇති ේඵන්ධතහපේ 

අභියවට ඇතුළු වීභට භට භහර්ගඹක් වමු පනොවීඹ  නිලසලබ්දතහඹ පුරුදු පනොකිරීභට අඳට 

විවිධ පවේතු පොඹහගත වළකි නමුත් නළතත්, නිලසලබ්දතහඹ පත්රීභකි  අපි උන් වන්පේ 

භඟ නිතිඳතහ නිලසලබ්ද සිටීභට ඉපගන ගන්නහ පතක් පදවිඹන් වන්පේ භඟ ේඵන්ධ 

වීභ අේපර්ණ නු ඇත   

යතන ේඵන්ධතා විනඹ හුදකරායි  භපතේ 04:03 පේසුස වන්පේභ තනි සිටීභට 

පතෝයහ ගත් සථහන ගණනහකින් එකකි: “මවඹා විසිරී ිලඹ ඳසු, උන්වන්යේ තිරභ සිට 

ඹාච්ඤා කිරීභට කන්දට නනිල යේක  උන්වන්යේ යාත්රිඹ දක්ා එහි තිර සිටියේක ” භවය 

විට පභඹට ඩහ ළඩි ඹභක් ඳළසිඹ යුතු නළත: පේසුසවන්පේභ හුදකරහ පේපේ නේ, එඹ 

අඳට අඩු අලයතහඹක්ද?  

අපේ සසකෘතිඹ තුශ අඳට නිවඬ සිටීභ දුසකය නේ, තනි සිටීභ භවය විට ඊටත් ඩහ 

දුසකයඹ  පදවිඹන්වන්පේපේ චනපඹන් පදවිඹන්වන්පේට ඇහුේකන් ීයපේ ීයර්ඝ 

කහරඹක් අඳ අභත් වී ඇත්නේ, එඹ ළඵවින්භ අඳ භඟ තනි සිටීභට අඳට අලය පනොවීභ 

විඹ වළක  භවය විට සඹස පොඹහගළනීේ පිළිඵ බිඹ අඳ තනි සිටීභට ඇති ආලහපන් 

ශක්යි  එපේත් නළතිනේ භවය විට එඹ අඳ ටහ ඇති සසකෘතිපේ විපනෝදහසහදඹ තුශ 

අඳපේ විලහරතභ "ප්රීතිඹ" පොඹහ ගළනීභයි  අඳපේ කයදයකහරී සසකෘතිඹ ප්රහපඹෝගික අඳට 

තනි කහරඹ ගත කිරීභ, නිලසලබ්ද සිටීභ ව එහි ප්රතිපරඹක් පර අඳපේ සසකෘතිඹ දුේ 

ව කණ්ණහඩි රට ඩහ ළඩි පදඹක් පනොන ඵ ඳයහර්තනඹ කිරීපේීය පත්රුේ ගළනීභ 

අහිය කයයි   

හුදකරහ තුශ අඳට නිලසලබ්දතහඹට ඉඩක් පභන්භ ප්ද චනඹට ක්රිඹහීලීව න් ීයභට 

කහරඹ ද රළපබ්  හුදකරහ තුශ අඳට අඳපේ කුඩහ ඵ ව පභභ ග්රවපරෝකපේ අඳපේ 

තහකහලික තත්ඹ සිහිඳත් නු ඇත  ඩහ ළදගත් න්පන් හුපදකරහ තුශීය අඳට භතක් 

න්පන් අඳ පේ පරෝකඹ වහ නිර්භහණඹ කය පනොභළති ඵයි  ඳහඳපේ ඵරඳෆේ පේ 

පඳොපශො ඳහරනඹ කයයි  උත්ඳත්ති 1 හි පදවිඹන් වන්පේ භළව පරෝකඹ අඳ පනුපන් 

භන රද අතය එඹ තුශ අඳ ප්රතිසමහඳනඹ කයනු රළබීඹ  හුදකරහ අඳපේ ජීවිතපේ භහලිභහ 

ඹළි පිහිටුවීභට අලය අසථහ ඳඹයි  නමුත් ඩහත්භ ළදගත් පදඹ නේ, හුදකරහ තුශ අඳ 

තනි නළති ඵ පොඹහ ගළනීභයි  ඇත්ත ලපඹන්භ පදවිඹන් වන්පේ එහි සිි න පේක   
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අාන ේඵන්ධතා විනඹ නේ ඹටත් වීභයි  පදවිඹන් වන්පේ භඟ ඇති අඳපේ 

ේඵන්ධතහඹට ඹටත් වීභ අතයලය පභන්භ එයින් එඹ හයත් පේ  පවපරෙේ 00:9 අඳට 

භතක් කය පදන්පන් “තද අඳට දඬුේ කයන ආත්මීක පිඹන් අඳට සිටියඹෝඹ  අපි ඔවුන්ට 

යගෞය කයශමු  ඊට යඵොයවෝ නඩියඹන් අඳ විසින් ආත්භර පිඹාණන්වන්යේට ඹටත් 

ජීත්න්ට යුතු යනොයේද?” ඹනුපන්ඹ  පවපරෙේ 5:7 හි අඳට භතක් කය පදන්පන්, 

“උන්වන්යේ  භාාංභත් සිටි ද්රදී, තභන්වන්යේ භයණයඹන් ගරාගන්ට පුලුන්ව, 

තනනන්වන්යේට ඵරත් වනඬීයභන් වා කඳුළුයරන් යුක්ත ඹාච්ඤා ව කන්නරේ ඔේපුකය 

තභන්යේ යේබඹ ිරා උත්තය රනඵ   " පේසුස වන්පේපේභ චනරට ඹටත් වීපේ 

ළදගත්කභ විදවහ දක්යි: “්්ගයේ ව යඳොයශොයේ සිඹලු ඵරඹ භට තියේ  එඵනවින් 

නුමරා යගෝ සිඹලු ජාතීන් යගෝරඹන් කයඳල්රා; පිඹාණන්යගත්, පුත්රඹායගත්, 

ශුේධාත්භඹාණන්යගත් නාභඹට ඔවුන් යඵෞති්භ කයඳල්රා  භා විසින් නුමරාට අණකශ 

සිඹල්රභ ඳත්ාගන්ට ඔවුන්ට උගන්ාඳල්රා " (භයත  28:18-20)   

"ඹටත් වීභ" ඹන චනඹ යදහ ටවහ ගළනීේ ව බිඹ භඟ ආපයෝඳණ පේ  තභහ පේසුස 

වන්පේපේ වපරකු ඵ කශ ඳහවුල්පේ ප්රකහලඹද ඒ වහ භහන යදහ ටවහපගන ඇත  

උත්ඳත්ති පඳොපත් ප්රකහල කයන ඳරිදි පදවිඹන් වන්පේ පභභ ග්රවපරෝකපේ සදරී 

භළවුේකරු නේ, ගීතිකහකරු ප්රකහල කයන ඳරිදි, උන්වන්පේ අඳ බිපඹන් වහ පුදුභ වගත 

පර නිර්භහණඹ කය තිපබ් නේ, ව උන්වන්පේපේ භළවිල්ර උන්වන්පේපේ ආදයණීඹ 

ප්රඥහට ප්රතිචහය දක්නු ඇතළයි අපේක්හ කිරීභට භළවුේකරුට අයිතිඹක් තිපබ් නේ, එඹ එපේ 

න්පන් පකපේද? උන්වන්පේට මුළු වදතින්භ ව කළභළත්පතන්භ ඹටත් වීභ 

උන්වන්පේ භඟ ඇති අඳපේ ේඵන්ධතහපේ සහබහවික ගරහඹහභක් නු ඇතළයි අපි 

ඵරහපඳොපයොත්තු පනොන්පනමුද?  

පේසුසවන්පේ ව ඳහවුල් ඹන පදපදනහභ ඹටත් වීපේ ළඵෆ සබහඹ පත්රුේ ගත්ව  

ඔවුන්පේ ඹටත් වීභ ඔවුන් මීඳ දළන සිි  තළනළත්තහ භඟ ඇති ේඵන්ධතහපේ ව 

විලසහපේ ඹථහර්ථඹ තුශ ඹ   

පදවිඹන් වන්පේ අඳට ආයහධනහ කයන්පන් උන්වන්පේ විලසහ කයන පරයි  ශු්දධ 

ලිඹවිල්පල් ශික්හන් න, නිලසලබ්දතහඹ ව හුදකරහ පුහුණු කිරීභ විලසහඹ ළඩි කයයි; 

ඇත්ත ලපඹන්භ, ඵයිඵරපඹන් අඳ පොඹහගත් තළනළත්තහ විලසහ කිරීභ සහබහවිකඹ  අඳ 

අඳපේ ජීවිතඹ තුශ උන් වන්පේපේ කළවීභ පබ්රුේ කය ගන්නහ අතපර්, නිතළතින්භ 

පදවිඹන් වන්පේට ඹටත් වීභ අඳපේ ප්රතික්රිඹහ න තත්ඹකට ඳළමිණීභ අඳපේ ඉරක්කඹ 
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විඹ යුතුඹ  එඹ පදවිඹන් වන්පේපේ චන අඳ පත ඳළමිපණන විට කීකරු පර ප්රතිචහය 

දළක්වීභට අඳපේ හිතහභතහ නළඹුරුහක් ඳභණක් පනො අඳපේ චිත්තපේගීඹ ප්රතිචහයඹක් 

පර කීකරුකභ ඉපගන ගළනීභට ඇති කළභළත්ත ද ඉල්රහ සිටී   

පදවිඹන් වන්පේ තභ චනපඹන් පවළි කය ඇති ප්දර තයඹ ව විලසනීඹත්ඹ පිළිඵ 

ඒත්තු ගළන්වීභ අඳපේ භනපහි කීකරුකපේ නළඹුරුතහඹක් ඇති කයයි  නමුත් 

පදවිඹන්වන්පේපේ චනපඹන්, නිලසලබ්දතහපඹන් ව හුදකරහ තුශ පදවිඹන්වන්පේට 

න් ීයභට ඉපගන ගළනීභ අඳපේ වදත් තුශ උන්වන්පේට අලය කීකරු ප්රතිචහයඹ ළඩි 

කිරීභට ක්රිඹහ කයයි   

අඳ අට පරෝකඹ ව අඳ තුශ ඇති භහසඹ, හතන් ව ඔහුපේ පගෝරඵහරඹන් විසින් 

කරඵරඹට ඳත් කය, සර්ගික පිඹහ භඟ ඇති ේඵන්ධතහපේ අභියවට අඳ නිදවස කය 

පනොගළනීභට කුභන්ත්රණඹ කයයි  නමුත් ය දවස ගණනක් පුයහ පඳපනන අදහනභ ගළනීභට 

කළභති අඹපේ ජීවිත තුශ, පදවිඹන් වන්පේ පනුපන් අඳ අත්වළරීභට ආයහධනහ ඳතී   

එළිඳත්ත 2: අඳයේ කන්ණායේ කථා ඳනසීභ 

න ගිවිසුපේ පදන එළිඳත්ත අගඹ එපී 3:0-00 හි දක්නට රළපබ්: අඳපේ දදනික 

ජීවිතපේීය අඳ අට සිි න මිනිසුන්ට අඳපේ කරුණහන්ත කථහ හචික ප්රකහල කිරීභ  කහරඹ 

ව දහකහලිකත්ඹ වහ බහපේ අයමුණ පිළිඵ ඳළවළදිලි වහ යර ප්රකහලඹ අඳට පභහි 

දක්නට රළපබ්: පභභ කරුණහ රඵහ දුන්පන්, ක්රිසතුසවන්පේපේ පවිඹ පනොවළකි ධනඹ 

අනයජහතීන්ට ප්දලනහ කිරීභටත්, අභියවපහි ළරළසභ කුභක්ද ඹන්න ෆභ පකපනකුටභ 

පවළි කිරීභටත් ඹ  “ක්රි්තු්වන්යේයේ යොඹා දනනගත යනොවනකිව ේඳත ගනන අනය 

ජාතීන්ට යේලනා කයන්ටත් සිඹල්රභ භනවුාවු යදවිඹන්වන්යේ තුශ සිඹලු කාරර ඳටන් 

නඟවී තිබුණාවු යවයේ ිරඹභඹ කියභක්ද කිඹා සිඹල්රන්ට යඳන්න පිිසත්ඹ ” ( එපී  

3:8-00 )   

පේ පකොටපේ ළදගත්කභ අපි පේ පඳොපත් 0 පනි ඳරිච්පේදපඹන් දුටුපමු  එභ බහපේ 

ඳයභහර්ථඹ න්පන් අඳ එදිපනදහ ජීත් න මිනිසුන්ට ශුබහයසචිඹ ප්රකහල කිරීභ න අතය, ෆභ 

ඇදහිලින්තපඹකුභ පභඹ කයන්පන් ඔහුපේ පවෝ ඇඹපේ අ්දවිතීඹ කරුණහපේ කතහ පවෝ 

පදවිඹන් වන්පේ ඔහුපේ පවෝ ඇඹපේ ජීවිතඹ තුශ කය ඇති ප්ද පිළිඵ පු්දගලික හක්ෂිඹ 

පඵදහ ගනිමිනි   
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ඳහවුල් විසින් ඉතහ ඳළවළදිලි විසතය කයන රද බහපේ අයමුණ දහකහලික පප්රේක්කයින් 

වහ භමික පේදිකහපේ හදනඹ කයන්පන් නේ, එක් එක් පු්දගරඹහපේ වබහගීත්ඹ සුළු කශ 

පනොවළක  පදවිඹන් වන්පේපේ ආත්භඹහණන් වන්පේ අඳ පගන ඹන ඕනෆභ ව ෆභ 

ේඵන්ධතහඹකටභ එක් එක් පු්දගරඹහපේ කරුණහපේ කතහ ර්ධනඹ න ප්රකහලනඹ තුශ 

ප්රහප්දීලඹ බහපේ පරතහපේ පදන මිනුභක් පොඹහගත යුතුඹ  බහට ඹන ඵහුතයඹක් 

පදනහ පභභ සීභහ තුශ ර්ධනඹ පනොන්පන් නේ, බහ එහි කහර්ඹඹ කයන්පන් නළත   

එළිඳත්ත 3: අඳයේ ආත්මික දීභනා ප්රගුණණ කිරීභ 

අධයහත්මික ීයභනහ රඵහ ීයපේීය පදවිඹන් වන්පේපේ ආත්භඹ ඳයභහධිඳතයඹ දයන්පන් නේ, 

එපේභ මිනිසුන් පභභ ීයභනහ පිළිඵ ඔවුන්පේ අපඵෝධඹ ව බහවිතපේ තුශ ර්ධනඹ 

පනොන්පන් නේ, නළත යක් බහ, පදවිඹන් වන්පේ විසින් රඵහ ීය ඇති කහර්ඹඹ ඉටු 

පනොභළත  පේසුසවන්පේට කිරීභට අලය පඵොපවෝ පේහරට පදවිඹන්වන්පේපේ 

පනඟ වයවහ උඳහඹභහර්ගික ප්රකහලනඹක් රඵහ ීයභට ශු්දධහත්භඹහණන්වන්පේ ීයභනහ 

බහවිතහ කයනපේක  බහපේ ව පරෝකඹ තුශ ඔහුපේ පවෝ ඇඹපේ පඹදවීපේීය එක් 

පු්දගරපඹකුපේ ඳහ ඳරිණතබහඹ අහිමි වීභ ඹනු පදවිඹන් වන්පේ තභ ජනතහ වහ 

නිර්භහණඹ කය ඇති නිර්භහණීලීව ප්රතිබහඹ හීනවී ඹෆභකි  පේ අනු තුන්න එළිඳත්ත අගඹ 

න්පන් අඳපේ නිපසර ව පේහ සථහනර ආත්මීක ීයභනහ ජීත් කයවීභයි   

එඳභණක් පනො, පභභ ීයභනහ ඩහත් නිළයදි විසතය කයන්පන් නේ ආත්භඹහණන් 

වන්පේ අඳ වයවහ සුවිපලේෂී ආකහයලින් ක්රිඹහ කයන ඵ ඹන්පනන් ඇඟපන්පන් ඒහ 

අදි ඇති ෆභ පභොපවොතකභ ක්රිඹහත්භක න ඵඹ  භන්ද අඳ පේසුස වන්පේ තුළින් 

පදවිඹන් වන්පේ වහ ේඵන්ධ ව පභොපවොපත් අඳ ජීභහන පදවිඹන් වන්පේපේ භහලිගහ 

න ඵළවිනි  පභභ ීයභනහ රඵහ ීය ඇත්පත් බහපේ ළඩටවන් ඵරගළන්වීභ වහ පනොන 

අතය, බහ වහ පදවිඹන් වන්පේපේ අයමුණ ඵරගළන්වීභටඹ   

පදවිඹන්වන්පේපේ ප්රතිබහ පඳපනන්පන් ආත්භඹහණන් වන්පේ එකිපනකහට අ්දවිතීඹ 

පර වහ ඵරගතු පර ීයභනහ පදන අතපර් ක්රිසතුසවන්පේපේ පනඟ ඔවුන්පේ අල්ළසි 

ප්රප්දලර ව පරො පුයහ ඇති ෆභ තරඹන් පතටභ දිනඳතහ පඵදහවරිනු රළබීපේීයඹ  

විපලේෂිත සථහනඹක් පවෝ ෘත්තිඹක් ළදගත් පනොපේ  පදවිඹන් වන්පේපේ ගළශවීභ පිළිඵ 

පඳොපයොන්දු උන් වන්පේපේ සිඹලු ජනතහ තුශ සඳන්දනඹ න ඵළවින්, අඳ ජීත් න ව 

ළඩ කයන ෆභ සථහනඹක්භ හක්ෂිකරුන් වහ සථහනඹක් ව ගළරවීපේ පඳොපයොන්දුපේ 

එක් එක් පු්දගරඹහපේ අ්දවිතීඹ පකොටස ජීත් වීභක් ඵට ඳත් පේ  ෆභ ඇදහිලින්තපඹකු 
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තුළින් ව වයවහ පේඹ කයනු රඵන ආත්භපේ ීයභනහ ආත්භඹහණන්වන්පේ විසින් ඳහරනඹ 

කයනු රළපබ්   

භවය කිතුනුන්ට පභඹ අමුතු පදඹක් විඹ වළකිඹ, නමුත් ඒ පඵොපවෝ පදපනක් අඳපේ 

ජීවිතපේ ආත්භපේ පභභ විපලේෂිත ප්රකහලනඹ ළයදි පර ටවහපගන ඇති නිහ ඳභණි  

එළනි ඇදහිලින්තඹන් අඳ පදවිඹන් වන්පේපේ සරඳපඹන් භහ ඇති ඇති ඵත්, 

උන්වන්පේපේ භළවිල්ර ගළන ළරකිලිභත් වීභ ව උන්වන්පේ අඳපේ අතට ඳත් කයන 

සිඹල්ර බහයකහයත්ඹ වහ උන්වන්පේ නිපඹෝජනඹ කිරීභට කළනු රඵන ඵටත් ඇති 

ඹථහර්ථඹ ගළන ඇති ප්දධර්භඹට ේඵන්ධඹ නළති කයපගන ඇත  ඔවුන්ට දහකහලිකත්ඹට 

ඇති ේඵන්ධඹ නළති වී ඇති අතය, එභගින් පදවිඹන් වන්පේ නිපඹෝජනඹ කිරීපේ 

ළදගත්කභ, උන්වන්පේපේ ත්කේ බහයගළනීභ ව උන්වන්පේපේ භහිභඹ ව 

උන්වන්පේපේ පඳොපයොන්දු ඔවුන්පේ ජීවිතපේ පක්න්්රසථහනඹ පර පඳන්වීපේ 

ළදගත්කභ ඔවුන්ට අහිමි පේ  පේ සිඹල්ර පඵොපවෝ දුයට අපනකුත් කිතුනුන් වහ න 

ළඩටවනක් ක්රිඹහත්භක කිරීභට අලය ඵරඹ පර ීයභනහ පිළිඵ බහපේ අපඵෝධඹ ඳවත 

දභහ ඇත   

පභඹ නිහ අඳපේභ ජීවිත ව, ඩහත්භ ළදගත් පර, පදවිඹන් වන්පේපේ පනඟ වයවහ 

ප්රක්පේඳණඹ කයන රද පදවිඹන් වන්පේපේ ප්රතිරඳඹ ඳහඩු විඳී   

එළිඳත්ත 4: ආත්භයේ පර ප්රද්ලනඹ කිරීභ 

වතයන එළිඳත්ත අගඹ න්පන් අඳ එකිපනකහ වහ පරෝකඹ තුශ ඇති ඵතහරීය 

ආත්භපේ පර ප්රදර්ලනඹ කිරීභයි  ඳහවුල් ගරහති 5:22-23 හි පභභ අන්තර් පු්දගර ගුණහසග 

රළයිසතුගත කයයි: “ආත්භයේ පර නේ යප්රේභඹ, ප්රීතිඹ, භාදානඹ, ඉසීභ, කන්ණා, 

ඹවඳත්කභ, විල්ාන්තකභ, භෘදුකභ, ආත්භ දභනඹ; යභඵඳු යේරට වින්ේධ 

ය්ථාක් නනත ” පේහ ක්රිසතුස වන්පේපේ පනඟ තුශ ආත්භපේ ජීත්වීපේ සබහවික 

ප්රතිපර න අතය ඳරිණතබහපඹන් වහ ප්රකහලනපේ අඛණ්ඩ ර්ධනඹ විඹ යුතුඹ   

ආත්භපේ පරපඹන් ළපඩන්නහව පු්දගරඹන් ඔවුන්පේ විහවඹන්, ඳවුල් ව බහන් තුළින් 

පේසුසවන්පේ තභ ජනතහ තුශ ජීභහන සිි න ඵට ඳෘථිවිපේ ඵරත්භ හක්ෂිඹ ප්රකහල 

කයති  පභභ හභහනයපඹන් අපනයෝනය ලපඹන් ප්රපවේලිකහක් න අන්තර් පු්දගර 

ඵතහන්හි ඔවුන්පේ ර්ධනඹ න ප්රකහලනඹන් ඔවුන් තුශ ජීත් න්නහව අ්දවිතීඹ ඵරඹ 

පඳන්නුේ කයයි   
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පභභ පරපේ ප්රකහලනඹ ක්රිසතුසවන්පේපේ පනඟ තුශ ලරීයගත වී ඔවුන් අට පරෝකඹ 

තුශ දළකිඹ වළකි ව විට එඹට ඵරගතු ඵරඹක් ගළබ්පේ  ඹහපකොබ්පේ අදව පභඹයි: "අඳයේ 

පිඹවු යදවිඹන් වන්යේ ඉදිරිතයයඹහි පිරිතයසිදුවු යනොකිළිටිවු  බක්තිඹ නේ, භේපිඹන් නනති 

දන්න්ද, නන්දඹුන්ද ඔවුන්යේ විඳත්තියේදී ඵරා ගනනීභත්, යරෝකයඹන් කිළිටි යනොන 

යර තභාභ ආයක්ා කය ගනනීභත්ඹ" (ඹහපකොබ් 1:27). ඉතිවහඹ පුයහභ බහ, එඹ එහි 

සහමිඹහ මර්තිභත් කශ විට, පරෝකඹට ප්රපවේලිකහක් ඵට ඳත් විඹ  පරෝකඹ අනහයක්ෂිත 

වන් පකපයහි සුළුතය අධහනඹක් රඵහ පදයි, නමුත් බහ සිඹළුභ මිනිසුන් තභ පරෝකඹට 

ඇතුශත් කිරීභට ක්රභ පොඹහ ගන්නහ අතය ඇත්ත ලපඹන්භ සිඹළු මිනිසුන්ට සුඹ රඵහ ීයභට 

උනන්දුපන් ක්රිඹහ කයයි  පභඹ පරෝකපේ එළන්ජලිසත පේඹ වහ ඩහත්භ ඵරගතු 

ඳදනභකි   

ක්රිසතුස වන්පේපේ නළත ඳළමිණීභට පඳය පරෝකපේ ඳ්දධතිභඹ ගළටලු අඳට අලයපඹන්භ 

සු කශ වළකි ඵ ශු්දධ ලිඹවිල්පල් පකොතළනකත් භභ පනොදකිමි  නමුත් ඉතහභ දරුණු මිනිස 

ඳ්දධතීන් තුශ සියවී සිි න පු්දගරඹන් සඳර්ල කිරීභට, සුඳත් කිරීභට ව ගරහ ගළනීභට අඳ 

ඵළඳී සිි න ඵ ඳළවළදිලිඹ  බහපේ ඵරඹ පභඹයි  ප්රහප්දීලඹ බහ අනහථ නිහ, භත්්රය 

පුනරුත්ථහඳන භධයසථහන ව පඳෝණ ළඩටවන් ඳත්හපගන ඹමින් භවහ ආඥහ තභ 

තභන් සිි න සථහනර ඳත්හපගන ඹහභ පුදුභඹක් පනොපේ   

ප්රප්දලපේ බහන් තභ ජනඹහපේ ආත්මික අන්තර් පු්දගර ර්ධනඹට ව භළනීභට 

ප්රමුඛත්ඹ දිඹ යුතු අතය එපේ පනොවපවොත් ඔවුන් සර්ගපේ කළවීපභන් භක් ඳභණක් 

ජීත් න අතපර් තභන් සර්ගඹට ඵළඳී සිි න ඵ ඳමින් ඔවුන්පේ මිනිසුන් පගොදුරු ඵට 

ඳත් නු ඇත විපලේපඹන්භ එහි ඵහුතය ජනතහක් ේඵන්ධ න ඕනෆභ ආකහයඹක කුඩහ 

කණ්ඩහඹේ පේඹක් තිපබ් නේ, කළභළත්පතන් සිි න ප්රහප්දීලඹ බහකට පභඹ කිරීභ අඳවසු 

නළත  එළනි පු්දගරඹන් පක්න්්ර කයගත් තත්ඹක් තුශ බහ තුශ ඵතහ තුශ ක්රිඹහත්භක 

න ආත්භපේ පර දළකීභට අඳ අපේක්හ කශ යුතුඹ  බහන් අඳපේ වබහගීකේ පිහිටහ ඇති 

නගයර ව අල්ළසි ප්රප්දලර අලයතහ ද ඉටු කශ යුතු අතය ඔවුන්පේ ජනතහ ඔවුන්පේ 

ප්රප්දලපේ ෆභ උඳ කණ්ඩහඹභකටභ පේඹ කයනු දළකීභට අපේක්හ කශ යුතුඹ  පභඹ සිදු 

පනොන විට, ඹභක් දළඩි පර යදට ඳත් වී ඇත   

එළිඳත්ත 5: අඳයේ ජීවිත ගනන ගඵඩාකාරී වීභ  

ඳසන එළිඳත්පත් අගඹ න්පන් ඳෘථිවිපේ පදවිඹන් වන්පේපේ යහජයඹ යහේත කිරීභ 

වහ අඳපේ ජීවිත, ඵතහ ව ත්කේ බහය ගළනීභයි  ඳශමු එළිඳත්ත පභන්, පභඹට 
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විසතයහත්භක ඳළවළදිලි කිරීභක් අලය පේ  පේ අනු අපි එඹ 4 න ඳරිච්පේදපඹන් 

ආභන්ත්රණඹ කයන්පනමු   
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4 

අඳයේ ජීවිත ගනනවු ගඵඩාකාරීත්ඹ 

 

අපි ඳශමු එළිඳත් අගඹන් වතය ඳරීක්හ කය ඇත්පතමු: යදවිඹන් වන්යේ භඟ මීඳ 

ඵතාඹක් ්ධනඹ කිරීභ, අඳයේ කන්ණායේ කථා ඳනසීභ, අඳයේ ආත්මික දීභනා ප්රගුණණ 

කිරීභ ව ආත්භයේ පර ප්රද්ලනඹ කිරීභ  දළන් අපි ඳසන එක පකපයහි අධහනඹ පඹොමු 

කයමු: පදවිඹන් වන්පේපේ යහජයපේ යහේතිඹ භඟ ේපුර්ණපඹන්භ වපඹෝගපඹන් 

කටයුතු කිරීභ වහ අඳයේ ජීවිත ගනන ගඵඩාකායකභ දනරීභඹ  මුදල්, පිරිසිදුකභ, විහවඹ, 

ඳවුර, මිතුයන්, බහපේ ලරීයඹ ව පශපඳොශ ළනි ඔවුන්පේ පඳෞ්දගලික තීයණ භත 

මිනිසුන්පේ ඇදහිල්පල් ඵරඳෆභ භළනිඹ වළකි අහන භහර්ගඹ පභඹයි  අපි පභඹ ජීවිතපේ 

බහයකහයත්ඹ පර වළඳින්විඹ වළකිඹ, භන්ද එඹ අඳපේ කහරඹ, මුදල් ව අපේක්හන් 

භඟ අඳ කයන ප්ද ඇතුශත් පේ   

පේසුසවන්පේ භපතේ 6:24 හි ඳන්පන්, "යදවිඹන් වන්යේට ව ්තුට යේඹ 

කිරීභට නුමරාට නුපුළුන" ඹනුපනි  පේසුසවන්පේ මුදල් ගළන වන් කයන අතයභ, 

උන්වන්පේ ප්රකහල කයන මරධර්භඹ මුළු ජීවිතඹටභ අදහශ පේ: අපි භයණපඹන් ජීනඹට 

භහරු ව ඳසු භයණඹ ව පේසුස භඟ නළත නළඟිටීභ තුළින්, පදවිඹන් වන්පේ අඳ තුශ 

තළන්ඳත් කයන න වදත ළරසුේ කය ඇත්පත් පදවිඹන් වන්පේ පක්න්්ර කය ගළනීභටඹ   

මුදල් පවෝ පනත් සතුක් පු්දගරපඹකුපේ වදපත් ආධිඳතයඹ පොඹහ ගන්පන් නේ, 

පදවිඹන් වන්පේ එභ ජීවිතඹ තුශ පනොභළත  එවිට මිනිස කෆදයකේ වළභ පදඹක් තුළින්භ 

විකහලනඹ නු ඇත  නළතපවොත්, භපතේ 6:23 හි පේසුස වන්පේ ඳන ඳරිදි, 

පු්දගරපඹකුපේ "මුළු ලරීයඹභ අන්ධකායයඹන් පිරී ඹනු ඇත " මිනිසුන් තභ ආගමික වහ 

භහනුෂික ක්රිඹහන්හිීය ප්ද විඥහනඹ පර පඳනී සිි ඹද, මුදල් ඔවුන්පේ වදත් ඳහරනඹ 

කයන්පන් නේ, ඔවුන් තුශ ඳරිර්තනඹක් සිදු පනොපේ   

ඳරිර්තනඹ ව වදත තුශ, පදවිඹන් වන්පේ නිර්භහණඹ කය ඇති ඉඩ එක් ඳදිසචිකරුපකු 

වහ ඳභණි: ඒ උන්වන්පේභඹ! පභභ ඉරිඹේපන් අඳට ඳෘථිවිපේ අඳපේ ජීවිතපේ 
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බහයකහයත්ඹ පත්රුේ ගළනීභට ඳටන් ගත වළකිඹ  භපතේ 6:19-34 හි පේසුසවන්පේ අඳට 

පරෞකික සතුරට අඳපේ චින්තනඹ ආධිඳතයඹ කිරීභට ඉඩ පනොීයභට පවේතු ඳවක් ඳඹයි   

ඳශමු, ඒහ කුණු වී පවෝ අතුරුදවන් නු ඇත: "යඳොයශොයහිදී නුමරාට ්තු රැ් කය 

යනොගිරල්රා  එහිදී කායෝද භරකඩද ඒා නා්ති කයති, යොන්ද උභාං කනන යොයා ගිරති" 

(භපත  6:19). නතභ පභෝටර් යථ, ඇඳුේ ඳළශඳුේ ව පනත් අයිත්තේ සිඹල්ර අබහඹට 

ඹනු ඇත  භභ ඳසුගිඹ යර ඳරිපර්ණත්ඹට නළඹුරු වුපණමි  භහ මිරීය ගත් පදඹක් ඳයණ ව 

විට, සීරීේරට රක් ව විට පවෝ බහවිත කශ ඵට පඳපනන පඳනුභක් ඇති ව විට, භපේ 

කරකිරීභ ඉවවහ ගිඹ ඵ භට තභත් භතකඹ  යක් භහ අගඹ කශ පදඹක් පොයකේ කයන 

රීය; අහිමි වීපේ වළඟීභ ලක්තිභත් විඹ  පේසුස වන්පේ නිළයදි ඵ අපි දනිමු, නමුත් 

දහකහලික පනොනළසී පනොඳතින ප්දල් අගඹ කිරීභට අඳ අට සසකෘතිඹට පඵොපවෝ 

පයින් ඵරඳෆේ කය ඇති අතය භවය අසථහරීය පඳොශමහ ඇත   

යදනු, පේසුසවන්පේ ඳන්පන් අඳ “      ්්ගයේ ්තු රැ්කයන්න” කිඹහඹ (භපත  

6:20) අඳ ආදයඹ කයන ප්දල් තළන්ඳත් කිරීභට ඩහත්භ විලසහදහඹක සථහනඹ එඹ පේ  

පේසුසවන්පේ පඹොමු කයන්පන් ඵහහිය ප්දල්රට ඩහ ළඩි ඹභකි; අර්ථඹ, ළදගත්කභ 

ව ඉටුවීභ ළනි අඳ අගඹ කයන අබයන්තය ප්දල් ගළනද උන්වන්පේ කතහ කයයි   

යතනු, අඳපේ වදත් ආධිඳතයඹ දයන පදඹ අඳ අයිති කය ගනී: "ඔයේ ්තු 

යකොතනනද, ඔයේ වදතද එහි යේ" (භපත  6:21). පඵොපවෝ ප්දල් නයක නළත, නමුත් 

ඒහයින් අඳපේ වදත් ව ක්රිඹහන් පකපයහි ඇති කශ වළකි ඵරඳෆභ ඵයඳතර ඹ  

පදවිඹන්වන්පේපේ ප්රතිවිපයෝධී අඳපේ සසකෘතිපේ ි නහකේ පිළිඵ නිර්චනඹ විසින් 

වදත ව ඇ අල්රහපගන ආධිඳතයඹ දයයි  ළඵෆ ි නහකභ ව ළඵෆ ජීවිතඹ, යහජ, 

භතුපිි න් පඳපනන ව බඹහනක ආකල්ඳ ව ක්රිඹහන් භගින් නළත අර්ථකථනඹ පේ   

වතයනු, අඳපේ වදත් අධහනපඹන් පතොය ව විට, "ඇ ලරීයයේ ඳවන" (භපත  6:22) 

නිහ අඳපේ පඳනීපේ වළකිඹහ දුර්ර පේ  රහකුළු පිරුණු වදතට ළඵෆ විපේකඹක් ව 

ආීලර්හදඹක් පගන ඒභ පර පදවිඹන් වන්පේ අදවස කශ ආකහයඹට ප්දඳශ ගළනත් එපේ 

දළකීභ අතිලඹ දුසකය ඹ  එළනි රහකුළු හිත වදතක් අන්ධකහයඹ ඇති කයයි  අභ 

ලපඹන් පඳපනන ඵහුරත්ඹ භධයපේ ඳහ එඹ අතුට, ළකඹ ව භහනසික අපීඩනඹ 

ඇති කිරීභට භත් නු ඇත   
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ඳ්නු, අඳට විරු්දධ ඵරපේග පදකකට පේඹ කශ පනොවළක: "කිසියකුට ්ාමින්න් 

යදයදයනකුට යේඹ කශ යනොවනක, භක්ිරාද ඔහු එක් යකයනකුට වය කය අයනකාට 

යප්රේභ කයනු ඇත, නනතයවොත් ඔහු එක් යකයනකුට ඇලුේ වී අයනකා යවශා දකිනු ඇත" 

(භයත  6:24). පදවිඹන්වන්පේපේ න භළවිල්රට ඇත්පත් එකභ නිළසිපඹකු ඳභණි: ඒ 

පදවිඹන් වන්පේභඹ  මුදහ පනොගත් මිනිහ පභඹ ෘණහත්භක පත්රීභක් පර රකයි, නමුත් 

පදවිඹන් වන්පේ එඹ අනතුරු ඇඟවීභක් පර පනො පඳොපයොන්දුක් පර ඉදිරිඳත් කයයි   

අාන ලයඹන්, පදවිඹන් වන්පේපේ ළරළසභට ඳක් අඳ අට සසකෘතිපේ ඉල්ීවේ 

ප්රතික්පේඳ කය අඳපේ ධනඹ උන්වන්පේපේ රැකයණපඹහි තඵන විට, අපි තභත් 

කනසල්රට ඳත් විඹ වළකිඹ  සතුතින්ත පන්න, පදවිඹන් උදේ කයන ඵට පේසුස 

පඳොපයොන්දු න පේක: “එයවයින් „කුභක් කමුද‟, „කුභක් යඵොමුද‟, 'කුභක් අඳිමුද' කිඹමින් 

කන්ල්ලු යනොයල්රා  භක්ිරාද යේ සිඹල්ර අනය ජාතිහු යොඹති ” (භයතේ 6:31-32). 

උන් වන්පේට කුරුල්රන්ට ආවහය ීයභට වළකි නේ, පකපත් සුන්දයත්ඹ ගළන ගඵරහගත 

වළකි නේ, අපේ අලයතහ ඉටු කිරීභටද වළකිඹ  අඳට පනොපඳපනන නමුත් විලසහ කිරීභට 

කළහ ඇති පදඹට ඩහ අඳට දළකිඹ වළකි ප්ද අගඹ කශ වළකි ඵ කහසහ පවළි කයයි  

පභයින් අදවස කයන්පන් අඳ පිඹහණන් පර වඳුන්න තළනළන්වන්පේ භඟ ප්රභහණත් 

කහරඹක් ගත කය පනොභළති ඵයි   

යදවිඹන් වන්යේයේ යාජයඹ යොඹන්න 

අඳ කනසල්රට ඳත් පනොවිඹ යුතු ඵට ඳළස උන්වන්පේපේ ඉගළන්වීපේීය පේසුස 

වන්පේ අඳට ප්රතිකහයඹ රඵහ දුන්පේක: "නුමුත් ඳශමුයකොට යදවිඹන් වන්යේයේ යාජයඹ 

ව උන්යවන්යේයේ ධ්මි්ඨකභ යොඹාඳල්රා, එවිට යේ සිඹල්ර නුමරාට යදනු රනයේ" 

(භයත  6:33). එපේඹ, අපි පේ පරෝකපේ ජීත් න විට, අඳට මුදල් ව පනත් පබෞතික 

ප්දල් අලය පේ, නමුත් අපි පදවිඹන් වන්පේපේ යහජයඹ ව උන්වන්පේපේ 

ධර්මිසමකභ පොඹන්පන් නේ අඳට අඳපේ මුදල් ව ප්දඳශ හර්ථක බහය ගත වළකිඹ  අපි 

පභඹ කයන්පන් පකපේද?  

අපි අඳ අට සසකෘතිඹට එපයහි නිර්භහණහත්භක ප්රතිවිපයෝධතහක් තුශ ජීත් විඹ යුතුඹ  

පභයින් අදවස කයන්පන් අඳ සසකෘතිඹ තුශ සිි ඹ යුතු අතය ඒ අනු අඳපේ සසකෘතිඹ තුශ 

ධනහත්භක පභරේ පර අඳ සිි න අතපර් සසකෘතිපඹන් පේසුසවන්පේ තුශ අඳපේ 
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ජීවිතඹට ඵරඳෆේ ඇති න්පන් අභ පරසින් ඵයි  පභභ භතුලිතතහඹ ඳත්හ ගළනීභ 

ඳවසු නළත   

පප්රේරිත ඳහවුල් පභභ ආතතිඹ පත්රුේ ගත් අතය, පදවිඹන්වන්පේපේ යහජයපේ ආපඹෝජනඹ 

කයන අතයතුය අඳට පේ පරෝකපේ ධනඹ වසුරුන්පන් පකපේද ඹන්න පිළිඵ තිපභෝතිට 

උඳපදස දුන්පන්ඹ:  

“යේ යරෝකයේ ධනතුන් උඩඟු සිත් ඇත්තන් යනොවී, ්තුයේ අ්ථීය කභ භත යනො,  

සිඹල්ර භුක්ති විඳීන යර අඳට ඵහුර යර ඳඹන්නාවු යදවිඹන් වන්යේ යකයයහි 

ඵරායඳොයයොන්තුයන් සිටින්ටත්, ඹවඳත කයන්ටත් උතුේ ක්රිඹාලින් ධනත් යන්ටත්, 

තයාගන්ත, යඵදා දීභට රනදි සිටින්ටත්, නඵවින් ජීනඹවු ඒ ජීනඹ අල්රා ගන්නා 

පිිස භතු කාරඹට ඹවඳත් අත්තිායභක් තඵා ගන්ටත් ආඥාා කයඳන්න”  (1 තියභෝ  6:17-

19)   

ඳහවුල් පභහි ධනපේ අන්තයහඹන් ප්රකහල කයන්පන් එහි තිපඵන පඵොරුපේ ත්රිත්ඹක් 

පවළිදයේ කයමිනි  “ධනයඹහි නඟවුණු අන්තයාඹන් ගනන විභසිල්යරන් සිටින්න,” ඔහු 

ඳන්පන්ඹ  “ඒ යනුට යදවිඹන්වන්යේයේ යාජයයේ ආයඹෝජනඹ කයන්න!”  

ඔහු මුලින්භ තිපභෝතිට ඳන්පන්, “උඩඟු යනොවී සිටීභට ඔවුන්ට අණ කයන්න” කිඹහඹ  ෆභ 

ආකහයඹකභ පශ ප්රචහයණඹක් වයවහ පභභ පරෝක දළක්භ භවහ ඳරිභහණපඹන් අපරවි 

කිරීභත් භඟ, ඵටහිය මිනිසුන් ේපර්ණපඹන්භ ඉල්ලුේ කයන ඳහරිපබෝගිකඹන් ඵට ඳත් 

ඇත  පභභ මුශහ අඳපේ අපේක්හන් සුය කය ඇති අතය අඳට ධනඹ රළබිඹ යුතු ඵ 

ඳන පඵොරුපේ සියුේකභට පතට අපේ අපේක්හන් දළඩි වී ඇත   

යදනු, ඳහවුල් තිපභෝතිට අනතුරු අඟන්පන් ධනඹ පඳපනන තයේ සථිය පනොන පවයින් 

ඇදහිලින්තඹන් “ධනඹ පිළිඵ අවිනිලසචිතබහඹ භත ඵරහපඳොපයොත්තු තඵහ පනොගත යුතු” 

ඵයි  "තිස අවුරුදු ණඹ", "ජීවිත කහරඹ ගකීේ" ව "කල් ඳතින පේ පගොඩනගහ ඇත" ඹන 

සිඹල්රභ පදන පඵොරුක් විලසහ කිරීභට මිනිසුන් පඳොශමහ ගළනීභට අදවස කයන ටන් 

ඳහම පේ  නමුත් කිසික් කල් ඳතින පර පගොඩනඟහ නළත   

අාන ලයඹන්, පරෞකික ධනඹ දහකහලික ඵරහපඳොපයොත්තු වහ ආප්දලකඹක් 

පනොන නිහ “පදවිඹන් වන්පේ පකපයහි” ඔවුන්පේ ඵරහපඳොපයොත්තු තළබීභට ඳහවුල් 

ඇදහිලින්තඹන් දිරිභත් කයයි  පභභ පඵොරුලින් ඩහත්භ වහනිකය න්පන් භනුය ජීවිතපේ 
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ගළඹුරුභ අඳහතඹ තුශ ඹේ පදඹකට ළඵවින්භ පදවිඹන්වන්පේපේ සථහනඹ ගත වළකි ඵ 

ප්රකහල කිරීභඹ   

පභභ පරෝක දර්ලනපේ ඇීයභට එපයහි අඳට ටන් කශ වළක්පක් පකපේද? ඳහවුල් 

තිපභෝතිට පිළිතුයක් රඵහ පදයි: අපි පදවිඹන් වන්පේපේ ීයභනහ ළරපගන ඒහ භුක්ති විඳිඹ 

යුතුඹ, භන්ද “අඳට භුක්ති විඳීභට සිඹල්ර ඵහුර පර ඳඹන පදවිඹන් වන්පේඹ ”  

නමුත් අඳපේ ළටුණු සසකෘතිපේ අදවස භත ඳදනේ එභ පඳොපයොන්දු ළයදි පර බහවිතහ 

පනොකිරීභට, ඳහවුල් එකතු කයන්පන් ඒහ “ඹවඳත් කිරීභට” පඹොදහ ගළනීපභන් අඳ ඒහ භුක්ති 

විඳිඹ යුතු ඵයි  ඹවඳත් ක්රිඹහක් ඹනු කුභක්ද? ඳහවුල් 1 තිපභෝති 5:10 හි විශිසට නිර්චනඹක් 

රඵහ පදයි: "දන්න්ට, ආගන්තුකඹන්ට, යයවට ඳත් ව ක්රි්තිඹානීන්ට, රිතයදුණු අඹට ව 

කයදයඹට ඳත් වන්ට උඳකාය කිරීයභන් කී්තිඹක් රද"   පභභ ක්රිඹහන් එතයේ ළදගත් 

න්පන් ඇයි? භක්නිහද ඹත්, භපතේ 5:16 හි පේසුසවන්පේ ප්රකහල කශ ඳරිදි, ඔවුන් ප්රඵර 

නිරීක්ෂණඹ කශ වළකි ඇදහිල්රක් නිර්භහණඹ කයයි, එභඟින් මිනිසුන්ට ශුබහයසචිඹ දළකීභට ව 

පත්රුේ ගළනීභට වළකි පේ:  

දළන් භභ ඔඵ කඳු මුදුනක, ප්රීයඳහගහයඹක් පර තඵහ ඇත්පතමි - ඵළඵපශන්න! නි විෘත 

තඵමින් තයහගීලීව න්න  අන් අඹට විෘත කිරීපභන්, සර්ගපේ සිි න පභභ තයහගීලීව පිඹහ 

න පදවිඹන් වන්පේ භඟ විෘත වීභට ඔඵ මිනිසුන් පඳොශමනු ඇත   

ඳහවුල් තිපභෝතිට ඳන්පන් ඹවඳත කිරීභට භහර්ග තුනක් ඇති ඵයි   

ඳශමු, අඳ "ඹවඳත් ක්රිඹහලින් පඳොපවොත්" විඹ යුතුඹ - පනත් චනලින් කිපවොත්, 

අඳපේ ත්කේ අන් අඹපේ ප්රපඹෝජනඹට ඳරිර්තනඹ කශ යුතුඹ  අඳ තු සිඹල්ර අන් 

අඹපේ ඹවඳත වහ පඹදවිඹ යුතුඹ  යදනු, අඳ අඳපේ ත්කේ පදවිඹන් වන්පේපේ 

යහජයඹට ආපඹෝජනඹ කශ යුත්පත් ඹේ ප්රභහණඹක් රඵහ ීයපභනි - අපි “තයහගීලීව” විඹ යුතුඹ  

ක්රිඹහ 20:35 හි ඳළවළදිලි ඳන ඳරිදි ඳහවුල්ට තභත් පේසුසපේ චන ඇසීභට වළකිඹ: “පේ 

ආකහයපඹන් පපව භවන්සි වී ළඩ කිරීපභන් අපි දුර්රඹන්ට උඳකහය කශ යුතු අතය, 

පේසුස සහමීන්වන්පේභ ඳළස ආකහයඹට, 'රළබීභට ඩහ ීයපභන් ආීලර්හද රළපබ් '”  

අාන ලයඹන්, අඳපේ ත්කේ භඟ “ඹවඳත්කේ” කිරීපේ දුසකයභ ක්රභඹ ඒහ පඵදහ 

ගළනීභයි  අඳ තභත් ඹේ බහණ්ඩඹක් ේඵන්ධපඹන් ක්රිඹහීලීව බහයකහයත්ඹක් දයන අතයභ, 

එභ පු්දගරඹහ එඹ ඇත්ත ලපඹන්භ බහවිතහ කයන ආකහයඹ පිළිඵ කිසිදු ඳහරනඹක් 
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ඳත්හ පනොපගන, පනත් පකපනකු එඹ භුක්ති විඳිනු දළකීපභන් අඳ ප්රීතිභත් ආකල්ඳඹක් 

ර්ධනඹ කයගත යුතුඹ  ඔහු පවෝ ඇඹ එඹ අපිරිසිදු කිරීභට, සීරීභට පවෝ කඩහ දළමීභට ඳහ 

වළකිඹ   

ඳහවුල් තිපභෝතිට කශ අභිපඹෝගඹ නිගභන පදකකින් අන් කයයි  අපි අඳපේ ළඵෆ 

නිපහි අඳපේ ධනඹ ආපඹෝජනඹ කශ යුතු අතය, "යභයේ [අඳට] අනාගතඹ වා යවො 

අත්තිායභක් යර ිරධානඹක් රැ්කයගිරමු" (1 තියභෝ  6:19). තද අපි ළඵෆ ජීවිතඹ වහ 

ආපඹෝජනඹ කශ යුතු න්පන් "[අපි] නඵෑ ජීවිතඹ න යේ අල්රා ගන්නා පිිස" (1 තියභෝ  

6:19). ක්රිසතුස වන්පේපේ පනඟපේ ඵරඹ පරොට ළඩිපඹන්භ දළපනන්පන් 

ක්රිසතුසවන්පේපේ ජනතහ තුශ ප්ද යහජයපේ ආපඹෝජනඹ කිරීපේ පභභ ආකල්ඳඹ 

දකින්නට රළපඵන විටඹ  විපලේපඹන් අද දින තභන් තු ප්ද තුශ අහන ළදගත්කභ 

පොඹහගත වළකි ඵ අපරවි කයන සසකෘතිඹක් තුශ අඳ ජීත් න්පන් පකපේද ඹන්න 

පදවිඹන් වන්පේපේ ආත්භපේ ඵරත් මිීයපේ පභරභක් නු ඇත   

යදවිඹන් වන්යේයේ ධ්මි්ඨකභ යොඹන්න 

අපි පදවිඹන් වන්පේ භඟ ේඵන්ධකභ තුශට ඳළමිණි විට, ශු්දධහත්භඹහණන් වන්පේපේ 

ඳදිසචිඹ තුළින් උන් වන්පේ අඳ තුශ තළන්ඳත් කයන න ජීවිතඹකට අපි නළත ඉඳපදමු  

පභභ න ජීවිතඹ තුළින් අඳට පරෝකපේ අඳ වහ පදවිඹන් වන්පේපේ අයමුණ භඟ 

එකඟ ජීත් විඹ වළකිඹ: ඒ උන්වන්පේපේ යහජයඹ ඳභණක් පනො උන්වන්පේපේ 

ධර්මිසමකභ ද පොඹමින්ඹ  පදවිඹන්වන්පේපේ යහජයඹ ව උන්වන්පේපේ ධර්මිසමකභ 

න ගිවිසුපේ පන් කශ පනොවළකි පර ඵළඳී ඇත  

පේසුසවන්පේ භපතේ 6:1 හි ළඵෆ ධර්මිසමකභ විසතය කයයි: "අන් අඹට යඳයනන පිිස 

ඔවුන් ඉදිරිතයයඹහි ඔයේ ධ්මි්ඨකයේ වනසිරීයභන් ඳයය්ේ න්න " අඳ කයන්පන් පදවිඹන් 

වන්පේපේ ඇස වහ ඳභණක් කශ යුතු පදඹකි  පනත් ඕනෆභ පදඹක් ප්රතිනිර්භහණඹ 

පනොව වදතකින් ඳළමිපණන අතය එහි එකභ විඳහකඹ රළපඵන්පන් අන් අඹ විසින් 

නිරීක්ණඹ කයනු රළබීපභනි  පභභ ළඵෆ ධර්මිසමකභ භගින් අඳපේ අධයහත්මික ජීවිතඹ 

විවිධ ආකහයලින් අඳ විසින් පභපවඹන ආකහයඹ ඳහරනඹ කයයි   

ඳශමු, අපි පදන විට (භපත  6:2-4 ඵරන්න), පදවිඹන් වන්පේ අඳට ඳන තයභට ව 

උන්වන්පේ අඳට ඳන ඕනෆභ පකපනකුට අඳ දිඹ යුතුඹ  පදවිඹන් වන්පේ අන් අඹපේ 

අලයතහ දන්නහ අතය අද, පවට ව ඉන් ඳසු ෆභ දිනකභ අඳට අලය ප්ද ද උන්වන්පේ 
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දන්නහ පේක  අඳ උන්වන්පේ භඟ නියන්තය ේඵන්ධකේ ඳත්න්පන් නේ, 

උන්වන්පේ අඳට රඵහ ීය ඇති ත්කේරට කීකරු වීභට කළභති නේ, ඒහ ආපඹෝජනඹ 

කිරීභට ව පඵදහ වළරීපේීය උන්වන්පේ විලසහන්ත අඳ පභපවඹනු ඇත  ඇත්ත 

ලපඹන්භ, ශු්දධහත්භඹහණන්පේ භඟ පඳන්වීභ ඹටපත් ීයභ පකොතයේ සබහවිකද ඹත්, අඳපේ 

දකුණු අත කය ඇති ප්ද අඳපේ ේ අත පනොදළනිඹ යුතුඹ  එඹ පනත් ආකහයඹකින් 

කිපවොත්, ීයභ අඳපේ ජීවිතපේ නිතළතින්භ ඹථහර්ථඹක් නු ඇත   

යදනු, අඳ ඹහච්ඤහ කයන විට (භපත  6:5-15 ඵරන්න), අඳ කතහ කශ යුත්පත් අඳ ඇත්ත 

ලපඹන්භ පදවිඹන් වන්පේ භඟ කතහ කිරීභටඹ  එපේ කයන්පන්, ඹහච්ඤහ නයමන 

භවජනතහපේ ප්රපඹෝජනඹ වහ ඳභණක් න විට, එඹ කුවකකභකි  අයහජ ඹහච්ඤහ 

ඇතුල් කහභයපේ කිරීභ ප්රභහණත් ඵ වඟහ ඇත  ළඵෆ ඹහච්ඤහ ආයේබ න්පන් පදවිඹන් 

වන්පේ අඳපේ අලයතහ කල් ඇතුභ දළන සිි ඹද, පදවිඹන් වන්පේ අඳට න් පදන ඵ 

දළන සිටීපභනි   

ඹහච්ඤහ ේඵන්ධපඹන් පේසුසවන්පේපේ ආදර්ලඹ අඳට උගන්න්පන්  

• පදවිඹන්වන්පේපේ ඳයභහධිඳතයඹ පිළිගළනීභට   

• උන්වන්පේපේ නහභඹ පන් කිරීපභන් උන්වන්පේපේ ඳයභහධිඳතයඹට ඹටත් පන්න   

• උන්වන්පේපේ යහජයඹට ප්රිඹ කයන්න   

• උන්වන්පේපේ කළභළත්තට කළභති න්න   

• උන්වන්පේපේ දදනික ළඳයුභ වහ අඳපේ අලයතහඹ පිළිගන්න   

• දදනික ක්රිඹහක් පර භහ රඵහගළනීභ   

• දදනික ක්රිඹහක් පර භහ පදන්න   

• ඳරීක්හපන් ආයක්හ පොඹන්න   

• දුසටඹහපගන් ආයක්හ ඳතන්න   

භහ ීයභ, එඹ ජීන භහර්ගඹක් පර අලය න පවයින්, එහි ළදගත්කභ පේසුසවන්පේ 

අධහයණඹ කයන්පන් එඹ පදයක් කීපභන්ඹ  එඹ අඳපේ සර්ගික පිඹහණන්පේ වදත 

පිළිබිඹු කයන නිහ එඹ ප්රධහන තළනක් ගන්පන්ඹ   
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පතනු, අපි නියහවහය සිි න විට (භපත  6:16-18 ඵරන්න), අපි නියහවහය පනොසිි න්නහක් 

පභන් එඹ කශ යුතුයි  කුවකයින් දළකීභට ප්රිඹ උඳහ කයති  අපනක් අතට, ළඵෆ 

නියහවහයපේීය මුහුපණ් පඳනුභ නිපයෝගී තඵහ ගළනීභ ගළන වන් කය ඇත  එඹ භගින් 

සර්ගික පිඹහණන් පකපයහි අධහනඹ පඹොමු කයන අතය, අපනක් අතට, සර්ගික පිඹහ විසින් 

විඳහක පදනු රළපබ්   

අාන ලයඹන්, අපි පදවිඹන් වන්පේට අන් අඹපේ විනිලසචඹකරු වීභට ඉඩ දිඹ යුතුඹ 

(භපත  7:1-6 ඵරන්න)  අපි විනිලසචඹකරුන් පර අඳ පිහිටුහ ගත්පතොත්, පදවිඹන් 

වන්පේ අඳ භනිනු රඵන්පන් අඳපේභ ප්රමිතිරට අනුඹ  තත් පකපනකුට උඳකහය 

කිරීභට පඳය අඳට ඳළවළදිලි දළකීභට වළකි විඹ යුතුඹ  අපි පදවිඹන් වන්පේපේ දළකීභඉ 

වහ ඳභණක් අඳපේ ඹවඳත් ක්රිඹහ කයන විට, අපි උන්වන්පේපේ ධර්මිසමකභ 

පොඹන්පනමු   

යදවිඹන් වන්යේයේ ධ්මි්ඨකභ අඳයේ ප්රමිතිඹයි 

අඳට ගළටලුක් ඇති ඵ ටවහ ගළනීභට කන්ද උඩ ප්දලනහපේ පේසුස වන්පේපේ දන් 

ළඩිපුය කිඹවීභට අලය පනොපේ: පේසුස වන්පේපේ චන තුශ පභපරො අඳපේ ජීවිත බහය 

ගළනීභ වහ ළරකිඹ යුතු දහචහයහත්භක ඇඟවුේ ඇති අතය, ඒහ ඉතහ දළඩි  පඳපනන 

පවයින් ඒහ තුශ ජීත් වීභ අඳට කශ පනොවළකි පදඹක් ඵට වළපේ  පේසුස වන්පේ 

අතිලපඹෝක්තිඹක් බහවිතහ කයමින් සිි ඹහ විඹ යුතුඹ, නළතපවොත් උන්වන්පේ ළඵවින්භ 

අදවස කපශේ අඳ මුලින්භ උන්වන්පේපේ යහජයඹ ව උන්වන්පේපේ ධර්මිසමකභ පවිඹ 

යුතු ඵයි  පේසුසවන්පේපේ දන්රට අනු ජීත් වීපේ දුසකයතහ භපතේ 5:19-20 හි 

දළකිඹ වළකිඹ:  

“එඵනවින් යභභ ආඥාාලින් ඉතා සුළු එකක් යවෝ කඩ කයන්නාවු කඩ කයන යර 

භනුයඹන්ට උගන්න්නාවු කයයක් නමුත්  ්්ග යාජයයේ ඉතා සුළුඹනයි කිඹනු 

රඵන්යන්ඹ  නමුත් ඒා ඳත්න්නාවු උගන්න්නාවු ්කයයක් නමුත් ්්ග යාජයයේ 

යශ්රේ්ඨඹන්ඹනයි කිඹනු රඵන්යන්ඹ  භක්ිරාද නුමරායේ ධ්මි්ඨකභ ලිඹන්නන්යේ ව 

පරිතයසින්න්යේ ධ්මි්ඨකභට නඩි යනොවී නේ, නුමරා කිසියේත් ්්ග යාජයඹට ඇතුල් 

යනොන්නහුඹ ” ඹළයි කීපේක  

නමුත් අපිට ඉටු කිරීභඹ පනොවළකි අණක් ීයභ පේසුසවන්පේපේ අයමුණ විඹ  පවේතු, 

උන්වන්පේට අලය වුපේ, පදවිඹන් වන්පේ ආදේ ව ඒ ව ඔවුන්පේ සිඹලු දරුන් 
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වහ නිර්භහණඹ කය ඇති ජීවිතඹ ගත කිරීභට භනුයඹන්පේ ආගමික උත්හවඹ ප්රභහණත් 

පනොන ඵ ඳළවළදිලි කිරීභ පිණිඹ  කන්ද උඩ ප්දලනහ කිඹවීභට අලය න්පන් ඳහඳපඹන් 

දූෂිත වී ඇති පභභ ර්තභහන ජීවිතඹ ගළන විසතයඹක් පර පනො - නමුත් පදවිඹන් වන්පේ 

ආයේබපේ ීයභ එඹ ේපර්ණපඹන්භ ඹථහ තත්ත්ඹට ඳත් කයනු පිණි කශ ළරසුභක් 

පරඹ  

භපතේ 5:48 ඉවත පේසුසවන්පේපේ චනර ඇති අභිපඹෝගඹට පිළිතුය ඳඹයි  පභභ 

ඳදපඹන් පේසුසවන්පේ කන්ද උඩ ප්දලනහට අනු අඳපේ ජීවිත බහය ගළනීපේ ඹතුය අඳට 

රඵහ දුන් පේක: "එඵනවින් ඔඵයේ ්්ිලක පිඹා ් ේප්ණ ඵනවින් ඔඵද ඳරිතයප්ණ විඹ 

යුතුඹ " පඵොපවෝ අඹ පභභ චන අභිපඹෝගඹක් පර පවෝ, ඩහත් නයක පර, තර්ජනඹක් 

පර දකිනු ඇත  පකපේ පතත්, පදවිඹන් වන්පේ නිර්භහණඹ කය ඇති ඳරිදි ජීවිතඹ ගත 

කිරීභට ඒහ ඹතුරු පේ   

අඳපේ පිඹහණන්ට භහන න්න ඹන ආඥහපන් අඟන්පන් අඳ අඳපේ පිඹහණන්පගන් ව 

ඹභක් අඳ තුශ අඳ දයහ සිි න ඵයි  පේසුස වන්පේ තුශ ගළශවීභට පඳය, අඳ දයහ සිි පේ 

අඳපේ භමික පිඹහ න ආදේපේ සබහඹ ඳභණි  එභ සබහඹ, පදවිඹන් වන්පේපේ 

සරඳපඹන් වුද, ඳහඳපඹන් විකෘති වී දූෂිත ව අතය, ඒ අනු, පදවිඹන් වන්පේ එඹ ළරසුේ 

කශ ආකහයඹට එඹ පනොවීඹ  එපවත් අඳ පේසුස වන්පේපේ භයණඹ, භභදහනඹ ව නළත 

නළඟිටීභ භඟින් නළත ඉඳදුනු විට, අඳපේ ඳළළත්පේ ඩහත්භ පක්න්ද්රීඹ පකොටපහි අඳට 

න බීජඹක් ඇත - අඳපේ සර්ගීඹ පිඹහණන්පේ සලඹ - ව පඹොවන් 1 පඹොවන් 3: 9 හි අඳට 

ඳන්පන් “යදවිඹන් වන්යේයගන් උඳත රනඵ සිටින කිසියකු ඳේ යනොකයයි  භක්ිරාද 

ඔහු තුශ උන්වන්යේයේ බීජඹ ඳතින්යන්ඹ  යදවිඹන් වන්යේයගන්  ඉඳදී සිටින ඵනවින් 

ඳේ කයන්ට ඔහුට නුපුළුන ”  

භපතේ 6 ව 7 හි ඳශමු පකොටපේීය, පේසුස වන්පේ පදවිඹන් වන්පේ භඟ අඳපේ න 

ජීවිතඹ විසතය කශ ආකහයඹ අපි දුටුපමු: ීයභ, ඹහච්ඤහ කිරීභ, නියහවහය සිටීභ ව නිළයදි 

විනිලසචඹ කිරීභ  දළන් භපතේ 5:1-48 හි අඳට පඳපනන්පන් පේ ජීවිතඹ, ආයේබපේ ීය එඹ 

ජීත් වීභට පදවිඹන් වන්පේ අඳ නිර්භහණඹ කශ පරත්, දළන් අඳ තුශ ජීත් න 

ශු්දධහත්භඹහණන් භඟ වපඹෝගපඹන් පගන ජීවිතඹ පරත්, මිනිස ඉතිවහඹ අන් ව 

විට පවෝ පේ ඳෘථිවිපේ අහන විනිලසචඹ ඳතින විට ඇති ජීවිතඹ පරත් ඹ  පභභ පේදඹ 

පදවිඹන් වන්පේපේ යහජයඹ ඉදිරිඹට පගන ඹහභ වහ අඳපේ ජීවිත බහයකහයත්ඹ පිළිඵ 
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ඳරිපර්ණ චිත්රඹක් පින්තහරු කයයි - පභභ ඳසන එළිඳත් අගඹ බහ පදවිඹන් වන්පේපේ 

අයමුණට අනු ජීත් න්පන්ද ඹන්න භළන ඵරයි   

අපි ආයේබ කයන භපතේ 5:1-12, පභභ ජීවිතඹ ළඵවින්භ අඳ අට ඇති ේභතඹට ඩහ 

පනස ඵ අඳට පඳපන්  පදවිඹන් වන්පේපේ පනඟ අන් අඹපේ චින්තන ක්රිඹහීවන්ට 

ඩහ පනස චින්තන ක්රිඹහීවන් භගින් සරක්ෂිත පේ:  

• ඔවුන් ඔවුන්පේ අලයතහ වඳුනහ ගනී (ආත්භපඹන් නිවතභහනීඹ)   

• ඔවුන් ඔවුන්පේ "අහිමිකභ" ගළන ළරපඳයි   

• ඔවුන් පදවිඹන් වන්පේ ඉදිරිපඹහි නිවඬඹ (ඹටවත්ඹ)   

• ඔවුන් ේපර්ණ වීභට (ධර්මිසමකභ වහ) කුගින්පන් සිි ති   

• ඔවුන් දඹහ රඵහ පදයි   

• ඔවුන් පිරිසිදු පච්තනහන් ඇත (සිපතන් පිරිසිදුයි)   

• ඔවුන් හභඹ ප්රර්ධනඹ කයයි (හභ ඇති කයන්නන් පේ)   

• ඔවුන් ඳරිපර්ණ (ධර්මිසමකභ නිහ පීඩහ විඳිති) වීභ නිහ හිරිවළය විඳිති   

• පේසුස වන්පේට ඔවුන් දක්න ඳක්ඳහතිත්ඹ නිහ ඔවුන් ප්රතික්පේඳ කයනු රළපබ් (පීඩහ 

ව තභන් ගළන නයක පර කතහ කයනු රළබීභ)   

පකපේ පතත්, ඔවුන්පේ විඳහක පඵොපවෝ ඹ:  

• ඔවුන්ට පදවිඹන් වන්පේපේ යහජයඹ රළපබ්   

• ඔවුන්පේ අහිමි බහපඹන් ඔවුන් ළනපේ   

• ඔවුන්ට පරෝකඹ රඵහ ීය ඇත   

• ඔවුන් පර්ණත්පඹන් පිරී ඇත   

• ඔවුන්ට දඹහ රළපබ්   

• ඔවුහු පදවිඹන්වනපේ දකී   
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• ඔවුන් පදවිඹන්පේ දරුන් පර වළඳින්පේ   

• ඔවුන් අනහගතක්තෘරුන් පද ඵරන විට ව ඔවුන්පේ භහනකේ දකින විට ඔවුන්පේ 

ඇදහිල්ර තවවුරු පේ      

භපතේ 5:13-20 හි පේසුස වන්පේ පභභ ජීන යටහ අට පරෝකඹට ඇති ඵරඳෆභ විසතය 

කයයි  පදවිඹන්වන්පේපේ පනඟ අට පරෝකඹ තුශ ශුබහයසචිඹ ප්රකහල කිරීභට පේ 

ආකහයපඹන් අතයලය පේ   

ලුණු පර, ඔවුන් ඳෘථිවිඹට විනිවිද ඹන අතය, මිනිස ර්ගඹහ තුශ තභත් පදවිඹන් 

වන්පේපේ භහනත්පේ කුභන භට්ටභක් ඉතිරි ඇතිද ඔවුන් එඹ ආයක්හ කයයි  පභඹ 

පකොතයේ ළදගත්ද ඹන්න ඔවුන් ටවහපගන ඔවුන්පේ ලුණු ගතිඹ ආයක්හ කය ගළනීභට 

පපව භවන්සි වී ළඩ කශ යුතුඹ  එපේ පනොවුපවොත්, ලුණු කිසික් වහ පවො පනොන 

අතය එඹ ඵරඳෆේ කිරීභට අදවස කශ පරෝකඹ විසින් එඹ පනොරකහ වරිනු රළපබ්   

ඔවුන් කන්දක් උඩ නගයඹකින් එන ආපරෝකඹ පභන් ීයේතිභත්ඹ  එළනි ආපරෝකඹ දුය සිට 

සචහයකයින්ට ඳළවළදිලි දළකගත වළකිඹ  ඔවුන්පේ ආපරෝකඹ ළඟවීභට පනො ෆභ 

පකපනකුටභ ආපරෝකඹ රඵහ පදමින් සථහය ආපරෝකඹක් පර ප්රදර්ලනඹ පකපර්  "ඔයේ 

ආයරෝකඹ ඵඵශන්න" (භයතේ 5:16) ඹනුපන් පේසුස වන්පේ අඳ දිරිභත් කයයි  අනිත් 

අඹ පිඹහණන් දකිනද එපේඹ  අපි එළිදයේ, ඒත්තු ගළන්වීභ ව ඵරහපඳොපයොත්තු 

පරෝකඹට ඵඵශන්පනමු  අඳපේ ආපරෝකපේ නිරීක්ණ වළකිඹහ ආයක්හ කය ගළනීභට 

අඳ සුඳරීක්හකහරී විඹ යුතුඹ   

පදවිඹන්වන්පේපේ පනඟද යහජයපේ තයපේ ජීත් පති  පේසුසවන්පේ ඳළමිණිපේ 

පදවිඹන්වන්පේපේ ධර්මිසම ළරළසභ ඉතරෆභට පනොපේ; උන්වන්පේ ඳළමිණිපේ එඹ 

ඉටු කිරීභටයි  උන්වන්පේ අඳට ඳළවළදිලි ඳන්පන්, “යසථහ පවෝ අනහගතහකයඹ 

පවෝ අරසගු කයන පිණි භහ ආපමිඹළයි පනොසිතල්රහ  භභ ආපේ ඒහ ේපර්ණ කිරීභට 

මි ඒහ අරසගු කිරීභට පනොපේ” (භපත  5:17). පභභ ප්රදහනපඹන් ඉත් වීභට උත්හව 

කයන අඹ ප්රතික්පේඳ කයනු රළපබ්; ඒහ ඉටුකයන්පනෝ පරේසමපඹෝඹ  ඕනෆභ ඳයේඳයහක 

නහමික ආගේහීයන්ට එපයහි, පභභ නිගභනඹ ඵරගතු ඹ: අඳපේ ධර්මිසමකභ පරිසිරුන් 

ව නීති ගුරුරුන් ඉක්භහ පනොඹන්පන් නේ, අපි සර්ග යහජයඹට ඇතුළු පනොන්පනමු   

භපතේ 5:21-47 හි, පේසුස වන්පේ මිනිහ ව සත්රිඹ භළවීපේීය පදවිඹන්වන්පේපේ 

ළරසුභ විසතය කයයි  ඳශමු, 21-26 ඳදර, උන්වන්පේ ඔවුන්පේ පඳෞ්දගලික ඵතහ 
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ගළන කතහ කයන්පන් පකපනකුපේ පවෝදයඹහ පකපයහි පකෝඳඹ ව දයඹ මිනීභළරීභක් 

තයේ නයක ඵ ඳත්හපගන ඹමිනි  මිනිස ඵතහර නයකභ ළරකීභ පර පරෝකඹ 

මිනීභළරුේ දකින නමුත් අන්තර් පු්දගර ේඵන්ධතහ වහ පදවිඹන් වන්පේපේ කළවීභ 

අඳ න තරඹකට පගන ඹයි  නින්දහ, පනොරකහ වළරීභ ව පකෝඳඹද විනිලසචඹට ඹටත් 

පේ  ආගමික තහත් සිදු කිරීභට පඳය අඳ භඟ යදක් ඇති ඕනෆභ අපඹකු භඟ භහදහන 

වීභට අඳ ළරකිලිභත් වීභ ඉතහ ළදගත් පේ   

27-30 ඳදර, පේසුස වන්පේ සරී පුරු ේඵන්ධතහ පදවිඹන් වන්පේ අදවස කශ 

ආකහයඹට විසතය කයන අතය, යහගපඹන් යුත් ඵළල්භක් කහභමිථයහචහයඹට භහන න ඵ 

අවිහදපඹන්භ ප්රකහල කශ පේක  පරෝකඹහ සිතන්පන් කහභමිථයහචහයඹ ඹනු විහවඹක 

නයකභ ඳහහීයභ ඵයි, නමුත් සරී පුරු ේඵන්ධතහ වහ පදවිඹන්වන්පේපේ කළවීභ 

නළතත්, අඳට ඩහත් උස ප්රමිතිඹකට අභිපඹෝග කයයි  තත් පු්දගරපඹකු පකපයහි ඇති 

තෘසණහ භනුය ර්ගඹහ වහ පදවිඹන්වන්පේපේ ළරසුභට ඳටවළනි පේ  ඒ නිහ අපි 

අපේ ඇ ඳහරනඹ කශ යුතුයි පවෝ එඹ ඉත් කශ යුතුයි; අපි අපේ දෆත් ඳහරනඹ කශ යුතුඹ, 

නළතපවොත් ඒහ ඉත් කශ යුතුයි  ඳළවළදිලිභ, ඇ පවෝ අත ඉත් කිරීභ විඳුභ නේ, ඇස 

පදකභ ව අත් පදකභ ඉත් කිරීභට පේසුසවන්පේ ඉල්රහ සිි නු ඇත  නමුත් පදවිඹන් 

වන්පේ පිරිමින් ව කහන්තහන් අතය ඵතහ ඇති කශ ආකහයඹ පිළිඵ අතිලඹ 

ළදගත්කභ උන්වන්පේපේ උඳභහ අධහයණඹ කයයි  ඔවුන් විහව ඵතහඹකට 

එශපමන තුරු ලිසගික ප්රකහලනපේ ඉඟිඹක් පනොභළති, භනසින් ව ක්රිඹහපන් පිරිසිදු 

බහපඹන් සරක්ෂිත විඹ යුතුඹ   

31-32 හකයර පේසුස වන්පේ විහවඹ ේඵන්ධපඹන් සරී පුරු ඵතහ ගළන ඩහත් 

නිලසචිත කථහ කයන අතය, “වලයාකභ වනය යන කායණඹකට තභ බිරිතය අත වරිතයන 

කයයකු නමුත්, ඇඹ කාභමිතයාචායඹට ඳමුණුන්යන්ඹ  ඹයභක් අත් වරිතයනු රනබ ඇඹ විාව 

කය ගන්යන් නේ, ඔහුත් කාභමිථයාචායඹ කයන්යන්ඹ ” 

දික්කහදඹ උන්වන්පේපේ ළරසුභ ඳහහ පදන ඵ පදවිඹන් වන්පේ ශු්දධ ලිඹවිල්පල් 

නළත නළතත් ප්රකහල කයයි  උන්වන්පේ උත්ඳත්ති 2:18-24 හි එභ නිර්භහණපේ 

අරසකහයඹ විසතය කයයි: පඹපවෝහ පදවිඹන් වන්පේ ඳළසු ආකහයඹට, “මිිරා තිර 

සිටීභ යවො නනත  භභ ඔහුට සුදුසු වකාරිතයඹක් ාදන්යනමි        එවිට ්ාමිවු යදවිඹන් 

වන්යේ මිිරාට ඵයවු ිරන්දක් ඳනමියණවු යේක  ඔහු ිරදා ගත්යත්ඹ; උන්වන්යේ ඔහුයේ 

ඉර ඇටලිිර එකක් යගන,  එභ ්ථානඹ භාාංයඹන් පියයවුයේක   ්ාමිවු යදවිඹන් 
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වන්යේ භනුයඹායගන් ගත් ඉශ ඇටයඹන් ්ත්රිඹක් ාදා ඇඹ  භනුයඹා යත ඳනමියණවු 

යේක  එවිට භනුයඹා කතායකොට; භෑ භායේ ඇටලින් ඇටඹ, භායේ භාාංයඹන් භාාංඹඹ; 

භෑ භනුයඹායගන් ගන්නා රද යවයින්,  භනුයඹ ද ඹනයි කිඹනු රඵන්නීඹයි කීව  එඵනවින් 

පුන් යතයේ  තභ පිඹාද භවුද අත්වනය තභ බා්ඹාට ඇලුේ න්යන්ඹ  ඔවුහු එක භාාංඹක් 

න්යනෝඹ ”  

පදවිඹන් වන්පේ ළරසුේ කය ඇති විහව ඵළඳීභ පකතයේ ලක්තිභත්ද ඹත්, එභ මිතිඹ බි 

දළමිඹ වළක්පක් අනහචහයඹට (පවෝ භයණඹට) ඳභණක්ඹ  එකමුතු පකොතයේ ලක්තිභත්ද ඹත් 

දික්කහදඹ ඇත්ත ලපඹන්භ කහභමිථයහචහයඹට පවේතු න ඵ පේසුසවන්පේ නිගභනඹ 

කශ පේක   

33-37 ඳදර පේසුසවන්පේ මිනිසුන් අතය විලසහ ඵතහ ගළන කටයුතු කයයි  

උන්වන්පේ අඳට අණ කයන්පන් දිවුරුේ පනොීය, අඳපේ චනර එකඟත්ඹ ඔේ පරද 

අඳපේ විරු්දධතහඹ නළත පරද තිබීභට ඉඩ පදන පරයි  "යභඹට ඩා නඩි යදඹක් ඇේද 

එඹ  නපුයායගන්ඹ" (භයතේ 5:37). එඹ පේසුසවන්පේ පභපේ ඳළසුහට භහනඹ, “ඔඵ 

කවුරු කිඹරද හිතන්පන්? ඔඵ එකිපනකහ භඟ ඇති ඵතහ පකතයේ ඳළුදු වී ඇත්ද ඹත්, 

ඔඵට ඵළරෑරුේ පර ඹභක් ගළනීභට අලය ව විට, ඔඵ පජනීඹත්ඹ භත දිවුරුේ ීය, භපේ 

ඳයභහධිඳතයඹ ගළන උඳකල්ඳනඹ කය, ඔඵට කිසිපේත් ඳහරනඹ කශ පනොවළකි බහයඹක් 

කයනහ   

දිවුරුභක් අයහජ ව දළඩි කළඳවීභක් පර පරෝකඹ විලසහ කයයි, නමුත් පදවිඹන් වන්පේ 

මිනිහට එළනි සදරීබහඹක් රඵහ පනොප්ද  මිනිහ තභ දිවුරුපභහි ඇති විඹ වළකි අසග 

ඳහරනඹ කශ වළකිදළයි පනොදනී; ඔහු ජීතුන් අතය සිටීද ඹන්න ගළන ඔහුට ඳහරනඹක් නළත  

එඵළවින් පේසුසවන්පේ ඳළසුපේ, “කිසියේත් දිවුයන්න එඳා; ්්ගයඹන්ත් 

යඳොයශොයන්ත් යඹන්රයභන්ත් ඔයේභ හි ගනනත් යනොදිවුයන්න  ඒ යනුට, ඔයේ 

චනයඹන් ඔඵට ඇත්ත ලයඹන්භ ඇති එකභ ඳයභාධිඳතයඹ පිළිබිඹු කිරීභට ඉඩ යදන්න - 

එඹ ඔේ ව නනත ඹනුයන්ඹ ”  

38-42 ඳදර පේසුසවන්පේ විසතය කයන්පන් අවඹු ළයදි - අඳ පනොදන්නහ ව හුපදක් 

එදිපනදහ ජීවිතපේ පකොටක් විඹ වළකි මිනිසුන්පගන් එන ළයදි අඳ වළසියවිඹ යුතු ආකහයඹඹ: 

“ඹයභක් ඔඵට දකුණු කේමුරට ගනසුයොත්, ඔහුට අයනක් කේමුරද වයන්න  ඹයභක්  නඩු 

කිඹා නුයේ අනඹ  ගනනීභට කනභති වී නභ, නුයේ උතුන් ළුද ඔහුට ගන්ට ඉඩ වනයඳන්න  
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ඹයභක් ඔඵට නතපුභක් ඹන්නට ඵර කයන්යන් නේ, ඔහු භඟ නතපුේ යදකක් ඳරඹන්න” 

(භයත  5:39-41). පරෝකඹ සිතන්පන් ඳළිගළනීභ පිළිගත වළකි, භවය විට ඩහත් ප්රිඹව 

පදඹක් පරඹ  නමුත් පදවිඹන් වන්පේ නපුරු මිනිසුන් භඟ කටයුතු කයනු ඇත, එඵළවින් 

අපි ඔවුන්ට විරු්දධ පනොවිඹ යුතුඹ  ඇත්ත ලපඹන්භ, ඔවුන් අපඳන් ඉල්රන ප්දට ඩහ ළඩි 

ඹභක් අඳ ඔවුන්ට රඵහ දිඹ යුතුඹ  පදන්න, පදන්න, පදන්න! අපි විි න් ට අදහනේ ගළනීභට 

බිඹ විඹ යුතු නළත  

43-47 ඳදර පේසුසවන්පේ අවඹු ළයදි ක්රිඹහ තත් පිඹයක් ඉදිරිඹට පගන පගොස අඳට 

වහනිඹක් කිරීභට කළභති අඳ දන්නහ මිනිසුන් තුශ ඒහ පු්දගීවකයණඹ කශ පේක: “ඔයේ 

අල්නසිඹාට යප්රේභ කයන්න, ඔයේ තුයාට වය කයන්න කිඹා ඳනස ඵ ඔඵ අා ඇත  

ඔඵට කිඹන්න, ඔයේ තුයන්ට යප්රේභ කයන්න, ඔඵට පීඩා කයන්නන් යනුයන් ඹාච්ඤා 

කයන්න, එවිට ඔඵ ්්ගයේ සිටින ඔයේ පිඹාණන්යේ පුත්රයින් නු ඇත" (භයත  5:43-45). 

පරෝකඹ රකන්පන් තභ මිතුයන් ගළන ඳභණි  නමුත් පදවිඹන් වන්පේපේ ආදර්ලඹ 

ප්රතිවිරු්දධඹයි: අපි අඳපේ තුයන්ට පප්රේභ කශ යුතු අතය, ඇත්ත ලපඹන්භ, ඔවුන් 

පනුපන් ඹහච්ඤහ කශ යුතුඹ  අපි අපේ සර්ගික පිඹහණන්පේ දරුන් විඹ යුතුයි  පදවිඹන් 

වන්පේපේ ඹවඳත්කභ පවො ව නයක ඹන පදඅසලපඹන්භ මුළු ඳෘථිවිඹටභ ඹන්පන්ඹ, 

එඵළවින් අඳපේ තුයන්ට ඳහ පප්රේභ කශ වළකි උන්වන්පේපේ පප්රේභඹ අඳට රඵහ පදයි  

පදවිඹන්වන්පේපේ පනඟ ළභට පප්රේභකය ආචහය කශ යුතුඹ, විපලේපඹන්භ අඳට 

පඳෞ්දගලික රඵහ ගළනීභට කිසික් පනොභළති විටීය ඳහ   

පභභ න බහයකහයත්පේ ජීවිතඹ ගත කිරීභ වහ ළදගත් ඹතුය භඟින් පේසුස 48 ඳදපඹන් 

අන් කයයි: "එඵනවින් ඔඵයේ ්්ගීඹ පිඹාණන් ්ේප්ණ ඵනවින් ඔඵද ඳරිතයප්ණ විඹ 

යුතුඹ " බහ ජීත් වීභට කළහ ඇති ආකහයඹට ජීත් වීභට අඳට ඇති වළකිඹහ අඳපේ 

පිඹහණන්පේ ඳරිපර්ණ ධර්මිසමකභ තුශ ඳභණක් දක්නට රළපබ්  පදවිඹන් වන්පේ තභ 

දරුන් තුශ තඵන න උඳත අඳට පේ ආකහයපඹන් ජීත් වීභට ඉඩ රයි  අපේ පිඹහණන් 

වන්පේ ඳරිපර්ණඹ, අපි නිර්භහණඹ කය තිපඵන්පන් උන්වන්පේ වහ භහන වීභ පිණිඹ  

ඳාවුල්යේ චන ලින් 

එපී 4:07-6:9 හි ඳහවුල්පේ චනර ඳහවුල් පභභ „බහයකහයත්පේ ජීවිතඹ‟ විසතය 

කයන්පන්ඹ  මුලින්භ 4:07-5:7 හි, පේසුසවන්පේ ඳළස ඳරිදි, පභභ ජීවිතඹ අඳ අට ඇති 

ේභතඹට ඩහ පනස පර පඳපන්  අපේ පිඹහ ආදේපගන් උරුභ ව චින්තනපේ 
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නිසපරබහඹ තුශ අඳට පරෝකඹ පභන් ජීත් විඹ පනොවළක  එභ සිතුවිල්ර අඳුරු වී, 

පදවිඹන්පේ සිතීපේ ක්රභපඹන් පන් වී, සපේීයතහපඹන් පතොය ව ේපර්ණපඹන්භ තභහට 

ව එහි තෘේතිඹට ඳයහ ඇත  ක්රිසතුස වන්පේ පතට අඳපේ ඳළමිණීභ පේ වහ ඉඩ 

පනොපදනු ඇත  ඒ පනුට, ළඵෆ ධර්මිසමකභ වහ ශු්දධකභ තුශ පදවිඹන් වන්පේ පභන් 

අඳ අලුතින් භහ ඇති ආකහයඹටභ අඳ සිි ඹ යුතුඹ  අඳ උන්වන්පේපේ පුත්රඹහ න 

පේසුසවන්පේ පභන් විඹ යුතුඹ, භන්ද අඳ නළත ඉඳීය ඇත්පත් එපරඹ  අපි "ක්රි්තු් 

වන්යේ අඳට යප්රේභ කශ යේභ, යදවිඹන් වන්යේට සුත් පජාක් ව පජාක් යර අඳ 

යනුයන් තභන්භ ඳාා දුන් ආකායඹටභ යප්රේභයඹන් ගභන් කශ යුතුඹ" (එපී  5:2)   

ඳහවුල් කන්ද උඩ ප්දලනහපේ පේසුසවන්පේපේ චනරට ගළරපඳන පර ඳළසුපේක  

පභභ න ජීවිතඹ අට පරෝකඹ පකපයහි ළරකිඹ යුතු ඵරඳෆභක් ඇති කයයි (ඵරන්න 5:8-

07)  එඹ පදවිඹන් වන්පේ විසින් පුරුඹහ ව සත්රිඹ පු්දගලික ඵතහ තුශ භළවීභ (ඵරන්න 

5:08-00), විහව ඵතහ (ඵරන්න 5:00-33), ඳවුල් ඵතහ (6:0-4 ඵරන්න) ව  ක්පේත්රපේ 

ඵතහ (ඵරන්න) තුශ පදවිඹන් වන්පේපේ ළරසුභ ප්රකහල කයයි  6:5-9 ඵරන්න)  පභභ 

ඳද ලින් පඵොපවෝ ප්ද ගත වළකි නමුත් භභ ළදගත් නිගභන කිහිඳඹක් ඉසභතු කයමි   

ඳශමු, පභභ ජීවිතඹ පේසුස වන්පේ තුශ අඳට රඵහ ීය ඇත  උන් වන්පේ භඟ අඳපේ 

භයණඹ, භභදහනඹ ව නළත නළඟිටීභ පනොභළති න ජීවිතඹක් ඳළතිඹ පනොවළක  පඹොවන් 

3 හි නිපකොප්දභසපේ අභියව පභඹයි  පේසුසවන්පේ ඔහුට ඳළස ඳරිදි, "ළඵක්, ළඵක් 

භභ නමරහට කිඹමි, ඹපභක් ජරපඹන් වහ ආත්භපඹන් උඳත පනොරඵන්පන් නේ, ඔහුට 

පදවිඹන් වන්පේපේ යහජයඹට ඇතුළු විඹ පනොවළක" (පඹොවන් 3:5), නිපකොප්දභස පිළිතුරු 

පදමින්, "පේ ප්දල් පකපේ විඹ වළකිද?" (පඹොවන් 3:9)   

පදනු, පභභ ජීවිතඹ අඳ අට පරෝකපේ ජීවිතඹට පනොගළරපේ  අඳ ක්රිසතුස වන්පේ 

පතට ඳළමිණි විට, අඳපේ සිඹලු භනුය ේඵන්ධතහ පනස පේ; නිවතභහනීකභ දළන් ඒ 

වළපභෝපගභ භධයඹඹ වී ඇත  අඳ "ක්රි්තු් වන්යේ යකයයහි ඇති යගෞයයඹන් 

එකියනකාට ඹටත් විඹ යුතු" ඵ ඳහවුල් ඳන්පන් එඵළවිනි (එපී  5:00)  අපනයෝනය 

ඹටත්වීභ ේඵන්ධතහ අන්තර් යහ ඳළළත්පේ අභියව නිර්භහණඹ කයයි: සහමිපුරුඹන් තභ 

බහර්ඹහන්ට තභ ලරීයඹට පභන් ආදයඹ කශ යුතුඹ;  බහර්ඹහන් තභ සහමිපුරුඹහට නිදවපේ 

තභ පගෞයඹ රඵහ දිඹ යුතුඹ  දරුන් තභ පදභහපිඹන්ට පගෞයඹ වහ කීකරුකභ රඵහ දිඹ 

යුතුඹ  ක්පේත්රරීය ඳහ, අයිතිකරුන් තභ පේකඹන්ට (වල්රහට) පගෞයපඹන් රකන 
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විට ව පේකයින් ඔවුන්පේ අයිතිකරුන්ට කයන පේඹ පදවිඹන් වන්පේට කයන 

පේඹක්පේ රකන විට යහඳහරික පිළිපත් උඩු ඹි කුරු නු ඇත   

පතනු, පභභ ජීවිතඹ අඳ විසින් පතෝයහ ගත යුතුඹ  පදවිඹන්වන්පේපේ යහජයපේ යහේතිඹ 

වහ අඳපේ ජීවිත බහයගළනීපේ වළකිඹහ පදවිඹන්වන්පේ විසින් උන්වන්පේපේ 

පුත්රඹහණන් එවීපභන් ව පුත්රඹහණන් තුශ පොඹහගත් ගළශවීභ රඵන්නන් තුශට 

උන්වන්පේපේ ආත්භඹ ඇතුල්කිරීපභන් අඳට රඵහගත වළකිවී ඇත  පකපේ පතත්, අඳ එඹ 

භත ක්රිඹහ කශ යුතුඹ  ඳහවුල් පයෝභ 6:00-04 හි පභඹ ඳළවළදිලි කයයි:  

“එයරභ නුමරාත් ඳාඳඹට භනරී සිටිඹවුන් යකොටද යේසු් ක්රි්තු් වන්යේ තුශ යදවිඹන් 

වන්යේට ජීත් සිටින්නන් යකොටද  සිතා ගිරල්රා  එඵනවින් නුමරා  නුමරායේ භයණීඹ 

ලරීයඹ තුශ ඳාඳඹට තෘ්ණාරට කීකන් න පිිස, ඳාඳඹ එහි අධිඳතිකේ යනොයකය්ා  

නුමරායේ අඹඹන් අධ්මි්ඨකයේ ආයුධඹක් යර ඳාඳඹට බාය යනොදී, නුමරාභ 

භශවුන්යගන් ජීත් සිටින්නන් යභන් යදවිඹන් වන්යේට බාය වී, නුමරායේ අඹ 

ධ්මි්ඨකයේ ආයුධ යකොට යදවිඹන් වන්යේට බාය දීඳල්රා  භක්ිරාද නුමරා ය්ථා 

ඹටයත් යනො අනුග්රවයේ ඹටයත් සිටින ඵනවින්, ඳාඳඹ නුමරා යකයයහි අධිඳතිකේ 

යනොකයන්යන්ඹ”   

ලුහුඵනඳීඹ යුතු ධ්මි්ඨකභ 

පේසුසවන්පේ අඳ ලුහුඵළඳිඹ යුතු ධර්මිසමකභ ගළන කතහ කය ඇත- "ඳශමුයකොට 

යදවිඹන්වන්යේයේ යාජයඹ ව උන්වන්යේයේ ධ්මි්ඨකභ යොඹන්න" (භයතේ 6:33)-

ව අඳට රඵහ ීය ඇති ධර්මිසමකභ: "එඵනවින් නුමරායේ ්්ගීඹ පිඹාණන්  ේප්ණ 

සිටින්නාක් යභන්, නුමරාත් ේප්ණ සිටඳල්රා ” (භයත  5:48)  උන්වන්පේ දළන් භපතේ 

7:7-08 හි කන්ද උඩ ප්දලනහ ේපර්ණ කයන්පන් පදවිඹන්වන්පේට ේඵන්ධ පභභ 

ධර්මිසමකභ ලුහුඵළඳිඹ යුතු ආකහයඹ විසතය කයමිනි  7-00 ඳදර පේසුසවන්පේ 

ඳන්පන්, “ඉල්රන්න, එවිට ඔඵට යදනු රනයේ; යොඹන්න, එවිට ඔඵට ේඵ නු ඇත; 

තට්ටු කයන්න, එවිට එඹ ඔඵට විෘත නු ඇත  භක්ිරාද ඉල්රන ෑභ යකයනකුටභ රනයේ, 

යොඹන තනනනත්තා යොඹා ගනී, තට්ටු කයන්නාට යදොය විෘත නු ඇත  එයේත් නනතිනේ 

ඔඵයගන් කයයක්, ඔහුයේ පුත්රඹා ඔහුයගන් යයොටි ඉල්ලුයොත්, ඔහුට ගරක් යදන්යන්ද? 

යනොයවොත් භාළුයක් ඉල්ලුයොත් ්ඳයඹක් යදනන ඇතිද? එයේ නේ, නපුන් ව ඔඵරා, 
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ඔඵරායේ දන්න්ට ඹවඳත් දීභනා යදන්න දන්යන් නේ, ්්ගයේ සිටින ඔයේ පිඹාණන් 

තභන්යගන් ඉල්රන අඹට යකොඳභණ නඩියඹන් ඹවඳත් යේ රඵා යදන යේක්ද!”  

පදවිඹන් වන්පේ උන්වන්පේපේ ධර්මිසමකභ පර ජීත් වීභට කළභති අඹට 

උන්වන්පේපේ අභිමුඛත්ඹ ව භඟ පඳන්වීභ රඵහ පදන පේක  තට්ටු කයන්නහ පදොය විය 

නු ඇත, ඉල්රන්නහට රළපබ්, පොඹන්නහට ේබ පේ  අපි පප්රේභ කයන අඹට අපි පවො 

තෆේගක් පදනහ නේ, පදවිඹන් වන්පේ අඳට පකොඳභණ ආීලර්හද කිරීභට කළභතිදළයි 

සිතන්න  ඒ සිඹල්ර ඳළමිපණන්පන් ඔවුන් අඳට කයනහට අඳ කළභති පර අන් අඹට 

කිරීපභන්ඹ  

03-04 ඳදර පේසුසවන්පේ අඳට අනතුරු අඟන්පන් උන්වන්පේපේ ධර්මිසමකභ 

ලුහුඵළඳීභට නේ, අපි “ඳටු යදොයටුයන් ඇතුල් විඹ යුතු ඵයි  භක්ිරාද විනාලඹට ඹන 

යදොයටු පුළුල්ඹ, භා්ගඹද ඳවසුඹ, එයින් ඇතුල් න්යනෝ යඵොයවෝඹ  භක්ිරාද ජීනඹට 

ඹන යදොයටු ඳටුඹ, භා්ගඹද දු්කයඹ, එඹ යොඹාගන්යනෝ ්ල්ඳ යදයනක්ඹ ” විනහලඹට 

ඹන භහර්ගඹ පුළුල් වහ අධික ජනහකීර්ණ නිහ අපි ඳවු භහර්ගපේ සිි ඹ යුතුඹ  ජීවිතඹට ඹන 

භහර්ගඹ ඳටු න අතය හුදකරහ එකක්ද විඹ වළකිඹ   

05-03 ඳදර පේසුසවන්පේ තත් අනතුරු ඇඟවීේ පදකක් රඵහ දුන් පේක: අපි “පඵොරු 

අනහගතක්තෘරුන්පගන්” ව ක්රිසතුස වඳුනනහ ඹළයි කිඹන නමුත් එපේ පනොකයන 

හභහනය මිනිසුන්පගන් ඳපයසේ විඹ යුතුඹ: “්්ගයේ සිටින භායේ පිඹාණන්යේ 

කනභනත්ත යනොකය, භට  '්ාමීිර, ්ාමීිර' කිඹා ඳන නයොභ භ යාජයඹට ඇතුල් 

යනොනු ඇත ” (භයතේ 7:21)  පේසුස වන්පේපේ අහදඹ ඳළවළදිලිඹ: රැටීපභන් 

ඳපයසේ න්න  

මිනිසුන් කණ්ඩහඹේ පදකකින් රැි ඹ වළකිඹ  ඳශමු, ආගමික නහඹකඹන් පර පඳනී සිි න 

පු්දගරයින්පගන්  අහනහකට පභන්, පභභ පු්දගරයින් විනහල කිරීභට අයමුණු ඇත්තන් 

ඵට  පඵොපවෝ පදනහ විසින් අපඵෝධ කය පනොපගන ඇත   බඹහනක මිනිසුන් ඉක්භනින් පවෝ 

ඳසු ඔවුන්පේ ජීවිතපේ පරලින් පොඹහගත වළක  නමුත් ළඵෆ අනුගහමිකයින් පර පඳනී 

සිි න පු්දගරඹන්පගන් ද අනතුරු දහඹකඹ  අඳ ආයක්හ කය ගළනීභ වහ, අපි පදවිඹන් 

වන්පේපේ කළභළත්ත කයන ඇදහිලින්තඹන් පොඹහ ඵළලිඹ යුතුඹ - එනේ පදවිඹන් 

වන්පේ දන්නහ ඵ පඳන්න ව ගළන කතහ කිරීභ ඳභණක් පනොකයන අඹලුන් පේ   

පේසුස වන්පේ 04-07 හකය ලින් උන්වන්පේපේ කළවීභ අන් කශ පේක: 
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“එවිට භායේ යේ චන අා ඒා කයන ෑභ යකයනකුභ ඳ්තඹ භත තභ ිර යගොඩනඟා 

ගත් ප්රඥාාන්ත මිිරයකු වා භාන නු ඇත  ්ා නටී ගාංතුය ඇති විඹ, සුශඟ වභා 

යගෝ ඒ ිරට ඳවය දුන්යන්ඹ, නමුත් එඹ ඳ්තඹ භත පිහිටුා තිබ ඵනවින් එඹ නටුයේ 

නනත  තද භායේ යේ චන අා ඒා යනොකයන්නාව සිඹල්යරෝ නලි භත තභ යගඹ 

යගොඩනඟාගත් යභෝඩ මිිරයකුට භාන න්යන්ඹ  ්ා ඇද වනළී ගාංතුය ඇති විඹ, 

සුශඟ වභා යගෝ එභ ිරට ඳවය දුන්යන්ඹ, එඹ නටුිස, එහි නටීභ විලාර විඹ ”  

පදවිඹන්වන්පේපේ චන අහ ඒහ ක්රිඹහට නළසවීපභන් අඳ නළණත් පගොඩනළගිඹ යුතුඹ  

අපි පභඹ කශපවොත්, අපි කුණහටුපන් ආයක්හ නු ඇත  පුරු්දප්ද ඳදනභක් නළති ජීවිතඹ 

පකපේ පතත් කඩහ ළපටනු ඇත   

බහ අධයහත්මික ඳරිණතබහඹට කළනු රළපබ් - පදවිඹන් වන්පේපේ යහජයඹ ව 

උන්වන්පේපේ ධර්මිසමකභ වහ අඳපේ ජීවිතපේ ෆභ අසලඹක්භ බහය ගළනීභටඹ  

පදවිඹන්වන්පේපේ පනඟ ළඵවින්භ ශු්දධව ජීවිත ගතකයන විට, ඔවුන් තුශ 

ශු්දධහත්භඹහණන් විසින් ඵරගන්න රද විට, ඔවුන් තභ ඳයේඳයහ තුශ පදවිඹන්වන්පේපේ 

අයමුණ ඉටුකිරීභට පරදහයී නු ඇත: එඹ ෆභ පුරුපඹකුටභ, සත්රිඹකටභ ව ශභපඹකුටභ 

ඔවුන් ජීත් න සථහන ර ේඵන්ධතහඹ ව නිපඹෝජනඹ පිළිඵ උන්වන්පේපේ 

ශුබහයසචිඹ ප්රකහල කිරීභ පේ  
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5 

යේසු් වන්යේ උන්වන්යේයේ බාට 

නාඹකත්ඹ රඵා දුන්යේක 

 
පදවිඹන් වන්පේපේ බහ වහ ව උන්වන්පේපේ අයමුණ ගළන අපි විසතයහත්භක 

හකච්ඡහ කපශමු: ෆභ ඇදහිලින්තපඹකුභ ආත්භපේ ීයභනහ ව පර ව ඔවුන්පේ 

කරුණහපේ කථහ ඳළසීපභන් ෆභ පුරුපඹකුටභ, සත්රිඹකට ව දරුපකුටභ ශුබහයසචිඹ 

ඇසීභටත්, පේසුස ක්රිසතුස වන්පේ පිළිගළනීභට පවෝ ප්රතික්පේඳ කිරීභට අසථහ රළපඵන 

පිණි තභහපේ සථහනපේ ශුබහයසචිඹ ප්රදර්ලනඹ කයමින් ජීත් විඹ යුතුඹ  අඳ දළන් ඇසිඹ යුතු 

ප්රලසනඹ නේ පභඹ සිදු කයන්පන් පකපේද ඹන්නයි   

පදවිඹන් වන්පේ බහට තභ පනඟ ඔවුන්පේ කළවීපේීය න්න්දධ කිරීභ වහ මිර 

කශ පනොවළකි ේඳතක් ඳඹහ ඇත: නහඹකත්ඹ  ඳහවුල් පභහිීය ඳළවළදිලි විඹ:  

“උන්වන්යේ භවන්න් යප්රේරිතයතඹන්ද, අනාගතක්තෘන්න්, භවන්න් 

එනන්ජලි්තන්න්ද, භවන්න් එයේන්න්ද භවන්න් ගුණන්න්න්ද යකොට දුන්යේක  එයේ 

දුන්යන් ඇදහීයේද, යදවිඹන් වන්යේයේ පුත්රඹා පිළිඵ දනනගනනීයේ එකමුතු කභටත්, 

ක්රි්තු් වන්යේයේ ේප්ණවු උ භවයත් ප්රකායඹට  අඳ සිඹල්රන්භ ඳනමියණනයතක් 

ශුේධන්තඹන්යේ ේප්ණ වීභ වා යේඹ කිරීභ නඩඹ පිිසත්  , ක්රි්තු් වන්යේයේ 

ලරීයයේ ්ධනඹ වීභත් වාඹ  (එපී  4:11-13)  

ප්රහප්දීලඹ බහර නහඹකත්ඹ වහ පදවිඹන්වන්පේපේ පනඟ වහ ව අයමුණ 

ඳළවළදිලිභ තවවුරු කිරීභට ඩහ ළදගත් කහර්ඹඹක් නළත  මිනිසුන් ආකර්ණඹ කය 

පදවිඹන්වන්පේපේ ආලහ තුශ ගභන් කිරීභට ආකර්ලනඹ පකපයන ඳරියඹන් නිර්භහණඹ 

කිරීපභන් එභ වතිකඹ තුශ මිනිසුන් ර්ධනඹ වීභට නහඹකත්ඹ ග ඵරහ ගත යුතුඹ  

පදවිඹන් වන්පේ ඔවුන් පේසුස වන්පේ තුළින් න උඳතකට පගන ආ ඳසු පදවිඹන් 

වන්පේ ළරසුේ කය ඇති සිඹලු භහර්ගර ගභන් කිරීභට ඔවුන්ට උඳකහය කිරීභට සදහනේ 

පනොවී, භතුපිටට පඳපනන පර ඇදහිල්රට ඳළමිපණන මිනිසුන් ගළන ඳභණක් කල්ඳනහකහරී 

වීභ භහයහන්තික ළරැ්දදකි   
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නහඹකත්පේ ගකීභ න්පන් පදවිඹන්වන්පේපේ පනඟ ඔවුන්පේ කළවීපභහි රැඳී සිි න 

ඵ වතික කිරීභ වහ ළයදි වඳුනහපගන ඒහ ශක්හ ගළනීභට උඳකහය කිරීභයි  

පේසුසවන්පේපේ අනතුරු ඇඟවීභ නළත නළත කීභ ටී:  

“යඵොන් අනාගතක්තෘන්න්යගන් ප්රයේලේ යඹල්රා, ඔේහු ඵනටළු යේයඹන් නුමරා ශඟට 

එති, නමුත් ඇතුශතින් ඔේහු ඇතුශතින් කෲය ෘකඹයඹෝඹ  ඔවුන්යේ පරලින් නුමරා  

ඔවුන් වනඳිනගන්නහුඹ  භනුයයයඹෝ කටු ග්ලින් මුරක පරත් යගොකටුලින් අත්තික්කා 

පරත් යනශ ගිරත්ද? එයේභ සිඹලු යවො ග් යවො පර දයයි  නමුත් නයක ගව නයක පර 

දයයි  යවො ගවක නයක පරත්, නයක ගවක යවො පරත් වටගන්න ඵනරිතයඹ  යවො පර 

යනොදයන සිඹලු ග් කඳනු රනඵ ිලන්නට දභනු රනයේ  එඵනවින් ඔවුන්යේ පරලින් ඔවුන් 

වනඳින ගන්නහුඹ ” (භයත  7:15-20)  

භපේ ප්දධර්භ පුහුණුපේ සිට ය ගණනහක් තුශ, භට රඵහ ීය ඇති විලසහඹන් ව 

ේප්රදහඹන් ගළන භභ පභපනහි කය ඇත්පතමි  ඒහ ළයදි නළත, නමුත් යරභ අේපර්ණ 

පවෝ අධහනපඹන් පතොය ඒහ විඹ  විසිඑක්න ලතර්පේ බහපේ ඉතිවහඹ අ්දවිතීඹ 

න්පන් මිනිහපේ දර්ලන නිහ පනොපේ, නමුත් එඹ ඵටහිය බහපේ ඓතිවහසික "ඇවිත් 

ඵරන්න" දිලහනතිපේ ළයදි ඵ පවළිදයේ කය ඇති නිහඹ   

බහපේ ජීවිතඹට පභභ “ඇවිත් ඵරන්න” ප්රපේලඹ “බහ මිනිසුන් එක්රැස කිරීභ” පර 

පගෝරත්පේ නිර්චනඹට ළඩි ඵයක් තඵහ ඇත  එහි ප්රතිපරඹ, පඵොපවෝ විට ඵරහපඳොපයොත්තු 

පනොව පදඹක් නේ, බහට පේසුසවන්පේපේ අනුගහමිකපඹකු වීභ ඹන්පනහි හයඹ නළති වී 

ඹනු ඇත  බහ ඳළතීභට ඇති සිඹලුභ පවේතු අඳට පඵොපවෝ දුයට අහිමි වී ඇත: එනේ මිනිසුන් 

පදවිඹන් වන්පේට ේඵන්ධ වී ජීත් වීභට ව පරෝකඹ තුශ උන් වන්පේ නිපඹෝජනඹ 

කිරීභට උන්වන්පේ පොඹහ ගළනීභඹ  බහපේ නහඹකත්පේ කර්තයඹ න්පන් පදවිඹන් 

වන්පේපේ ප්රහථමික කළවීභ භඟ වපඹෝගපඹන් කටයුතු කිරීභයි - උන් වන්පේපේ 

පනඟ පඳෝණඹ කිරීභ වහ ඔවුන් පභභ අයමුණු තුශ ර්ධනඹ පේ: ඳශමු, ඔවුන් 

පිඹහණන් න පදවිඹන් වන්පේ භඟ අඛණ්ඩ වහ ර්ධනඹ න ේඵන්ධතහඹක සිටීභ ව 

පදනු ඔවුන් පරෝකඹ තුශ පිඹහණන් විලසහන්ත නිපඹෝජනඹ කිරීභ ඹ   

පදවිඹන් වන්පේ මුලින්භ භපගන් පභභ විසමිත ප්රලසනඹ ඇස විට, එනේ,“ඔපබ් කතහරට 

න් ීයභට මිනිසුන්පගන් පිරී සිටීභට භපේ බහ ඔඵට ගඵඩහක් ඹළයි ඔඵ සිතනහද?” 

ඹන්පනන් ඇස විට, බහ ගළන භපේ අදව ළයදිඹ ඹන ඹථහර්ථඹ ගළන භභ ගළඹුරින් කේඳහ 
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වුපණමි  ඵයිඵරඹ ඉගළන්වීභ පවෝ එඹ ප්දලනහ කිරීභ ඇසීභට මිනිසුන් එක්රැස කිරීභ ළයදි 

ඵ ඳළසීභක් පනොපේ, නමුත් උන්වන්පේපේ ප්රලසන කිරීේරීය, පදවිඹන් වන්පේ භට 

විලහර ළයදි භත පදකක් පවළි කශ පේක: එකක්, බහ මිනිසුන්පේ රැසවීභක් ඵත්, පදක, 

ඹපභකු ප්දලනහ කිරීභ ඇසීභට එක්රැස ව මිනිසුන් ප්රභහණඹ නහඹකපඹකුපේ 

කහර්ඹක්භතහඹ භළනීභ න ඵත්ඹ   

පදවිඹන් වන්පේ භපගන් එභ ප්රලසනඹ ඇසීපභන් ඳසු ය ගණනහක් පුයහ, ක්රිසතුස 

වන්පේපේ පනඟ පේඹ වහ ඵරගළන්වීභ නහඹකත්පේ මලික කළවීභ නේ, ඵටහිය 

නහඹකයින් ඔවුන්පේ යභ ව පරදහයිතහ ළයදි පභරභකින් භළනීභට පුහුණු කය ඇති ඵ 

භභ පොඹහ ගතිමි  මිනිසුන් අපේ බහරට ඳළමිපණනහද, එපේත් නළතිනේ ඔවුන් ඳළමිපණන 

විට ඔවුන්ට වළපඟන්පන් පකපේද කිඹහ ඇසීභ ඉතහ රැි ලිකහය ප්රතිපර පගන පදයි  කී 

පදපනක් ආහද ළනි ආකර්ලනීඹ ප්රලසනලින් නහඹකඹන් නිවඬ කල් පගයි  ඔවුන් කීඹක් 

දුන්නහද? ඔවුන් තුි න් සිි නහද? පභභ ප්රලසන ක්රිසතුස වන්පේපේ පනඟ පර විලසහ 

කිරීභට ප්රකහල කයන සිඹලුභ බහන්ට විලහර වහනිඹක් සිදු කයයි, භන්ද ඒහ පදවිඹන් 

වන්පේ කිසි විපටකත් තභ බහ වහ අදවස පනොකශ අයමුණක් පකපයහි අධහනඹ 

පඹොමු කයන ඵළවිනි   

පදවිඹන්වන්පේට උන්වන්පේපේ පනඟට අලය කුභක්ද ඹන්න ව ඳසු මිනිසුන් පේ 

ප්දල් තුශ ර්ධනඹ වීභට ග ඵරහ ගන්පන් පකපේද ඹන්න පභන්භ ඇදහිලින්තඹන් ඔවුන් 

තුශ ගභන් කිරීභට ආකර්ලනඹ න ඳරියඹන් පගොඩනඟන්පන් පකපේද ඹන්න ගළන 

නහඹකත්ඹ මුලින්භ ඉපගන ගත යුතුයි  බහ වහ පදවිඹන් වන්පේපේ අයමුපණහි 

ගභන් කිරීභට මිනිසුන් ඵරගළන්වීභ වහ කළඳවීභකින් පතොය, තභන් ක්රිසතුස අනුගහමිකයින් 

පර වඳුන්න මිනිසුන්පේ අනුප්රහේතික ඳයේඳයහන් නහමිකහීයන්ට ඩහ ළඩි පිරික් 

පනොනු ඇත   

ඇදහිලින්තඹන් ඹළයි කිඹහගන්නහ අඹ ය ගණනහක් පුයහ පකොඳභණ ඵයිඵල් දළනුභක් 

රඵහ ගත්තද ඹන ගත්, තයඹ පඵදහ ීයභ ඳභණකුත් ප්රභහණත් පනොපේ  පකොච්චය 

ආලසහදඹක් දුන්නද නභසකහයඹ ඳභණකුත් ප්රභහණත් පනොපේ  නහටය පවෝ පනත් 

නිර්භහණහත්භක අදවස වයවහ අදහශත්ඹ පිළිඵ න අධහයණඹ ඳභණකුත් ප්රභහණත් 

පනොපේ  පභභ ඹවඳත් ක්රිඹහකහයකේ සිඹල්ර ක්රිඹහීලීව ව ේලිත පර ශු්දධ ලිඹවිල්පල් 

ඳළවළදිලි දළකගත වළකි ජීභහන මලික කරුණු පත මිනිසුන් පඹොමු පනොකයන්පන් නේ ඒහ 

නිසපර පේ   
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පදවිඹන් වන්පේ තභ දරුන් වහ නිඹභ කය ඇති න ජීවිතඹ ගළන ඳහවුල් පයෝභ 6 හි 

ඳළවළදිලි ලිඹයි: “එයේ නේ අඳ කුභක් කි යුතුද? අනුග්රවඹ ඵහුර න ඳරිතයදි අඳ දිගටභ 

ඳාඳයේ සිටිඹ යුතුද? කිසියේත් නනත! ඳාඳඹට මිඹ ිලඹ අඳ තභත් එහි ජීත් න්යන් 

යකයේද? ක්රි්තු් යේසු් තුශට ඵේතී්භ ව අඳ සිඹල්රන්භ උන්වන්යේයේ භයණඹට 

ඵේතී්භ ව ඵ ඔඵ දන්යන් නනේද? එඵනවින් ක්රි්තු් වන්යේ පිඹාණන් වන්යේයේ 

භහිභයඹන් භශවුන්යගන් උත්ථාන වාක් යභන්, අඳ ද ජීවිතයේ නකමින් ගභන් කයන 

පිිස, ඵේතී්භ වීයභන් භයණඹට ඳත් වීයභන් උන්වන්යේ භඟ අපි තනන්ඳත් කයනු 

රනබයමු  භක්ිරාද අපි උන්වන්යේ වා භාන භයණඹකදී උන්වන්යේ භඟ එක්ත් වී 

ඇත්නේ, උන්වන්යේ වා භාන නනත නනඟිටීභකදී අපි උන්වන්යේ භඟ එක්ත් 

න්යනමු  අඳයේ ඳනයිස ආත්භඹ උන්වන්යේ භඟ කුන්සියේ ඇණ ගනු රනබුයේ ඳාඳයේ 

ලරීයඹ නනති කය දනමීභ වා ඵත්, අඳ තදුයටත් ඳාඳඹට වල් යනොවී සිටින ඵත් අපි 

දිරමු  

භක්ිරාද මිඹ ිලඹ තනනනත්තා ඳාඳයඹන් ිරදව් කය ඇත  දනන් අපි ක්රි්තු් වන්යේ භඟ 

මිඹ ිලඹා නේ, අපි උන්වන්යේ භඟ ජීත් න ඵ අපි විල්ා කයමු  ක්රි්තු් වන්යේ 

භශවුන්යගන් උත්ථාන වී නනත කිසිදා යනොභනයයන ඵ අපි දිරමු  භයණඹ තදුයටත් 

උන්වන්යේ යකයයහි ආධිඳතයඹ නනත  උන්වන්යේ භනන්ණු භයණයඹන්  එක්යක් 

ඳාඳඹට භශ යේක, නමුත් ජීත් න ජීවිතයඹන්යදවිඹන් වන්යේට ජීත්න යේක ” 

(යයෝභ 6:1-10)  

පේ සිඹල්ර රකහ ඵළීවපේීය ප්රධහන ප්රලසන භවයක් භතු පේ  බහපේ නහඹකත්ඹ ලරීයපේ 

ජීවිතපේ පභභ ඹථහර්ථඹ පරදහයී පර ජඹ ගන්නහ ඳරියඹක් නිර්භහණඹ කය තිපබ්ද? 

පදවිඹන් වන්පේ භඟ ඔවුන්පේ ඵතහපේ ර්ධනඹ වීභට ඉඩ රන ේඳත් ඔවුන් 

මිනිසුන්පේ අතට ඳත් කය තිපබ්ද? බහපේ ළඩටවන් දළනුත් පවෝ පනොදළනුත්භ 

මිනිසුන්පේ පදවිඹන් වන්පේ භඟ ේඵන්ධතහඹක් වහ පු්දගලික ලුහුඵළඳීභ පනුට 

ආප්දල වී ඇත්ද? අලය නේ බහපේ නහඹකත්ඹ පනොභළති ලරීයපේ හභහජිකයින්ට 

පදවිඹන් වන්පේ භඟ ඔවුන්පේ ේඵන්ධතහඹ ඳත්හ ගත වළකිද?  

භක්නිහද ඹත් නහඹකත්ඹ උන්වන්පේපේ පනඟ වහ පදවිඹන් වන්පේපේ 

ඵයිඵරහනුකුර අයමුණට ඩහ අඩු පදඹක් ආලහ කිරීභ පිළිගත පනොවළකි පදඹකි  පභභ කළවීභ 

වහ පදවිඹන්වන්පේපේ පනඟ ඵරගළන්වීභට ඩහ අඩු පදඹකට තභන් ගවීභ පිළිගත 

පනොවළකිඹ   



64 | P a g e  
 

යදවිඹන්වන්යේයේ නාඹකත් ආද්ලඹ 

බහ ඒ වහ පදවිඹන්වන්පේපේ කළවීභ අනුගභනඹ කයන්පන්ද නළ්දද ඹන්න තක්පේරු 

කිරීපේීය නහඹකත්ඹ තභන්පගන්භ ආයේබ විඹ යුතුඹ  බහපේ නහඹකත්ඹ පනත් කිසිදු 

ආඹතනඹක් අතය පභන් එකක් පනොපේ  පේසුසවන්පේ පභඹ භපතේ 00:05-08 හි තභ 

පගෝරඹන්ට ඳළවළදිලි කශ පේක: “අනයජාතිකඹන්යේ ඳාරකඹන් ඔවුන් යකයයහි ආධිඳතයඹ 

දයන ඵත්, ඔවුන්යේ යශ්රේ්ඨඹන් ඔවුන් යකයයහි ඵරඹ ක්රිඹාත්භක කයන ඵත් ඔඵ දන්නා  

ඔඵ අතය් එයේ යනොනු ඇත  නුමුත් භනුය පුත්රඹා ඳනමිිසයේ යේඹ රනබීභට යනො 

යේඹ කිරීභටත් යඵොයවෝයදයනකුයේ මිදීයේ මිරඹක් යර තභ ජීවිතඹ දීභටත් ඳනමිිසඹාක් 

යභන්, ඔඵ අතය් යශ්රේ්ඨ වීභට කනභති තනනනත්තා ඔයේ යේකඹා විඹ යුතුඹ ”  

පේ පරෝකපේ සිඹලුභ නහඹකත්ඹන් එක් භට්ටභකට පවෝ තත් භට්ටභකට දූෂිතඹ  භහසඹ 

එඹ එපේ කයයි, භන්ද එඹ පේසුසවන්පේ නළති අඹ භත ආධිඳතයඹ දයන ඵළවිනි  පේසුස 

ක්රිසතුස වන්පේ තුශ මුදහගත් අඹ තුශ ඳහ, භහසඹ අඳ තුශ සිි න පදවිඹන් වන්පේපේ 

ආත්භඹට එපයහි ටන් කයයි  ඳහවුල් පභභ ටන පයෝභ 6-8 දක්හ පගනවළය දක්න අතය, 

ඔහු ඳන්පන් පදවිඹන් වන්පේ උන්වන්පේපේ පුත්රඹහ න අඳපේ සහමීන් න පේසුස 

ක්රිසතුස වන්පේ තුශ අඳට රඵහ ීය ඇති ධර්මිසමකපේ ජීභහන උඳකයණ පර අඳපේ ලරීය 

ආත්භඹහණන්වන්පේට පදන විට අඳ එඹ ජඹ ගන්නහ ඵයි  පකපේ පතත්, අඳ අඳපේ 

වදත් ව භන ආයක්හ පනොකයන විට, භහසඹ අඳ දළන් ඇති ආපරෝකඹට වහ ජීවිතඹට 

ප්රතිවිරු්දධ අකීකරු ක්රිඹහන් බිහි කයන අතය අඳපේ අභිපප්රේයණ ව ක්රිඹහන් දූණඹ 

කයයි   

පදවිඹන්වන්පේපේ ආදර්ලඹ තුශ, නහඹකත්ඹ පරෝකපේ නහඹකත්ඹට ඩහ පනස 

න්පන් පවේතු කිහිඳඹක් නිහඹ  ඳශමු, එඹ අදවස කයන්පන් අන් අඹට පේඹ කිරීභට 

ඳභණි, පු්දගලික අරහබඹක් දක්හ ඳහ  පදනු, මිනිසුන්ට අන් අඹට නහඹකත්ඹ ීයභට 

ගකීභ ඳළපයන විට, ඔවුන්ට ළරකිඹ යුතු තනතුයක් රළපඵනහ පනොපේ; ඔවුන් යර 

කළනු රඵන්පන් පදවිඹන් වන්පේ උන්වන්පේපේ ජනතහ තුශ ව ඔවුන් අතය 

නිපඹෝජනඹ කිරීභට විලසහන්ත සිටීභටඹ  පතනු, නහඹකත්ඹ ඹනු පදවිඹන් 

වන්පේපේ අනුගහමිකඹන්ට පේඹ කිරීභ ඹනු පදවිඹන් වන්පේට දිඹ වළකි, 

ඇත්තලපඹන්භ රඵහ පදන්නහවද ආයක්හ පවෝ හභඹ පවෝ ප්රතිඳහදන ළනි ප්ද ඉදිරිඳත් 

කිරීපභන් පනො පදවිඹන් වන්පේට අලය මිනිසුන් ඵට ඔවුන් ඳරිණත කය උන්වන්පේ 

ඔවුන් නිර්භහණඹ පවේතුව ප්දල් කිරීභට ඔවුන්ට උඳකහය කිරීපභනි   
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නහඹකත්ඹ එහි කහර්ඹඹ නිළයදි ඉටු කයන විට, ඔවුන් දිනඳතහ ව ප්රහපඹෝගික පදවිඹන් 

වන්පේපේ චනඹට ව උන්වන්පේපේ ශු්දධහත්භඹහණන්ට ඹටත් වීභට මිනිසුන් පඹොමු 

කයයි  අහන ලපඹන්, පවො බහක නහඹකඹන් අන් සිඹල්රටභ ඩහ වින්නඹු භහතහන් 

ළනිඹ - ඔවුන් ළඵවින්භ න ජීවිතඹක් බිහි පනොකයයි; ඔවුන් හුපදක් ක්රිඹහලිඹ ඳවසු කිරීභට 

උඳකහය කයයි  එපවත් නහඹකත්ඹ තභත් අලය ඹ; ඇත්තලපඹන්භ, එඹ පේසුසවන්පේ 

විසින් බහට රඵහ පදන ර්දදකි   

නහඹකත්ඹ ඹනු කුභක්ද? ඔහු අහන තීයණඹ ප්රකහලඹ කිරීභට යුතු පකනහ පනොපේ  

එපභන්භ ඒ ඩහත්භ හචික දක්තහ ඇති පවෝ ඩහත්භ උඳහඹභහර්ගික පකනහද පනොපේ! අඳ 

දළක ඇති ඳරිදි, පේසුසවන්පේ ේපර්ණපඹන්භ පනස ප්රමිතිඹක් ඳනයි  භපතේ 00:06-08 

හි පේසුසවන්පේ තභ පනඟට නහඹකත්ඹ පදන අඹ වහ ප්රමිති තුනක් රඵහ පදයි  

උන්වන්පේපේ නහඹකත්පේ සිි න අඹ අන් අඹපේ පේකඹන්, පවත් “ඩඹපකොපනෝස” 

විඹ යුතු ඵ උන්වන්පේ ඳන පේක  ඔවුන් “ඩුපෝපරෝ” එනේ, වලුන්ද විඹ යුතුඹ  

අහන ලපඹන්, ඔවුන් පේසුසවන්පේ පභන් අන් අඹ පනුපන් තභ ජීවිතඹ පජහ කශ 

යුතුයි  "ඔඵ අතය එපේ පනොපේ" ඹනු පරෝකපේ පභන් පනොන නහඹකත්ඹක් වහ න 

කළවීභකි, නමුත් එඹ ඉල්රහ සිි න්පන් මිනිසුන්ට ළඵවින්භ පදවිඹන් වන්පේපේ බහට 

නහඹකත්ඹ ීයභ වහ ඹ   

එපී 4:00-06 හි ඳහවුල් නහඹකත්ඹ විසතය කයන්පන් ක්රිසතුස වන්පේ විසින් බහට පදන 

රද පු්දගරඹන් කණ්ඩහඹභක, ඔවුන් කයන පදයින් පනො ඔවුන්පේ ේපර්ණ 

ක්රිඹහකහයකේර ප්රතිපරක් පරයි  

“උන්වන්යේ භවන්න් යප්රේරිතයතඹන්ද, අනාගතක්තෘන්න්, භවන්න් 

එනන්ජලි්තන්න්ද, භවන්න් එයේන්න්ද භවන්න් ගුණන්න්න්ද යකොට දුන්යේක  එයේ 

දුන්යන් ඇදහීයේද, යදවිඹන් වන්යේයේ පුත්රඹා පිළිඵ දනනගනනීයේ එකමුතු කභටත්, 

ක්රි්තු් වන්යේයේ ේප්ණවු උ භවයත් ප්රකායඹට  අඳ සිඹල්රන්භ ඳනමියණනයතක් 

ශුේධන්තඹන්යේ ේප්ණ වීභ වා යේඹ කිරීභ නඩඹ පිිසත්  , ක්රි්තු් වන්යේයේ 

ලරීයයේ ්ධනඹ වීභත් වාඹ  තද අපි තභත් භනුයඹන්යේ ාංචායන්ද ප්රයඹෝගයඹන්ද 

රැටිලි හිත උඳභාන්යන්ද වටගන්න සිඹලු ආකාය ඉයගන්වීේ නභනති සුශඟින් ඇත භෑත 

විසියමින් යගනඹනු රඵන්නාවු ඵාරඹන් යනොන පිිසත්, යප්රේභයඹන් යුක්ත ඇත්ත කතා 

කයමින්, හි ක්රි්තු් වන්යේ උයදා සිඹලු යේරදී නයඩන පිිසත්ඹ  

උන්වන්යේයගන් මුළු ලරීයඹ න්ධි කය රනඵ විවී, එක එක යකොට්ඨායේ ප්රභාණයේ 
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ක්රිඹා කිරීයේ වනටිඹට වකායවු එක එක න්ධිඹ කයණයකොයටගන යප්රේභයඹන් ්ධනඹ න 

යර ලරීයඹ නයඩන්යන්ඹ  (එපී 4:11-16)    

පභභ පේදඹ ගළන අඳට ඳළසිඹ වළකි සිඹලු ප්දලින්, අභ ලපඹන් වතයක්ත් කළපී 

පඳපන්: පේසුසවන්පේ බහට පදන නහඹකත්ඹ ෆභ විටභ එක් පු්දගරපඹකුට ඩහ ළඩි 

ඹ; එඹ මිනිසුන් මවඹකි  එපේභ, ක්රිසතුසවන්පේපේ ජනතහ විඵර ගළන්වීපේ සකීර්ණ 

කහර්ඹඹ ඉටු කිරීභ වහ, නහඹකත් කණ්ඩහඹපේ විවිධ හභහජිකයින් එකිපනකහපගන් 

පනස විඹ යුතුඹ  පභභ විවිධත්ඹ ලරීයඹට විපලේෂිත අධහයණඹක් ව ඵරඳෆභක් ඇති 

කයයි  අහන ලපඹන්, අපි ත්රිත්ඹ තුශ දකින ඳරිදි, ඳහවුල් විසින් රළයිසතුගත කය ඇති 

පභභ විවිධ පු්දගරයින්, එක් එක් විවිධ කහර්ඹඹන් නිපඹෝජනඹ කයයි (පප්රේරිත, අනහගතක්තෘ, 

එළන්ජලිසත, ප්දගළති ව ගුරුයඹහ) එපේභ ඔවුන් එකිපනකහ භත යහ ඳළතිඹ යුතුඹ   

නාඹකත්ඹ වා යදවිඹන්වන්යේයේ අයමුණ 

පේසුසවන්පේ තභ පනඟට නහඹකත්ඹ දුන්පන් ඇයි? ලරීයපේ නහඹකත්පේ 

කහර්ඹබහයඹ, අඳ දළක ඇති ඳරිදි, පදවිඹන් වන්පේපේ නිර්භහණහත්භක අයමුණ තුශ ගභන් 

කිරීභට ක්රිසතුස වන්පේපේ පනඟට ඵරඹ රඵහ ීයභයි  ක්රිසතුස වන්පේපේ ෆභ 

පනඟක්භ පදවිඹන් වන්පේ භඟ ළපඩන වහ මීඳ ඵතහඹක සිි ඹ යුතුඹ  ඒ වහ 

භහන, ඔවුන් මිහණන් වන්පේ පරෝකපේ ඔවුන්ට රඵහ පදන සිඹලු ේඵන්ධතහ රීය 

නිපඹෝජනඹ කශ යුතුඹ  එපේනේ, බහ නහඹකත්පේ පරතහපේ මිනුභ නේ, 

ක්රිසතුසවන්පේපේ පනඟ ළඵවින්භ පභභ නිර්භහණහත්භක අයමුණ ඉටුකයන ආකහයඹයි   

ඔවුන්පේ ජීවිතපේ නිතය පකොටක් පර භනුයඹන් පදවිඹන් වන්පේ භඟ ේඵන්ධ 

කය ගළනීභට භග පනොපඳන්න ක්රිඹහකහයකේ, පඳෞරුඹන් ව ළඩටවන් යහජ ඹ න 

අතය පදවිඹන් වන්පේපේ කළවීභ වහ බඹහනක ආප්දලකඹකි  ක්රිසතුස වන්පේපේ 

පනඟට උඳකහය පනොන ක්රිඹහකහයකේ ව ළඩටවන් පදවිඹන් වන්පේපේ පනඟ තුශ 

ක්රිසතුන් වන්පේපේ පනඟට උන් වන්පේ පගපනන සිඹලු ේඵන්ධතහ ශක්හරන 

අතය, ඔවුන් පරෝකපේ ඇවිද ඹන විට පදවිඹන් වන්පේපේ නිර්භහණහත්භක අයමුණු වහ 

ආප්දලක ඵට ඳත්න අතය, පදවිඹන්වන්පේපේ පනඟපේ අර්ථඹ නළති කයන අතය 

තභන් තුශ පදවිඹන්වන්පේපේ ඳළතීභ ඔවුන්පගන් පොයකේ කයයි   

නහඹකත්පේ කර්තයඹ, පකි පඹන් කිපවොත්, ඔවුන්පේ පදවිඹන්වන්පේ විසින් 

නිර්භහණඹ කයන රද අයමුණට ඳවසුකේ ළරසීභ වහ නහඹකත්ඹ වුභනහ වීභ ීලඝ්රපඹන් 



67 | P a g e  
 

අඩුන අලයතහඹක් ව භනුයඹන්පේ බහක් ර්ධනඹ කිරීභයි  පභභ අසථහපහිීය, 

ඔවුන් ඔවුන්පේභ පජකඹන් ඵට ඳත් නු ඇත (ඵරන්න 0 පේතෘ  0:9) ක්රිසතුස ඔවුන්පේ 

උත්තභ පජකඹහ පරත්, ශු්දධහත්භඹහණන් ඔවුන්පේ හඹ කයන ගුරුයඹහ පරත්, 

පරෝකඹ ඔවුන්පේ කීකරුකභ තුශ පදවිඹන් වන්පේ ඔවුන් තුළින් උන්වන්පේ 

නිපඹෝජනඹ කයමින් උන්වන්පේ පින්තහරු කයන කළන්ඹ ඵට ඳත් නු ඇත   

න ගිවිසුපේ නහඹකත්පේ ඵයිඵරහනුකුර සරඳඹ එතයේ ළදගත් න්පන් ඇයි? පවේතු 

ගණනහක් නිහඹ   

ඵයිඵරහනුකුර නහඹකත්පඹන් පිළිබිඹු න්පන් ත්රිත්හකහය පදවිඹන් වන්පේ ෆභ 

පු්දගරපඹකු තුශභ භළව රඳඹයි  අඳ තුශ සිි න පදවිඹන් වන්පේපේ ප්රතිරඳඹ පිළිබිඹු 

කයන්පන් ඵතහ (අපි කවුද? අපි උන්වන්පේපේ ඹ) ව නිපඹෝජනඹඹ (අපි ඳතින්පන් 

ඇයි? අඳ සිි න්පන් අඳ අට පරෝකඹට උන්වන්පේ නිපඹෝජනඹ කිරීභට); එඹ අන්තර් 

ඹළපීභ ද පිළිබිඹු කයයි (අපි තනින විට අේපර්ණයි)  අඳ තුශ ඇති උන්වන්පේපේ 

ප්රතිරඳඹ ද පප්රේභඹද (අන් අඹපේ ප්රපඹෝජනඹ වහ අඳ ීයභ) පිළිබිඹු කයයි   

ඵයිඵරහනුකුර නහඹකත්ඹ අපි පු්දගරඹන් ලපඹන් අඳපේ අේපර්ණත්ඹ ළශ ගන්නහ 

විට එන ඒකහඵ්දධ ඵරඹක් පිළිබිඹු කයයි  අඳට ඳහඳඹක් පනොතිබුණද, අඳ ෆභ පකපනකුභ 

තනි තනි තභත් අේපර්ණ නු ඇත  නහඹකත්ඹ වහ පදවිඹන් වන්පේ බහට පදන 

ෆභ පු්දගරපඹකුභ භසතපේ යටහ ව ඵරඹ පිළිබිඹු කිරීභ වහ අන් අඹ භඟ මිර වී 

භමුහුර්ත වීභට අදවස කය ඇත  0 පකොරින්ති 00:00-07 හි අඳට පඳපනන ඳණිවිඩපේ වයඹ 

පභඹයි: ලරීයපේ කිසිදු පකොටක් අනලය පනොපේ; ලරීයපේ කිසිභ පකොටක් අපනක් 

පකොටට ඩහ ළදගත් පනොපේ  අඳ බහ ලරීයඹක් පර වළඳින්වීභට නේ, අලය සිඹලුභ 

පකොටස ඉදිරිඳත් විඹ යුතුඹ, ක්රිඹහත්භක විඹ යුතුඹ, ව අපනක් අඹ භඟ භමුහුර්ත 

එකඟතහඹකින් සිි ඹ යුතුඹ   

ඵයිඵරහනුකුර නහඹකත්ඹ උන්වන්පේපේ පනඟපේ භනහ ටකුරු ව ඳරිපර්ණ 

ඵරගළන්වීභක් වහ පදවිඹන් වන්පේපේ පවොභ විධිවිධහනඹ පිළිබිඹු කයයි  එපී 4:00 

පදවිඹන්වන්පේපේ පනඟ ඇදහිල්පරන් ව ජීවිතපඹන් විඵර ගළන්වීභ වහ 

පේසුසවන්පේ ලරීයඹට ීය ඇති මිනිසුන් ර්ග ඳවක් පගනවළය දක්යි: අපඳෝසතුළුරුන්, 

අනහගතක්තෘරුන්, එළන්ජලිසතරුන්, ප්දගළතිරුන් ව ගුරුරුන්  පභභ ඳසචවිධ 

මිනිසුන්පේ ආඹතනික ප්දපේඹ තුළින්, පදවිඹන්වන්පේපේ පනඟ ඵඩගහ ඹන 

මිථයහදෘසි කත්පඹන් ආයක්හ කය ඇති අතය, චසචර වීපේ අන්තයහඹ ජඹ ගන්නහ 
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ඳරිණතබහඹක් රඵහ පදනු ඇත  එහි විශිසට ප්රතිපරඹ නේ, “අපි සිඹල්යරෝභ 

යදවිඹන්වන්යේයේ පුත්රඹාණන්යේ ඇදහිල්යල් එකමුතුකභටත්, ඳරිතයණත භනුයත්ඹටත්, 

ක්රි්තු්වන්යේයේ ප්ණත්යේ උ ප්රභාණඹටත් ශඟාවීභයි” (එපී  4:13)   

භභ නහඹකත්පේ පභභ ඳළති ඳව "කහර්ඹඹන්" පර වඳුන්මි, ක්රිසතුසවන්පේපේ ජනඹහට 

අලය සිඹල්ර ළඳයීභට ඒහයින් ඳවභ එකිපනකට ඳයහඹත්ත ක්රිඹහකහයකේර පඹදිඹ යුතුඹ  

අපඳෝසතලික කර්තයඹ බහේ අපඳෝසතලික අයමුණ පිළිඵ භතක් කිරීභක් ඳඹයි: අඳ 

පභහි සිි න්පන් අඳ පනුපන් පවෝ පරෝක ඉතිවහපේ රකුණක් තළබීභට පනො, නමුත් 

ආයේබපේ ීය පදවිඹන් වන්පේ විසින් සවිධහනඹ කයන රද, ඉතිවහපේ භසපඳත් තුළින් 

පගනහ ව පේසුස වන්පේ තුශ ඉටු ව උන්වන්පේපේ නළත ඳළමිණීපේීය ේපර්ණ න 

පදවිඹන් වන්පේපේ ගළරවීපේ පඳොපයොන්දු වහ ඹ  අපනකුත් කහර්ඹඹන් වතය නිළයදි 

කිරීභ, එළන්ජලිසත ආලහ, රැකයණඹ පවෝ ඉගළන්වීපේ පේහ ඳඹයි  නමුත් අහනපේීය 

බහට ක්රිසතුස වන්පේපේ තයහගපේ ේපර්ණ අභිප්රහඹ ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ ක් රිඹහ 

ඳපවේභ ඵරඳෆභ අලය පේ   

ශුබහයසචිපේ ඳහර්ලසවික යහේතිපේීය ව එභ නිහ බහපේ ර්ධනපේීය ආත්භඹ භඟ 

වපඹෝගපඹන් කටයුතු කිරීභට පවොභ භහර්ගඹ ඵයිඵරහනුකුර නහඹකත්ඹයි  බහපේ 

අතයලය උඳහඹභහර්ගික සබහඹ ළභවිටභ අපඳෝසතලිකයි! පනත් චන ලින් 

කිපවොත්, පදවිඹන්වන්පේපේ පනඟ ඹන රද පනඟක් න අතය, අපඳන් ඕනෆභ 

අපඹකු පකොපවේ ගිඹත්, තභන් ප්රතික්පේඳ කිරීභට, තභන්පේභ ජීවිතඹ රැපගන 

උන්වන්පේ අනුගභනඹ කිරීභට මිනිසුන්ට ආයහධනහ කිරීභට පේසුසවන්පේ විසින් අඳට 

නිපඹෝග කය ඇත  එභ ඇභතුභ පදවිඹන් වන්පේට ප්රතිචහයඹක් නු ඇත, ශු්දධහත්භඹහණන් 

එඹ ඔවුන්ට ඳළවළදිලි කයයි, නමුත් පදවිඹන් වන්පේපේ පනඟ උන්වන්පේපේ ළරසුභට 

ප්රධහන පේ  පදවිඹන් වන්පේ ළරසුේ කය ඇත්පත් ක්රිසතුන් වන්පේපේ සිඹලු මිනිසුන් 

තුළින් ශුබහයසචිඹ පරො පුයහ සිි න මිනිසුන්ට දළකීභට, ඇසීභට ව අපඵෝධ කය ගළනීභට ඹ  

බහ අඳපේ කීකරු ගභපන්ීය ෆභ පකපනකුටභ ශුබහයසචිඹ පත ප්රපේලඹ රඵහ පදයි  

පගෞයනීඹ නහඹකයින්පේ පෞඛයඹට අහිතකය අනුගහමික යටහන්ට ආපේණික ව අන්ත 

අන්තයහඹ ශක්හ ගළනීභට පවොභ ක්රභඹ ඵයිඵීවඹ නහඹකත්ඹයි  පඵොපවෝ විට, ඔවුන්පේ 

නහඹකයින්පේ ආදර්ලඹ නිහ ක්රිසතුස වන්පේ අනුගභනඹ කයනහට ඩහ, මිනිසුන් 

නහඹකත්පේ සිි න ඇතළේ පු්දගරයින් අනුගභනඹ කයයි, ඔවුන් බහට පේකඹන් පර 

ඳභණක් රඵහ ීය ඇත (භපත  00:05-08 ඵරන්න)   
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පේ අනු ක්රිසතුස වන්පේපේ ලරීයඹ තුශ නහඹකත්ඹ, ෆභ විටභ පු්දගරඹන් කිහිඳ 

පදපනකුපගන් භන්විත විඹ යුතුඹ, ෆභ විටභ එකිපනකහට පනස මිනිසුන් බහවිතහ කයමින්, 

ෆභ විටභ අපනක් ෆභ නහඹකපඹකු භඟභ අපනයෝනය ලපඹන් ජීත් න, පදවිඹන් 

වන්පේපේ පනඟ ඔවුන්පේ අයමුණ තුශ ඳරිණත කිරීභ පකපයහි ළභවිටභ අධහනඹ 

පඹොමු කයන, තභ සහමිඹහපේ ශුබහයසචිඹ අට පරෝකඹට පගනඹහභට ව නහඹකත්පේ 

සිි න අඹට ඩහ ළභවිටභ සහමින් වන්පේ භහිභඹට ඳත් කයන කහඹකත්ඹක් විඹ යුතුයි  

අද ඵටහිය පරෝකපේ බහට එළනි ඵයිඵල් නහඹකත්ඹක් අලය පේ   
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6 

බා නාඹකත්ඹ තුශ අන්ත් ඹනපීභ 

 

න ගිවිසුපේ නහඹකත්පේ වයඹ න අන්තර් ඹළපීභ එඹ න ගිවිසුපේ මලික ඉගළන්වීභක් 

ව බහ වහ දියභඹ ළරළසපේ පකොටක් වුද නහඹකයින්ට ගිර ගළනීභට ඳවසු 

පඳත්තක් පනොපේ  නහඹකත්ඹ පුරුදු පුහුණු කය ඇත්පත් ශු්දධ ලිඹවිල්රට ඩහ ේප්රදහපඹන් 

ව අඳ අට පරෝකපඹන් එන ක්රභඹකින්ඹ  එපවත්, "ඔඵ අතය් එයේ යනොනු ඇත" 

(භයත  20:26) ඹනුපන් පේසුස වන්පේ ඳළස විට එඹ උන්වන්පේ අධහයණඹ කශ 

පේක   

පගෝරඹන්පේ නහඹකත්ඹ පිළිඵ අදවස ඔවුන් ටහ ඇති යුපදේ ව පයෝභ සසකෘතීන් 

විසින් පගොඩනගහ තිබ අතය, ඒ පදකභ ඉවශ සිට ඳවශට ව අතය ඉවළින් සිි න අඹට ඵරඹ 

ව ඒ භඟ ඇති සිඹලු ඳවසුකේ රඵහ දුන්පන්ඹ  නමුත් පේසුසවන්පේ ඉගළන්ව ව ජීත් ව 

නහඹකත්ඹ පඳෞ්දගලික පරෞකික ඵරඹ පවෝ උගුල් ගළන පනො අන් අඹට පේඹ කිරීභ - 

පදවිඹන් වන්පේ විසින් නිර්භහණඹ කයන රද ඔවුන්පේ තයහග, වළකිඹහන් ව අලයතහ 

ර්ධනඹ කය ගළනීභ- ේඵන්ධ විඹ  එභනිහ, භපතේ තදුයටත් ඳන ඳරිදි, ක්රිසතුස 

වන්පේපේ පගෝරඹන් පේකඹන් ව වලුන් විඹ යුතු අතය, පේසුසවන්පේපේ ආදර්ලඹ 

අනුගභනඹ කශ ව අන් අඹ පනුපන් තභන්භ කළඳ කශ යුතු මිනිසුන් විඹ   

ළඵවින්භ අන්තර් ඳයහඹත්ත නහඹකත්ඹ පකඵඳු දළයි අපි තභත් අපේ ඳයේඳයහ තුශ 

ේපර්ණපඹන් දළක නළත  නමුත් එඹ එහි දියභඹ ළරළසභ පවෝ පදවිඹන්වන්පේපේ 

අපේක්හ පනස පනොකයයි  එපේ නේ නහඹකත්ඹ තුශ එකිපනකහ භත ඹළපීභ ඹන්පනන් 

අදවස කයන්පන් කුභක්ද?  

අන්ත් ඹනපීභ: එඹ යනොන්යන් කුභක්ද ව එඹ කුභක් න්යන්ද? 

SCP නහඹකත්පේ අන්තර් ඹළපීභ ගළන කතහ කයන විට, අඳ අදවස පනොකයන අභ ලපඹන් 

කරුණු පදකක් තිපබ්   
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ඳශමු, අඳ අදවස කයන්පන් අන්තර් ඹළපීභ ඹනු නහඹකත්පේ සිි න අඹ අතය චිත්තපේගීඹ 

වළඟීභක් පවෝ, පනත් චනලින් කිපවොත්, ඔවුන් හුපදක් එකිපනකහට කළභති ඵ පනොපේ  

එඹ දළඩි පර යර කිරීභක් නු ඇත  ඇත්ත ලපඹන්භ, නහඹකයින්ට ඔවුන් භඟ ළඩ 

කයන පු්දගරයින්ට කළභති පනොන නමුත් පප්රේභපේ භහර්ගඹ පතෝයහ ගළනීභටත්, එකිපනකහ 

භඟ පඳොපවොත් අන්තර් යහ ඳළළත්භක් ර්ධනඹ කය ගළනීභ වහ ඔවුන් භඟ ළඩ 

කිරීභට පදවිඹන් වන්පේපේ ආඹහචනඹ පිළිගළනීභටත් වළකි විඹ වළකිඹ  අපි අපේ 

වළඟීේරට වුභනහට ඩහ ඵරඳෆභට රක් ව ඳයේඳයහක්ඹ  ඇත්ත ලපඹන්භ, අඳපේ 

ඳයේඳයහ අඳට උගන්හ ඇත්පත් තයඹට, නළතපවොත් කිතුණුන්ට අනු, නේ පදවිඹන් 

වන්පේපේ චනඹට ඩහ වළඟීේරට අනු ක්රිඹහකයන පරඹ  ඹහපකොබ් ව පඹොවන් 

භපතේ 00:00-08 හි ඹහපකොබ් ව පඹොවන් පේසුස වන්පේපේ දකුණු ව ේ පදතින් හඩි 

වීභට කළභති ඵ පගෝරඹන් ද පදපනකුට ආයසචි ව විට, ඔවුන් එකිපනකහට අකභති වහ 

ඳභණක් පනො; ඹහපකොබ් ව පඹොවන්පේ ක්රිඹහ නිහ ඔවුන් පකෝඳඹටද ඳත් වව  

පකපේපතත්, අට පරෝකඹ ප්රදර්ලනඹ කශහට ඩහ පනස ප්රතිචහයඹක් ව ක්රිඹහක් වහ 

ඔවුන් කළනු රළබ ඵ පේසුසවන්පේ ඔවුන්ට භතක් කය දුන් පේක   

පදනු, අපනයෝනය ලපඹන් ඹළපීභ අනිහර්ඹපඹන්භ ේඵන්ධතහඹ පවෝ මිත්රත්ඹ භඟ 

ේඵන්ධඹක් ඇති ඵ අපි අදවස පනොකයමු  පඵොපවෝ අඹ ඳන්පන්, “අපි එකිපනකහට 

කළභතියි, එකිපනකහ භඟ පවො මිතුයන්; ඒ නිහ අපි පවො කණ්ඩහඹභකි ” ඇත්ත 

ලපඹන්භ, කීකරුකභ ව ප්දපේඹ වහ ක්රිසතුස වන්පේපේ පනඟට ඳවසුකේ 

ළරසීභ ලුහුඵළඳීපේීය භභ ේඵන්ධතහඹ අඩුක් පර පනොඳමි  භභ යරභ ඳන්පන් 

නහඹකයින් පර අඳ ඩහ පරදහයී කයන්පන් ඵතහ ඳළළත්වීභ ඳභණක් පනොන ඵයි  ඒ 

පනුට, අඳ එකිපනකහ භඟ ේඵන්ධතහ ඳත්න්පන් අඳ ෆභ පකපනකුභ පදවිඹන් 

වන්පේපේ දරුපකු න නිහත්, නහඹකත්පේ ීය පදවිඹන් වන්පේපේ දරුන් ව 

උන්වන්පේපේ පරෝකපේ ඔවුන්පේ ගකීභ බහය ගළනීභට අඳ එකට කළනු රළඵන 

නිහත්ඹ   

බහපේ නහඹකත්ඹ වහ දියභඹ ළරසුපේ අසගඹක් පර අපනයෝනය ඹළපීභ ඇතළයි අඳ 

ඳන විට අඳ අදවස කයන්පන් කුභක්ද? අපනයෝනය ලපඹන් ඹළපීභ ප්දත්පේ 

සබහඹයි  පදවිඹන් වන්පේ පිඹහණන් වන්පේ, පුත්රඹහ න පදවිඹන් වන්පේ ව 

ශු්දධහත්භඹහණන් වන්පේ න පදවිඹන්වන්පේ එකිපනකහ අතය ඹළපීභ වහ නහඹකත්ඹ 

පදන අතය එභ නිහ පභභ ගුණහසගඹ පඳපනන්පන් පකපේද ව එඹ ක්රිඹහ කයන ආකහයඹ 
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පිළිඵ අඳපේ පවොභ උදහවයණඹයි  පදවිඹන් වන්පේපේ දරුන් ලපඹන්, අඳ 

නිර්භහණඹ කය ඇත්පත් පදවිඹන් වන්පේපේ සරඳඹ ව භහනත්ඹ දළරීභට න අතය, 

නහඹකත් කණ්ඩහඹභක හභහජිකයින් එක් ක්රිසතුස වන්පේපේ පනඟ පභපවඹන 

ආකහයඹ තයේ දියභඹ ළරසුභ පිළිබිඹු කිරීපේීය කිසික් උඳහඹභහර්ගික ළදගත්කභක් 

පනොදයයි  ඵයිඵරපේ කථහන්දයඹ ඹනු සිඹලු භළවිල්ර තභහ පත ප්රතිසමහඳනඹ කිරීභ වහ 

ඒකඳහර්ලසවික ක්රිඹහ කයන පිඹහණන් න පදවිඹන්පේ කතහයි - උන්වන්පේ එපේ 

කයන්පන් මුළු ත්රිත්පේ අන්තර් ක්රිඹහපන්ඹ  පිඹහණන් න පදවිඹන් වන්පේ 

පුනරුත්ථහඳනඹ කිරීභට කළභළත්තක් දක්යි, පේසුස වන්පේ භනුය භහසඹ රඵහ 

ගළනීපභන් පිඹහණන්ට කීකරු පේ, ආත්භඹහණන් වන්පේ පදවිඹන් වන්පේපේ ෆභ 

දරුපකුටභ පුත්රඹහපේ භයණඹ, භභදහනඹ ව නළත නළඟිටීභ අදහශ කයයි  ත්රිත්පේ 

පදවිඹන්වන්පේපේ පභභ දියභඹ ළරළසභ පඵොපවෝ විට ශු්දධ ලිඹවිල්ර පුයහ අන්තර් යහ 

ඳළළත්පභන් ක්රිඹහ කයන ඵ අපි දකිමු   

පභභ නිර්භහණඹභ පනත් ඵතහර දළකිඹ වළකිඹ  නිදසුනක් ලපඹන්, පරෝකඹ 

පගොඩනඟහ ඇත්පත් මිනිස ජීඹ ඳත්හ ගළනීභට දන්නහ එකභ ග්රවපරෝකඹ වීභට ඳෘථිවිඹට 

ඉඩ ළරසීභට ප්රභහණත් තයේ පබෞතික අන්තර් යහ ඳළළත්භක් භත ඹ  පදවිඹන් වන්පේ 

විසින් රඵහ ීය ඇති විහවඹ, පුරුඹහ ව සත්රිඹ එකිපනකහට පනස නමුත් පභභ 

ේඵන්ධතහඹ පිටුඳ ඇති දියභඹ ළරසුභ ඉටු කිරීභට ඉඩ රහ ීයභ වහ ප්රභහණත් 

පර පුරුඹහ ව සත්රිඹපේ අන්තර් ඹළපීභක පේ: ප්රජනනඹ, මීඳ ඵතහ, රැකිඹහපේ 

වවුල්කහරිත්ඹ, ව සහමිපුරුඹහ ව බහර්ඹහ පර පදවිඹන් වන්පේපේ භහිභඹ ඉටු 

කිරීභ පදවිඹන් වන්පේපේ දඹහපේ පභපවයුභට වබහගී පේ  ලරීයඹ තුශ ඇදහිලින්තඹන් 

අතය ඇති ේඵන්ධතහපේ වයඹ ද අන්තර් ඹළපීභ පේ:  

“භක්ිරාද ලරීයඹ එකක් යඵොයවෝ අඹ ඇතිාක්යභන්ද, ලරීයයේ සිඹලුභ අඹ සිඹල්ර 

යඵොයවෝ වුත් එක ලරීයඹක් තියඵන්නාක් යභන්ද, ක්රි්තු් වන්යේත් එයේ සිටින යේක  

භක්ිරාද යුයදේන් නනතයවොත් ග්රීකන් යත්ා, දායඹෝ යනයවොත්  ිර් දායඹෝ යත්ා 

අපි සිඹල්යරෝභ එකභ ආත්භඹාණන් තුශ ලරීයඹකට ඵේතී්භ කයනු රනඵ, සිඹල්යරෝ එකභ 

ආත්භඹකින් යඳොනු රනබිමු  භක්ිරාද ලරීයඹ එක් අඹඹකින් යනො යඵොයවෝ අඹ 

ලින් භන්විත යේ ” (1 යකොරිතය  12:12-14)  

ත්රිත්පේ පදවිඹන් වන්පේ ලරීයපේ ෆභ අඹඹකටභ ලරීයඹ තුශ ඔහුපේ පවෝ ඇඹපේ 

ළරසුේ කශ අයමුණ ඉටු කිරීභට අලය සිඹල්ර රඵහ ීයභට එකිපනකහ භත යහ ඳතී:  
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“ඉතින් නානා ප්රකාය දීභනා තියේ , නමුත් එකභ ආත්භඹාණන් වන්යේඹ; නානා ප්රකාය 

යේඹ කිරීේ ඇත්යත්ඹ, නමුත් එකභ ්ාමීන්වන්යේඹ  නානා ප්රකාය ක්රිඹා කිරීේ 

ඇත්යත්ඹ, නමුත් සිඹල්රන් තුයශහි සිඹල්ර කයන්න්යන් එකභ යදවිඹන් වන්යේඹ ” (1 

යකොරිතය  12:4-6)  

අපනයෝනය ලපඹන් ඹළපීභ අදවස කයන්පන් ප්රහප්දීලඹ බහ තුශ ඳභණක් පනො ක්රිසතුසපේ 

භසත ලරීයඹ තුශත්ඹ  අද අපි බහක් පර වඳුන්න පදඹ ඩහත් සුදුසු පර මවඹක් 

පර වළඳින්විඹ වළක, එඹ බහ පර වඳුන්න විලහර භපගෝීවඹ ආඹතනඹක 

හභහජිකපඹකි  පනත් චන ලින් කිපවොත්, නගයඹක පවෝ ප්රප්දලඹක ඇති එක බහක් 

එකිපනකට ඹළපඳන බහ කිහිඳඹකින් භන්විත විඹ යුතුඹ  ඇත්ත ලපඹන්භ, 

අපඳෝසතුළුරුන්පේ ඉගළන්වීේ පඵොපවොභඹක් පභභ විලහර අපනයෝනය ආපරෝකපඹන් දළකිඹ 

යුතුඹ, නළතපවොත් ීයභනහ පවෝ කහර්ඹහර පවෝ මරය බහයකහයත්ඹ පිළිඵ න ගිවිසුපේ 

ඉගළන්වීභ එහි පඹීයේ ඒහ ඳළළත්වීභට පනොවළකි තයේ කුඩහ පඳට්ි රට - එනේ 

ක්රිසතුසවන්පේපේ ලරීයපේ අපනකුත් පකොටස ලින් හුදකරහ ව ප්රහප්දීලඹ බහන් රට - 

රිරන පේ කස කිරීභට උත්හව කයමින් සිි මු  

එඳභණක් පනො, එපී 4:00 හි රළයිසතුගත කය ඇති නහඹකත්පේ කහර්ඹඹන් ඳව ළඵවින්භ 

අර්ථත් න්පන් බහ පිළිඵ ඩහ විලහර අදව ගළන මි අද අඳ බහ කිඹහ වඳුන්න, 

නමුත් ළඵවින්භ “මවඹක්” න ප්ද ගළන පනොපේ  එපී 4:00-06 ඳළවළදිලි ඳන ඳරිදි, 

පුළුල් භපගෝීවඹ විලහර නයහඹ වයවහ ඳභණක් පත්රුේ ගත වළකි පභභ කහර්ඹඹන්, 

කහර්ඹඹන් කිරීභට පවෝ කිසිකුපේ ළදගත්කභ ඉවශ නළසවීභට එතයේ පදඹක් රඵහ පනොපදන 

නමුත්, ඳතින බහර අන්තර් යහ ඳළතීේ වයවහ ක්රීඩහ වයවහ විලහර භපගෝීවඹ බහ තුශ, 

ප්දපේපේ කහර්ඹඹ කිරීභට ශු්දධන්තඹන්ට ඵරඹ රඵහ ීයභ ව ඵයිඵරහනුකුර තයඹට 

ඵළඳී සිටීභට ඔවුන්ට උඳකහය කිරීභ වහ රඵහ ීය ඇත  නහඹකත්ඹ පේ ආකහයපඹන් 

ක්රිඹහත්භක න විට, මිනිසුන් තභන් කිඹන ව කයන ෆභ පදඹකීයභ පදවිඹන් වන්පේපේ 

නිපඹෝජිතඹන් වීභට පදවිඹන් වන්පේ විසින් නිඹභ කයන රද ළරසුභට කීකරු පමින් 

ර්ධනඹ පේ   

ඩී  ඒ කහර්න් පේසුසවන්පේ තභ අනුගහමිකඹන්ට අනත ගභන් කයන විට, 

ආත්භහයක්හ ඳපකට දභහ පදවිඹන් වන්පේපේ කළවීපේ පර්ණත්ඹ ළර ගන්නහ විට 

රඵහ පදන ප්රීතිඹ ගළන අදවස දක්යි:  
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ළටී ඇති පරෝකඹක මිනිස ප්රීතිඹ පවොභ පර තහකහලික, පනොගළඹුරු, අේපර්ණ නු 

ඇත  ක්රිසතුස පේසුස වන්පේ තුශ පදවිඹන් වන්පේපේ පප්රේභපේ අත්දළකීභ, අඳ භනු 

රළබ පප්රේභඹ, සඹභඹකින් පතොය කීකරුකපභන් නිකුත් න අපනයෝනය පප්රේභඹ, මිනිස 

ඳළළත්භ අභිඵහ ඹයි  පුත්රඹහණන් තභ පගෝරඹන්ට තභ ප්රීතිඹ රඵහ පදන්පන් විවික්ත 

ඳළපක්ජඹක් පර පනොපේ  උන්වන්පේ තභ ප්රීතිඹ පඵදහගන්පන් ඔවුන් උන්වන්පේපේ 

කීකරුකභ, සහර්ථඹ පනුපන් කළභළත්පතන් භයණඹට මුහුණ පදන කීකරුකභ 

පඵදහගන්නහ තහක්කල්ඹ  0  

අයනයෝනය ඹනපුේ ක්රිඹාකාරිතයත්ඹ නඩි දියුණු කිරීභ 

නහඹකත්ඹට ඹේ ඹේ ගුණහසග ඇති විට අන්තර් ඹළපීභ ඩහත් ඳවසු පේ   

අධයහත්මික ඳරිණත පු්දගරඹන් තුශ අන්තර් ඹළපීභ පරදහයී පේ  ඳරිණත නහඹකඹන් ඹනු 

අධහනපඹන් යුත් කනකින් ව කීකරු වදතකින් ප්දචනඹ තුශ කහරඹ ගත කය ඇති 

අතය භහසපේ යනකහරී ආලහන්ට එපයහි ටන් කිරීපේ වළකිඹහපන් ළපඩන අඹයි  

ඳාවුල් තියභෝතිට ලිඹන රද ඔහුයේ ඳශමු ලිපියේ එනිර නාඹකයින් වි්තය කයයි:  

“යභභ කිඹභන විල්ාදාඹක ඹ: ඹයභක් බායේ නාඹක තනතුයට ආලා න්යන් නේ, ඔහු 

ඹවඳත් නඩකට ආලාන්යන්ඹ ඹනු විල්ානීඹ කිඹභනක්ඹ  එඵනවින් නාඹකයඹකු යතයේ 

ිර්යදෝව,  එක බා්ඹාකයේ ්ාමිපුන්ඹාවු, සිහිඹද පිළියශක්ද ඇත්තාවු , ආගන්තුක 

ත්කායඹට රනදි, ඉගනන්වීභට භ්ථ යකයනක් සිටින්ට ඕනෑඹ  ඔහු යේඵේයදක් යනොවු, 

ගවගන්යනක් යනොවු, ඉසිලින්තවු, ධඵයකායයඹක් යනොවු, ්තු තෘ්ණා නනත්තාවු,  

තභායගභ ිර යවොඳින් වසුන්න්නාවු, සිඹලු ආකාය න්සුන්කභ අත්තාවු,  ්කීඹ දන්න් 

හික්භා ගන්නාවු තනනනත්යතක් සිටිඹ යුතුඹ (නමුත් ඹයභක් තභායේභ ඳවුර වසුන්ා ගන්ට 

යනොදන්යන් නේ, ඔහු යදවිඹන් වන්යේයේ බා රැකඵරා ගන්යන් යකයේද? ) ඔහු උඩඟු 

වී ඹක්ඹාට ඳනමිිස දඬුභට යනොනයටන පිිස අලුත් යගෝරයඹක් යනොවිඹ යුතුඹ  ඇයත් 

ිරන්දාටද,  ඹක්ඹායේ භරඳතටද යනොනයටන පිිස, ඔහු පිට්තය අඹලුන්යගන් ඹවඳත් 

ාක්ෂිඹක් ඇතු සිටින්ට ඕනෑඹ ” (1 තියභෝ  3:1–7)  

නහඹකත්ඹ දයන අඹට ගකීභ අලයඹ, ඔේ  පකපේ පතත්, පභභ ආලහ පදවිඹන් 

වන්පේ විසින් පභපවඹවිඹ යුතුඹ, නළතපවොත් එඹ ළඵවින්භ දූෂිත නු ඇත   



75 | P a g e  
 

ඉවත පේදපේ ඳරිණත නහඹකත්පේ අපනකුත් ගුණහසග ඳහවුල් විසතය කයයි  නහඹකත්පේ 

සිි න ඹපභක් නින්දහ අඳවහරට ඩහ ඉවළින් සිි ඹ යුතුඹ - ර් ඳරිපර්ණ පකපනකු 

පනොවිඹ වළකි නමුත් ළකඹ, අනුභහන ගති ඇති,පචෝදනහ රඵපු පකපනක් පනොවිඹ යුතුඹ  0 

තිපභෝති 5:09 හි ඳහවුල් පභභ කරුණට එකතු කයයි, හක්ෂිකරුන් පනොභළති 

ළඩිභවල්පරකුට එපයහි පචෝදනහක් ඉදිරිඳත් පනොකයන පර තිපභෝතිට ඳයි  

නහඹකපඹකු එක බිරික් ඇති පකපනක් විඹ යුතුඹ; ඔහුපේ ඳක්ඳහතිත්ඹ, විලසහන්තකභ 

ව ඔහුපේ බහර්ඹහ පකපයහි ඇති ළරකිල්ර ඳළවළදිලි විඹ යුතුඹ  පරපවසිපඹන් පකෝඳඹට 

ඳත් පනොන නමුත් තභහ ව අන් අඹ භඟ ඳහ වළසිපයන භෘදු පඳෞරුඹක් ඔහුට තිබිඹ 

යුතුඹ  භවය ප්දල් ලින් ඈත් පරහ අනිත් ප්දල් රට ළඩ කයන තභන් ඳහරනඹ 

කයගන්න පුළුන් විඹ යුතුයි  ඔහු අන් අඹ විසින් ගරු කශ යුතුඹ (පභඹ ළභවිටභ කළභති ඵ 

අදවස පනොපේ)  ඔහු තභ නි ව පඳෞ්දගලික සථහන අන් අඹ භඟ පඵදහ ගළනීභට කළභති 

විඹ යුතු අතය අන් අඹට පදවිඹන් වන්පේපේ චනඹ පත්රුේ ගළනීභට උඳකහය කිරීභට වළකි 

විඹ යුතුඹ, ඔහුපේ ගකීපේ පක්න්්රසථහනඹක් පර ඔවුන්පේ පජකත්පේ ඇදහිලින්තඹන් 

විඵර ගන්යි  ඔහු භත්ඳළන් ඳහනඹ පනොකයන පකපනක් විඹ  යුතුඹ  ඔහු මිනිසුන් භඟ යළු 

පනොවිඹ යුතුඹ, නමුත් ෆභ අසථහකීයභ භෘදු විඹ යුතුඹ (භෘදුකභ සිඹල්ර විවීභ ඹන අදව 

පනො පනොපේ)  ඔහු හද විහදීලීව පනොවිඹ යුතු අතය, ඔහු මුදල් වහ එහි කීර්තිඹ, ඵරඹ ව 

ආත්භ තෘේතිඹට ආදයඹ පනොකශ යුතුඹ  අධිකහරිඹට ප්රතිචහය දක්න දරුන් විසින් පඳන්නුේ 

කයන ඳරිදි ඔහුපේභ ඳවුර පවොඳින් කශභනහකයණඹ කිරීභට ඔහුට වළකි විඹ යුතුඹ   

පේ සිඹල්ර සිත්ගන්නහසුලු නිගභන පදකකට පඹොමු කයයි: නහඹකඹහ ඇදහිල්ර තුශ 

නකපඹකු පනොවිඹ යුතු අතය, බහපන් පිටත සිි න අඹ භඟ ඳහ ඔහුට පවො නභක් 

තිබිඹ යුතුඹ  නහඹකපඹකු තරුණ ඇදහිලින්තපඹකු පනොවිඹ යුත්පත් ඇයි? භක්නිහද ඹත් 

ඉවත ගුණහසග රඵහ ගළනීභට අලය පු්දගලික අධයහත්මික ශික්ෂහන් ර්ධනඹ කිරීභට කහරඹ 

ගතන ඵළවිනි  

අඳපේ දහකහලික ඉයණභ පනොපේර නහඹකයින් පත පඹොමු පනොකිරීභට ව ළයදි වහ 

විලහර ඉඩක් නිර්භහණඹ පනොකිරීභට අපි තරුණ ඇදහිලින්තඹන්ට ර්ධනඹ වීභට කහරඹ 

රඵහ දිඹ යුතුඹ  ඳහවුල් තිපභෝතිට රළයිසතුගත කශ ගුණහසග නහඹකත්පේ ව ඳරිණතබහපේ 

ඳතින විට, පිටසතයයින් ඳහ ඒහ වඳුනහ ගනී  නහඹකත්ඹ කළවීභ පතට හතන්පගන් 

විපලේ අන්තයහඹන් ඇති ඵළවින් බහ නහඹකයින් පතෝයහ ගන්නහ ආකහයඹ ගළන ළරකිලිභත් 

විඹ යුතුඹ  නහඹකපඹකුට මුල් ව භහයහන්තික ඳහඳඹ න උඩඟුකභ තුශ පඹීයභට ඳවසු 

අදහනභක් ඇත: පදවිඹන් වන්පේ පභන් වීභට පවෝ, ඩහත් ඳළවළදිලි, පදවිඹන් වන්පේ 
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වීභට අලයඹ (එකිපඹල්  08:0 ඵරන්න)  සවහයඹන් වහ විනහලඹ ඇති කිරීභට හතන්ට ඇති 

පවොභ භහර්ගඹ නේ ඇදහිල්ර පිළිඵ පු්දගරපඹකුපේ කීර්ති නහභඹ විනහල කිරීභයි, 

විපලේපඹන්භ ඇදහිල්ර ළඩිපුයභ නිපඹෝජනඹ කයන පු්දගරයින් ේඵන්ධ   

පේපේ අහන ප්රතිපරඹ පකපයහි අධහනඹ පඹොමු කශ වළකි ව ඳක්ඳහතී පු්දගරඹන් 

තුශ අන්තර් ඹළපීභ පරදහයී පේ  එළනි පු්දගරයින්ට අන් අඹපේ විවිධ ීයභනහ ව කහර්ඹඹන් 

අගඹ කිරීභට ව ළර ගළනීභට ඩහ පවො වළකිඹහක් ඇත  භභ කතහ කයන්පන් අන්ධ 

ඳක්ඳහතිත්ඹ පවෝ ක්රිසතුස වන්පේ වළය පනත් පු්දගරපඹකුට ඳක්ඳහතීත්ඹ ගළන 

පනො, පදවිඹන් වන්පේපේ බහ වහ පදවිඹන් වන්පේපේ ළරළසභ - එඹ පරෝකපේ 

පදවිඹන් වන්පේපේ ප්රතිරඳඹ ඵ පත්රුේ ගළනීපභන් ඇති න ඳක්ඳහතිත්ඹකි  එළනි 

ඳක්ඳහතීත්ඹක් නහඹකපඹකුට ඔහුපේ පනඟ තුශ සිි න පදවිඹන් වන්පේපේ සිඹලු 

බු්දධිභතුන් පරෝකඹට මුදහ වළරීභ පකපයහි ඳළවළදිලි ව අඛණ්ඩ අධහනඹ පඹොමු කයයි  

නහඹකපඹකුට පභළනි ඳක්ඳහතීත්ඹක් තිබීභ භඟින් මිනිසුන්ට නහඹකත්ඹ ීයභ එක් 

මිනිපකු, එක් තයහග කට්ටරඹක් පවෝ එක් කහර්ඹඹක් ක්රිඹහත්භක කිරීභකට ඩහ ප්දල් 

අලය කහර්ඹඹක් ඵ පත්රුේගනු ඇත  ඇත්ත ලපඹන්භ, භපගෝීවඹ විඹ ඳථඹ පුළුල් න 

තයභට, පේසුස වන්පේ පභන් වීභට, එළන්ජලිසත කිරීපේ කහර්ඹඹ කිරීභට ව න බහ 

ළඩි කිරීභට දළනට ඳතින බහ ේපර්ණපඹන් ඵරමුලු ගළන්වීභ වහ සිඹලුභ කහර්ඹඹන් 

ඳවභ අලය පේ   

බහ වයවහ පරෝකපේ ප්ද පභපවය න ප්ද පභපවය ඔවුන්පේ අන්තර් යහ ඳළළත්පේ 

ළදගත්භ ප්රතිපරඹ ඵ පත්රුේ ගන්නහ පු්දගරඹන් තුශ අන්තර් ඹළපීභ පරදහයී පේ  අපනකුත් 

සිඹලු අපේක්ෂිත ප්රතිපර, පරෝකඹ තුශ ක්රිසතුස වන්පේපේ ප්රතිරඳඹ ඵට ඳත්වීපභන් ව 

පදවිඹන් වන්පේ පරෝකඹ භළව කහර්ඹඹ අන් කිරීභට එපයහි බහ යහකර කයයි, 

දූණඹ කයයි, පවෝ ඵහධහ කයනු ඇත   

භපේ අධයහත්මික උඳප්දලකයින්, භභ 0 න ඳරිච්පේදපේ වන් කශ ඳරිදි, භපේ ඳදනභ 

ව අභිපප්රේයණඹ පර ශු්දධ ලිඹවිල්ර පත නියන්තයපඹන් භට පඳන්හ දුන්ව  බහ වහ 

පදවිඹන්වන්පේපේ අයමුණ මුල් ඵළපගන ඇත්පත් පදවිඹන්වන්පේපේ ඵයිඵරහනුකුර 

කථහ සතු තුශ පුරුඹන් වහ සරීන් උන්වන්පේපේ දියභඹ ඵතහඹක් ව 

නිපඹෝජනඹක් පතට ප්රතිසමහඳනඹ කිරීභට උත්හව කිරීභ තුර ඵ ඔවුහු ටවහ ගත්ව  

පකපේ පතත්, අද බහපේ සිි න විලහර ඵහුතයඹකට, බහ පිළිඵ ව එහි අයමුණ වහ 
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ඔවුන්පේ භළදිවත්වීභ භත ඳදනේ ළයදි අපේක්හන් ව අදවක් තුශ මුල් ඵළ ගළනීභට 

නහඹකත්ඹ විසින් ඉඩ රඵහ ීය ඇත   

මුල් බහ නිර්චනඹ කයන කිසිභ පදඹක් ගළන පභොවුන් ඵරහපඳොපයොත්තු පනොපති  ඒ 

පනුට ඔවුන් නහඹකත්පඹන් ඵරහපඳොපයොත්තු න්පන් ඔවුන්ට බහපේ සිටීභට උනන්දු 

ඇතින පේ සිපතන පවෝ අලය න ඳරිදි ඕනෆභ පදඹක් ව ෆභ පදඹක්භ කිරීභටඹ  හවන 

නළළත්වීපේ ුවඹන්, විලහර පගොඩනළඟිලි, පුළුල් ළඩටවන් ව උ්දපඹෝගිභත් නභසකහයඹ 

ව ඉගළන්වීේ පේහ වයවහ, ඵටහිය බහ පඵොපවෝ විට මිනිසුන්ට උගන්හ ඇත්පත් ඒ 

සිඹල්ර ඔවුන් ගළන ඵඹ  පභහි ීය බහ මිනිහපේ ආපේණික සච්ඡන්දහදඹ ව අඳපේ 

සසකෘතිපේ ළපඩන සඹස පක්න්්ද රීඹත්ඹ භඟ වපඹෝගපඹන් කටයුතු කය එඹ උග්ර කය 

ඇත  පේසුස වන්පේපේ දන් අනු ක්රිඹහ කිරීභට නහඹකත්ඹ දළන් මිනිසුන් කළවිඹ යුතුඹ   

පභඹ ඳවත ප්ද ගළබ්න්නහව දිගු භහර්ගඹක් ගළන අදවස කයනු ඇත  

• නහමික ඳභණක් පනො ඇත්ත ලපඹන්භ ඇදහිලින්තඹන් පනොන පඵොපවෝ මිනිසුන් 

පත නළත ශුබහයසචිඹ ප්රකහල කිරීභ,  

• පඵොපවෝ පදපනකුට ඔවුන් පත්රුේ ගත් ඳරිදි ඇදහිල්ර ළයදි ඵ අපඵෝධ කය ගළනීභට 

උඳකහය කිරීභ ව  

• සිඹලු මිනිසුන් ඔවුන්පේ ජීවිතපේ දදනික කටයුතු ර පක්න්්රපේ පදවිඹන් වන්පේ 

භඟ ඇති ේඵන්ධඹ තළබීභ වහ නළත වළඩගළසවීභ   

අධයහත්මික ප්රහපඹෝගිකත්ඹ එහි වයඹ ඵ ටවහ ගන්නහ පු්දගරඹන් තුශ අන්තර් ඹළපීභ 

පරදහයී පේ  නහඹකත් කණ්ඩහඹපේ අඹ අතය මිත්රත්ඹ ව ඵතහ ළදගත් නමුත් 

අහනපේ නහඹකත්ඹ දියභඹ අයමුණක් වහ කළහ පදවිඹන්ට අඹත් මිනිසුන් භළද 

ගකීභ ඳයහ ඇත  නහඹකයින්පේ කර්තයඹ න්පන්, ඳශමු පදවිඹන් වන්පේපේ පනඟ 

භඟත්, ඳසු උන්වන්පේ අඳට ජීත් වීභට දුන් පරෝකඹ භඟත් ඹභක් කය ගළනීභයි   

නහඹකයින් ඹනු පදවිඹන් වන්පේපේ පනඟ උන්වන්පේපේ මුල් ළරසුභට පඳෝණඹ 

කයන්නන්ඹ: උන්වන්පේ භඟ ේඵන්ධතහඹ ව උන්වන්පේ නිපඹෝජනඹ කිරීභ  

පේසුස ක්රිසතුස වන්පේ තුශ පභභ මුල් ළරසුභ ප්රතිසමහඳනඹ කයන රීය, භන්ද 

උන්වන්පේ න පරෝකඹ පගන එන විට එඹ ඩහත් ේපර්ණ නු ඇත  උන්වන්පේපේ 

පනඟ තුශ ශු්දධහත්භඹහණන් හඹ කයන අතය, එඵළවින් උන් වන්පේට අලය පු්දගරඹන් 
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ඵට පර්ණ පර ළඩීභට උන්වන්පේ භඟ වපඹෝගපඹන් කටයුතු කශ වළකිඹ  

පකි පඹන් කිපවොත්, පදවිඹන් වන්පේපේ පනඟට ඔවුන්පේ ගළරවුේකරු න පේසුස 

ක්රිසතුසපේ භහර්ගඹ අනුගභනඹ කශ වළකි අතය ඳරිතයහගීලීව වහ පේපේ ජීවිතඹක් ගත කශ 

වළකි අතය, නහඹකත්පේ කර්තයඹ න්පන් එඹ කිරීභට ඔවුන්ට උඳකහය කිරීභයි  

ආත්භඹහණන් න පදවිඹන්වන්පේ පභඹ කුඩහ පු්දගර ජීවිතර පභන්භ විලහර බහ ව 

බහර උන්වන්පේපේ ඳණිවිඩඹ ළඩි කිරීභට ව අනයඹන් තභන් පතට පගන ඒභට 

බහවිතහ කයයි   

අහනපේීය, නහඹකත්ඹ කළනු රඵන්පන් පේසුස වන්පේපේ අනුගහමිකයින්ට ඔවුන් 

ඳහපඳොච්චහයණඹ කය ඇති ඇදහිල්රට අනුකර ජීත් වීභට උඳකහය කිරීභ වහ ඹ  න 

ගිවිසුපේ ව ග්රීක විලහයද පභරිල් පටනී පඹොවන් පඳොපතන් නිරීක්ණඹ කයන්පන් අඳ ප්රකහල 

කයන ඇදහිල්ර ව අඳ ජීත් න ජීවිත අතය සියුේ නර්තනඹ පිළිඵ පභභ ප්රඵර 

අපඵෝධඹඹ: [ඇදහිල්ර වහ] ඹි න් ඳතින ග්රීක් චනඹ න pisteuo, (පිසපටපඹෝ) 

ශුබහයසචිපේ හය අනඅටකට පනොඅඩු පර බහවිතහ පේ ව චහරිත්රහනුකර විලසහ කිරීභ 

පර ඳරිර්තනඹ කය ඇතත්, අසථහ කිහිඳඹකීය එඹ විලසහඹ පවෝ කළඳවීභ පරද 

නිර්චනඹ කය ඇත  කිසිවිපටක එඹ ප්රසතුතඹකට හුදු අනුභළතිඹක් අදවස පනොකයයි  එඹ 

හභහනයපඹන් අදවස කයන්පන් ඹේකිසි පු්දගලික හිමිකේ ඳෆභක් පවෝ ඹේ ඳයභහදර්ලඹක් 

පවෝ පු්දගරපඹකුට ේපර්ණ පු්දගලික කළඳවීභක් ඳහ පිළිගළනීභයි  පඹොවන්, ඓතිවහසික 

කථහසග ව ව ඒහ පිටුඳ ඇති අධයහත්මික ඹථහර්ථඹ ද ඇඟවුේ කයන ළඵෆ සඥහ භත 

ඳදනේ ව සථහය ඇදහිල්රකට තභ ඳහමකඹන් පඹොමු කිරීභට උත්හව කපශේඹ  

පභභ අහනඹ ජීවිතඹ ඹන චනපඹන් ප්රකහල කය ඇත  ජීවිතඹ, zoe, වතයන ශුබහයසචිඹ 

තුශ, ත් ජී ලක්තිඹ පවෝ මිනිස ඳළළත්පේ ගභන් භගට ඩහ ළඩි ඹභක් අදවස කයයි  එඹ 

පඹොවන් 07:3 හි පේසුස වන්පේ විසින් ප්රපේලපභන් අර්ථ දක්හ ඇත        එපේ නිර්චනඹ 

කය ඇති ජීවිතඹට විවිධ අසග ඇත  එඹ විඤසඤහණඹ ඇඟවුේ කයයි: විඤසඤහණික 

ඳළළත්පභන් පතොය දළනුභක් පනොභළති ඵළවිනි  තද, එඹ සඳර්ලඹ සපක්තත් කයයි: 

ඹපභකුට ෘජු පවෝ ක්ර ේඵන්ධතහ පනොභළති ප්දල් අල්රහ ගත පනොවළක  නළතත්, එඹට 

අඛණ්ඩතහ පවෝ කහරසීභහ ඇතුශත් පේ, භන්ද පදවිඹන් වන්පේ පිළිඵ දළනුභ 

උන්වන්පේ භඟ වජීනඹ පර්හදර්ලණඹ කයයි  අහන ලපඹන්, එඹ සර්ධනඹ 

උඳකල්ඳනඹ කයයි, භන්ද පදවිඹන් වන්පේ පිළිඵ දළනුභ ර්ධනඹ විඹ යුතු අතය සථිතික 
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පදඹක් පනොපේ  දහකහලික ජීවිතඹ, මිනිහපේ ේපර්ණ ඉයණභ, පභභ ශුබහයසචිපේ 

ඉගළන්වීපේ ඳයභහර්ථඹ පේ  0  

අන්තර් ඳයහඹත්ත නහඹකත්ඹ ශුබහයසචිඹ භඟ පරෝකඹට ශඟහ වීපේ යභ ඳළවළදිලි දකින 

අතය එඹ ඉටු කිරීභට අලය ඕනෆභ පදඹක් කිරීභට ප්රහපඹෝගික ගභන් කයයි  ඔවුන් මුදල්, 

ප්දඳශ, මිනිසුන් ව අසථහ ආපඹෝජනඹ කයන්පන් පභභ ප්රතිපරඹ අනු ව 

ශු්දධහත්භඹහණන්පේ දදනික භඟ පඳන්වීභ ඹටපත්ඹ  කීර්තිඹ අත්කය ගළනීභ, මිනිසුන්පේ 

කළභළත්ත රඵහගළනීභ, ප්රීතිභත් මිනිසුන් වතික කිරීභ ව අඳභණ ප්දඳශ අත්ඳත් කය ගළනීභ 

ඹන සිඹල්ර බහපේ ළදගත්භ කර්තයපේ අධහනඹ පනතකට පඹොමු කයයි: එඹ නේ 

පදවිඹන් වන්පේපේ දියභඹ ළරළසභ ව අඳපේ ගළරවුේකරුහපේ අහන නිපඹෝගඹ 

ඉටු කිරීභ පේ   

නහඹකත් කණ්ඩහඹේ පගොඩනඟන්පන් ශු්දධහත්භඹහණන් ඵ ටවහ ගන්නහ පු්දගරයින් තුශ 

අන්තර් ඹළපීභ පරදහයී පේ  නහඹකත් කණ්ඩහඹභ නිර්භහණඹ කශ යුත්පත් බහක් විසින් 

තභන්පේභ දළක්භ පුළුල් කිරීභට පවෝ, ඩහත් නයක පර එහි ළඩටවන් පභපවඹවීභට 

උඳකහය කිරීභට අපේක්හපන් පනොපේ  බහ විසින් නහඹකත්ඹ වහ කළවීභට නිඹමිත 

ඇත්පත් උත්ඳත්ති පඳොපත් සිට එළිදයේ දක්හ පදවිඹන් වන්පේපේ දිය ප්රතිබහ 

අල්රහපගන උන් වන්පේට කීකරු සිි න අඹයි  ආත්භඹහණන්වන්පේ තුළින් ඔවුන් 

එකතු කයන්පන් පදවිඹන් වන්පේ ඵ බහ අපඵෝධ කය ගත යුතු වුද, මිනිසුන්ට 

ේඵන්ධතහඹ ව නිපඹෝජනඹ ප්රතිසමහඳනඹ කිරීපේ පදවිඹන් වන්පේපේ අයමුණ ළශ 

ගන්නහ අඹ ගළන එඹ විභසිල්පරන් සිි ඹ යුතුඹ  නහඹකත්ඹ පගොඩනළගීභ ේඵන්ධපඹන් 

බහ පඵොපවෝ විට පවො තත්ඹක පනොසිි පේඹ, නමුත් නහඹකත්ඹ වහ පදවිඹන් 

වන්පේ විසින් කළන රද අඹ පරො පුයහ විසිරී සිි න අතය, අන් අඹ තභන් වඳුනහ 

ගළනීභට, දර්ලනඹ කිරීභට, පුහුණු කිරීභට ව නිදවස කිරීභට තභන් අඳුනහ ගන්නහ තුරු ඵරහ 

සිි ති  අඳපේ අයමුණ ආත්භඹහණන්වන්පේ ඔවුන් පතට අඳ පගන ඹහභට ඉඩ ීයභයි   

නාඹකත්ඹ යතට අේවිතීඹ කනවීභ 

අපනයෝනය ඹළපීභ පරදහයි කිරීභට උඳකහරී න නහඹකත්ඹ වහ ව අ්දවිතීඹ ඇභතුභ ඩහත් 

විසතයහත්භක රකහ ඵළලිඹ යුතුඹ  0 පකොරින්ති 00 හි වන් ඳරිදි ආත්භපේ ීයභනහ 

සිඹල්රන්ට රඵහ ීය ඇති ක්රිසතුස වන්පේපේ පසු පනඟ භඟ ඔවුන්ට හපේක් සල්ඳ 

පදපනකුපගන් ඳභණක් භන්විත, එපී 4:00 හි ක්රිඹහ ඳව ඇති අඹ ඳටරහ පනොගන්නහ 

පු්දගරයින් තුශ අන්තර් ඹළපීභ පරදහයී පේ  නහඹකත් ක්රිඹහකහයකේ ඇති අඹ ව ක්රිසතුස 
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වන්පේපේ ලරීයපේ අපනකුත් හභහජිකඹන් අපනයෝනය ලපඹන් ඹළපඳමින් ක්රිඹහ කශ 

යුතුඹ, නමුත් එපී 4:00 හි කහර්ඹඹන් ඉටු කයන අඹ ලරීයපේ අපනක් සිඹල්රන්ට ඩහ 

පනස සකල්ඳ තුනක් දයයි   

ඳශමු, එපී 4:00 නහඹකත්ඹ ක්රිඹහත්භක කිරීභට කළව අඹ, අඳ ටවන් කය ඇති ඳරිදි, 

ක්රිසතුස වන්පේ විසින් බහට පදනු රඵන්පන් ප්දපේපේ කහර්ඹපේ ීය බහ විඵර 

ගළන්වීභ වහ ව ක්රිසතුස වන්පේ ව උන් වන්පේ තුශ ව උන්වන්පේපේ චනඹ 

තුශ ළපඩන දළනුත්බහඹ ව ජීවිතඹ තුශ මුල් ඵළ ගළනීභට මිනිසුන්ට උඳකහය කිරීභ වහ 

සිි ති: "උන්වන්යේ භවන්න් යප්රේරිතයතඹන්ද, භවන්න් අනාගතක්තෘන්න්ද, භවන්න් 

ශුබායාංචිඹ ප්රකාල කයන්නන්ද, භවන්න් බා ඳාරකඹන්ද, භවන්න් ගුණන්න්න්ද යකොට 

දුන්යේක  එයේ දුන්යන් ඇදහීයේද යදවිඹන් වන්යේයේ පුත්රඹා දනනගනනීයේද 

එකමුතුකභටත්, ේප්ණ පුන්කභටත්,  ක්රි්තු් වන්යේයේ ේප්ණවු උ භවයත් 

ප්රභාණඹටත් අඳ සිඹල්රන් අඳ සිඹල්රන් ඳනමියණනයතක්   ” (එපී 4:11-12)   

පදනු, ආත්භඹහණන් වන්පේ කහර්ඹඹන් ඳවක් ඇති අඹට ීයභනහ රඵහ පදයි  භන්ද පභභ 

පු්දගරයින් මුල් ක්රිසතුස අනුගහමිකඹන් න අතය, ශු්දධහත්භඹහණන්පගන් පිරී ඇත  එඵළවින් 

ෆභ නහඹකපඹකුටභ කහර්ඹඹක් ඉටු කයන අතයභ, ෆභ පකපනකුටභ ඔහුපේ පවෝ ඇඹපේ 

ප්දපේඹීය සුවිපලේෂී න ීයභනහ ද ඇත  නහඹකත් කණ්ඩහඹපේ ීයභනහ ඳසු එකට එකතු වී, 

අ්දවිතීඹ පර මිර කය, නිර්භහණඹ කය, ලරීයඹ තුශ ආත්භඹහණන්වන්පේ විසින් වි කය 

ඇති පිඹහණන්පේ කළභළත්ත ඩහත් පවොඳින් ඉටු කිරීභ වහ පරෝකපේ තඵහ ඇති විවිධහකහය 

ීයභනහ ඵට ඳත්පේ  ීයභනහ ඹනු නහඹකත්ඹට එහි කහර්ඹඹන් ඉටු කිරීභට වළකි න එන්ජිභ 

ඵ අඳට ඳළසිඹ වළකිඹ   

අපඳෝසතලික කර්තයඹ විපලේපඹන්භ න සථහනර ශුබහයසචිපේ නියන්තය යහේතිඹට 

පවේතු න අතය ව එහි ප්රතිපරඹක් පර න බහ පයෝඳණඹ පේ  පප්රොපේතභඹ කහර්ඹඹ 

භගින් ලරීයඹට කීකරුකභට කළවීභට පභරභ පර ේපර්ණ කයන රද දළනුභ බහවිතහ 

කයමින් ක්රිසතු ලරීයපේ අනතුය ව නිළයදි කිරීපේ අලයතහඹ පිළිඵ බහ දළනුත් 

කයයි  එළන්ජලිසත කහර්ඹඹ ශුබහයසචිපේ සබහඹ ලරීයඹ තුශට ව ලරීයඹ වයවහ ගභන් 

කයයි; පභභ කහර්ඹඹ ඇති අඹ ක්රිසතුස වන්පේ පතට න මිනිසුන් දිනහ ගළනීභ දළකීභට 

භඟ පඳන්න අතය, ඒ වහ භහන ළදගත් පර, එක් එක් පු්දගරඹහපේ හක්ෂිඹ පිළිඵ 

ලරීයඹ දළනුත් වහ අධහනපඹන් තඵහ ගනී  එපේය කහර්ඹඹ මිනිසුන්පේ රැකයණඹ 

එකිපනකහපේ අලයතහ ගළන ලරීය හභහජිකඹන් තුළින්, වයවහ ව ගළන පිඹය ගනිමින් 
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පභපවඹයි  ඉගළන්වීපේ කහර්ඹඹ එක් එක් හභහජිකඹහ ඵළඳී ඇති ඳදනභ ව ඔහු පවෝ ඇඹ 

ජීත් න සීභහ පර ඵයිඵරහනුකුර තයඹ තඵහ ගළනීපේ අලයතහඹ පගන ඹයි  එපවත් 

නහඹකත් කණ්ඩහඹපේ ීයභනහ අ්දවිතීඹ වහ විවිධහකහය ඵළවින්, එක් එක් පු්දගරඹහ ඔහුපේ 

පවෝ ඇඹපේ කහර්ඹඹ ඉටු කයන ආකහයඹ පනස පේ   

පතනු, අඳ දළක ඇති ඳරිදි, කහර්ඹඹන් ඳවක් ඇති අඹ, බහපේ පඵොපවෝ හභහජිකඹන් පභන් 

බහපේ ප්රහප්දීලඹ ප්රකහලනරට ඳභණක් පනො, ක්රිසතුස වන්පේපේ ලරීයපේ ඩහ පුළුල් 

ජීවිතඹක් පතට රඵහ ීය ඇත  ඳහවුල්, පඹොවන්, පේතෘස ව ඹහපකොබ් පනත් කණ්ඩහඹේ 

ඔවුන් භඟ ඕනෆභ පේරහක ළඩ කශ අතය පඳපනන ඳරිදි කිසි විපටකත් එකභ පේරහක 

එක් සථහනඹක පනොසිි පඹෝඹ  (එපී 4:11 වන් ක්රිඹහන් ඇත්තහව අද ක්රිඹහත්භක න 

අඹළුන් ක්රිසතුස වන්පේ විසින් ෘජුභ පතෝයනහ පනො බහ වයවහ උන් වන්පේ 

විසින් ඹනු පවෝ පතෝයනු රඵයි ) එඵළවින් පභභ විලහර භපගෝීවඹ කහර්ඹඹන් කයපගන ඹහභට 

ක්රිසතුස වන්පේ රඵහ දුන් නහඹකත්ඹ අද අපි ප්රහප්දීලඹ බහන් පර වඳුන්න 

නහඹකත්ඹ තුශ ඳතින නහඹකත්ඹ භඟ ඳටරහ පනොගළනීභට අඳ ගඵරහ ගත යුතුඹ   

එපීරුන්පේ ව විපලේපඹන් එපී 4 ගළන වියණ හිත අපඵෝධඹක් තිබීභ, කහර්ඹඹන් 

ඳව ඹනු ප්රහප්දීලඹ බහ නහඹකත්ඹ වහ ඳභණක්ඹ පර පර සිතීභ අභ කයයි  ඳහවුල්, 

ඵහනඵස, පේතෘස ව පනත් අඹ භඟ අඳට පඳපනන ඳරිදි, නහඹකත්ඹ එක් ප්රප්දලඹකට 

කහරඹකට ේඵන්ධ කශ වළකි වුද, ඔවුන්පේ ප්දපේඹ ළඵවින්භ භපගෝීවඹ ලපඹන් 

ඩහ පුළුල් ඹ  න ගිවිසුපේ නහඹකයින් මුළු පයෝභ අධියහජයඹ ව ඉන්දිඹහපේීය පතෝභස පභන් 

මුළු පරෝකඹභ පකපයහි අධහනඹ පඹොමු කය ක්රිඹහකහරී විඹ  පඵොපවෝ පදනහ සිතනහට ඩහ 

කහර්ඹ ඳවක් ඉටු කිරීභට කළනු රළබ පිරි ඉතහ අඩු ඵ භභ විලසහ කයමි  ඔවුන්පේ 

භමිකහන්හි ඳවසුකේ ඳඹන්නහව ව පුළුල් භපගෝීවඹ සබහඹ, අන් අඹ භඟ ඒකහඵ්දධ 

ව විට, ඔවුන් පඵොපවෝ පදපනකුපගන් පරෝකඹ ආයණඹ කිරීභට ඉල්රහ සිටීභක් පනොනු 

ඇත   

ක්රිසතුස වන්පේපේ සිඹලු මිනිසුන් පභන්භ, ක්රිඹහන් ඇති පු්දගරඹන්ට ආත්භඹහණන් විසින් 

පදන රද ීයභනහ ද ඇති ඵළවින්, ඔවුන්පේ පඵොපවෝ කහර්ඹඹන් ප්රහප්දීලඹ භට්ටමින් ඔවුන්පේ 

ීයභනහ වයවහ ඉටු කශ වළකිඹ  නිදසුනක් ලපඹන්, බහපේ අපඳෝසතලික සබහඹ පිළිඵ 

දළඩි අපඵෝධඹක් ඇති නහඹකපඹකුට නිට ආන්න භපගෝීවඹ ක්පේත්රඹක යහේති 

ප්දපේඹක් සිදු කශ වළකි අතය න බහ පයෝඳණඹ කශ වළකිඹ  ශුබහයසචිඹ ප්රකහල කිරීපේ 

ීයභනහක් ඇති නහඹකපඹකුට නිට කිට්ටුපන් ප්දපේපේ පඹදිඹ වළකි අතය මිනිසුන් 
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ක්රිසතුස වන්පේ පනුපන් ජඹග්රවණඹ කයනු දළකීභට ව ලරීයඹ එහි හක්ෂි යභ පිළිඵ 

දළනුත් කශ වළකිඹ   

බහ තුශ එපී 4:00 ක්රිඹහන් අපඵෝධ කය ගළනීපේීය ව ප්රහපඹෝගික ක්රිඹහත්භක කිරීපේීය 

අද දින විලහර සකීර්ණ හධකඹක් න්පන් බහ ඛණ්ඩනඹ වීභයි  පඵොපවෝ අඹ පඵොපවෝ 

දුයට ප්රහප්දීලඹ බහන් රකන්පන් ක්රිසතුස වන්පේපේ ලරීයපේ පර්ණ වහ සහධීන 

ප්රකහලනඹන් පර ඹ  පේ අනු ප්රහප්දීලඹ න්දර්බඹ තුශ අලය ප්රහථමික සථහන අන්තර් 

ඹළපීභ - නළති වී පගොස බහ පකොටස මිලිඹනඹකට පඵීය ඇත  නමුත් න ගිවිසුභ ඩහ විලහර 

බහ තුශ අන්තර් යහ ඳළළත්භ පඳන්නුේ කයයි   

පගෝරඹන්පේ ලිපි ලිඹහ තිබුපන් අද අඳ බහ පර වඳුන්න පදඹට පනො, නගයඹක පවෝ 

ප්රප්දලඹක විලහර බහන් මුවඹක් පර අඳට වඳුනහ ගත වළකි ප්දර එකතුකට ඹ  පභභ 

බහර පේඹ කයනු රළබුපේ ළඩිභවල්රන් ව උඳසථහඹකඹන් විසිනි  ඔවුන්පගන් කිහිඳ 

පදපනක් භවයවිට ප්රහප්දීලඹ න්දර්බඹට ඩහ තයභක් පුළුල් පර ළඩ කයති  පේ අනු, 

පප්රේරිතඹන් භඟ ළඩ කයන පු්දගරයින්පේ කණ්ඩහඹේ, පඵොපවෝ දුයට පුළුල් භපගෝීවඹ 

ක්පේත්රඹ තුශ ශුබහයසචිපේ උඳහඹභහර්ගික අපඳෝසතලික යහේතිඹක, ශුබහයසචිඹ ඳළති පවෝ 

පයෝඳණඹ කිරීභට අලය ව පඵොපවෝ ප්රප්දලලින් ඳළමිණ ගිඹව  එභ සථහනර ඔවුන් පභභ 

සථහනර බහරට පදවිඹන් වන්පේපේ චනඹ ව ඔවුන් කළහ ඇති පේසුස 

වන්පේපේ ජීවිතඹ පිළිඵ අපඵෝධඹ ළඩි කිරීභට අලය සිඹල්ර පුයහ ඇත  පභභ එන 

රද අඹ මිථයහදෘසි ක වහ මිථයහදෘසි කඹන්පගන් ලරීයඹ ආයක්හ කිරීභට අලය 

ඵයිඵරහනුකුර සීභහන් අපඵෝධ කය ගළනීභට බහරට උඳකහය කශ අතය බහන්හි 

මිනිසුන්පේ ජීවිත ව හක්ෂිඹ තුළින් ශුබහයසචිඹ අඛණ්ඩ ඉදිරිඹට පගන ගිඹව   

කහරඹ, ඉතිවහඹ, නිකහඹහදඹ, ඕනෆට ඩහ ුවගත බහ ජීවිතඹ ව භහන උඩඟුකභ 

එක්ත් ජනඳදපේ බහ පභභ ඵයිඵල් ුවපඹන් පන් කය ඇත  එඹ නළත පිහිටුනු අඳට 

කදහ පවෝ දකින්න රළපබ්විද? භභ පනොදනිමි, නමුත් එඹ ඩහ පවොඳින් අපඵෝධ කය ගළනීභ 

පදවිඹන් වන්පේ විලසහ කිරීභට ව එඹ පගන ඒභට උත්හව කිරීභට අඳට ආයහධනහ 

කයයි   

එපේ නේ, අපනයෝනය ඹළපීභ ඹනු, ත්රිත්හකහය පදවිඹන්වන්පේපේ සබහඹ අනු ක්රිඹහ 

කයන බහපේ නහඹකත්ඹ න අතය, ඒ ෆභ එකක්භ එකිපනකට පනස කහර්ඹඹක් ඉටු 

කයන නමුත් ප්රතිපරපේ ීය අපනක් සිඹල්රන් භඟ එක්ත් පේ  බහය සිි න්පන් කවුරුන්ද 

ඹන්න පවෝ ඩහත්භ ළදගත් පකනහ පවෝ ඩහත්භ උඳහඹභහර්ගික න්පන් කවුදළයි විභසීභ 
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ඵයිඵරහනුකුර පත්රුභක් නළති පදඹකි  ෆභ නහඹකපඹකුපේභ ළදගත්කභ නිර්චනඹ 

කයනු රඵන්පන් ඔහු පවෝ ඇඹ පදවිඹන් වන්පේ විසින් උන්වන්පේපේ බහට දුන් 

ීයභනහක් වීපභනි  එඵළවින්, පභඹ එක් එක් නහඹකඹහපේ භමිකහ ව ඩහත්භ ළදගත් පර, 

ඔහුපේ පවෝ ඇඹපේ පදවිඹන් වන්පේ විසින් රඵහ දුන් දර්ලනපේ ප්රතිපරඹ නිර්චනඹ 

කයයි   

පදවිඹන් වන්පේ තභ දරුන් තුශ උඳත ව විලසහඹ ර්ධනඹ කිරීභ වහ 

උන්වන්පේපේ පනඟ භළද නහඹකත්ඹ තඵහ ඇත  නහඹකත්ඹ ගළරවීභ නිඳදන්පන් 

නළත - එඹ කයන්පන් පදවිඹන් වන්පේ ඳභණි - නමුත් ඒහ අන් අඹට පත්රුේ ගළනීභට, 

පිළිගළනීභට ව ඇදහිල්ර ර්ධනඹ කිරීභට පදවිඹන් වන්පේ බහවිතහ කයන උඳකයණ පේ  

අහන ප්රතිපරඹ- මුළු පරෝකඹ පුයහ ඳළතිරී ඇති දඹහ- ඩහත්භ පරදහයි න්පන් 

පදවිඹන්වන්පේපේ පනඟ පශපඳොපල්, විහව, ඳවුල් ව බහර පදවිඹන්වන්පේ 

භග ඔවුන්පේ ඵතහන්හි ඳරිණත න විට ව උන් වන්පේ නිපඹෝජනඹ කිරීපේ 

ඔවුන්පේ කහර්ඹක්භතහපඹන් ළපඩන විටඹ   

“ඔඵ අතපර් එපේ පනොපේ” කිඹහ පේසුසවන්පේ තභ පගෝරඹන් භඟ එපේ අධහයණඹ 

කිරීභ පුදුභඹක් පනොපේ!  
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ඇභරිතයකානු බා ගනන දනන් කුභක් ද? 

 

ඉතින් අපි කුභක් කයන්නද? ඇභරිකහපේ බහපේ ුවපේ ඇති ප්රධහන ගළටළු පද ඵළීවපභන් 

ඳසු, අඳට පභභ කහයණහ ආභන්ත්රණඹ කය පදවිඹන් වන්පේපේ අයමුණට අනු බහක් 

ඵට ඳත්විඹ වළක්පක් පකපේද?  

භභ ඇභරිකහනු බහපේ ෆභ පදඹක්භ පතොග ලපඹන් පනස කිරීභ පනුපන් පඳනී 

පනොසිි මි, නමුත් අඳපේ ර්තභහන ඵටහිය බහපේ ුවඹන් ඇදහිලින්තඹන් සිතන 

ආකහයඹ පකපයහි ළඩි ඵරඳෆභක් ඇති කයන ඵත්, අහනපේ අඳ හභහනයපඹන් සිතනහට 

ඩහ ක්රිඹහ කයන ඵත් රකහ ඵළලිඹ යුතු ඵ භභ විලසහ කයමි  අඳට නිළයදි ඳණිවිඩඹ 

තිබිඹීය ඳහ, අපි ප්දල් කයන්පන් පකපේද ඹන්න අඳ ඳන ප්දල් විඹවුල් කශ වළකිඹ  

භෆත යරීය ඵටහිය පරෝකපේ බහපේ විලහරතභ පදෝඹක් ඳතින්පන් ඔවුන් අදහශ වීභට 

දයන උත්හවඹ තුශඹ  අඳ අට සිි න මිනිසුන් පතට අඳට ඩහත් අදහශ විඹ වළකි නේ, 

නිළකභ ඔවුන් පේසුස වන්පේ ව බහ පකපයහි ළඩි උනන්දුක් දක්නු ඇතළයි 

ඳළපන තර්කඹ පඵොපවෝ පදනහ මිර ීය පගන ඇත (භවය විට පදළන්න මිනිසුන්පේ 

භනපහි ළඩි ඉඩක් පගන ඇතළයි භභ බිඹ පමි)! අපේ කහරපේ බහපේ මලික අලයතහඹ 

අදහශත්ඹ පනොපේ  අඳට ඇත්තටභ අලය න්පන් මිනිසුන්ට ශුබහයසචිඹ පත ප්රපේල වීපේ 

වළකිඹහ ඇතු තිබීභයි  පභහි ඇති ප්රපවේලිකහ නේ බහ, ඵයිඵරහනුකුර ව 

උඳහඹභහර්ගික, ඵහුතයඹක් මිනිසුන්ට දළනටභත් පබෞතික ප්රපේල විඹ වළකි පදඹක් වී 

තිබීභයි; කිතුනුන් ෆභ භපගෝීවඹ සථහනඹකභ ළඩ, අධයඹනඹන් කයමින්, නිහඩු පගමින් 

ව ජීත් පමින් සිි ති  ප්රලසනඹ නේ ක්රිසතු අනුගහමිකයින්පගන් ඵහුතයඹක් 

පදවිඹන්වන්පේපේ අයමුණ පත්රුේ පනොගළනීභ පවෝ ඔවුන් ටහ සිි න අඹ භඟ ේඵන්ධ 

වීභට අකභළති වීභයි  එපේ වුද, ක්රිසතුස වන්පේ පතට ඳළමිපණන ඵහුතයඹක් පදනහ එපේ 

කයන්පන් සහමින් වන්පේ ව උන් වන්පේපේ ඳණිවිඩඹ ඔවුන්ට රඵහ ීය ඇති කිතුනුකු 

භඟ ඇති ඵතහඹකින් ඵ තභත් තයඹකි   
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ඔවුන් පේඹ කයන නභසකහයඹ, ප්දලනහ කිරීභ, පගොඩනළඟිලි, නහඹකයින් ව හවන 

නළළත්වීපේ ීය ඳහ අදහශත්ඹ පිළිඵ නතන බහපේ තර්කඹ නළති ව අඹ පගන ඒභට ඩහ 

අපනකුත් කිතුනුන් අඳපේ පශ නහභඹට ආකර්ණඹ කය ගළනීභටත් ව අඳ තු ඇති 

අඹ තඵහ ගළනීභට උත්හව කිරීභක් ඵ භභ ළක කයමි  අපි පගොඩක් අර මිනිසුන් පමු  

අඳට ක්රීඩහන් එඳහ වී ඇත, එඵළවින් නිසඳහදකයින් එඹ ෆභ යකභ ඉවශ නසති  අපිට අපේ 

රැකිඹහන් එඳහ වී ඇත, ඒ නිහ අපි අලුත් ඒහ පොඹමු  අඳට අඳපේ නිපස එඳහ වී ඇත, 

එඵළවින් අලයතහ පර ළයසී ඇති අඳපේ ආත්භහර්ථකහමී අපේක්හන් ඩහ පවොඳින් 

වළසියවීභට අපි න ඒහ මිරීය ගනිමු  අඳට අඳපේ බහන් එඳහ වී ඇත, එඵළවින් අපි න 

උ්දපඹෝගිභත් "අදහශ" බහන් පොඹමු  ඩහ පවො නභසකහයඹන්, ඩහ පවො ප්දලනහන්, 

ඩහ පවො ශභහ ළඩටවන් ව වමුවීභට ඩහ පවො පගොඩනළඟිලි වහ අඳ ළඹ කයන මුළු 

කහරඹභ (එඹට විඹදේ කයන මුදල්ද) ළඵළවින්භ පඹපදන්පන් අඳ පනුපන්ඹ  

අදහශත්පඹන් ඳසුඳ බහපේ වමහඹෆභ තිබිඹීයත්, ඳර්පේණඹන් විපලේපඹන්භ ඳළවළදිලි 

ඹථහර්ථඹන් තුනක් පඳන්නුේ කයයි  එකක්, ඵටහිය යටර නිතිඳතහ බන්ට ඹන අඹපේ මුළු 

සඛයහ භෆත යරීය පේගපඹන් අඩු වී ඇත  පදක, අඳ අල්රහ ගළනීභට උත්හව කයන 

ඳහපන මිනිසුන්, පනත් උ්දපේගකයඹට ඩහ අඩු බහක තයභක් ක්රිඹහීලීව අඹ පවෝ 

අලුතින් "ප්රති-බහගත" වන් පර නේ කයන රද අඹ, ඇත්ත ලපඹන්භ න බහක ය 

වතයකට ඩහ ළඩි කහරඹක් රැඳී පනොසිි ති  ඉන්ඳසු ඔවුන් නළත ඉතට ඹති! පඵොපවෝ අඹ, 

භවය විට, පභභ වළයඹහේ පදකක් පවෝ තුනකට ඳසු, අහනපේ "ප්රති-බහගත" පිරිට 

එකතු වී ඉත් පති  තුන, තභන් පේසුස වන්පේට අයිති ඹළයි ඳන මිනිසුන් තුශ භළනිඹ 

වළකි ප්ද බක්තිඹක් ළඩි වී නළත  දහචහයඹ ඉවශ ඹන්පන් නළත, විහවඹ තුශ 

විලසහන්තබහඹ ළඩි පනොපේ; සඛයහපන් ළඩි පමින් ඇති බහ නහඹකයින් ඳහ 

දහචහයහත්භක පිපිරීභක සිි තී   

පභභ අහන ප්රප්දලඹ ගළන භහ ඩහත්භ කයදය පමි, භන්ද අදහශ වීභට ඩහ මිනිසුන්ට 

ප්රපේල විඹ වළකි වීභ අඳපේ මලික අලයතහඹ නේ, ඳහපඳොච්චහයණඹ කශ කිතුනුන් ජීත් 

න ආකහයඹ දහකහලික ළදගත්කභක් ඇති පදඹක් න අතය, පේ පරෝකපේ එඹට 

එළන්ජලිසතකයණඹ වහ ප්රහපඹෝගික ළදගත්කභක්ද ඇත  ගළටලුපේ වයඹ පභඹයි: ඵටහිය 

බහ විසින්භ ුවගත කය ඇති ආකහයඹ, “අපි ඔපබ් අපේක්හන් පුයහරන්පනමු” ඹන 

අදහශත්ඹක් නිර්භහණඹ කිරීභ නිහ, ඇත්ත ලපඹන්භ ක්රිසතිඹහනීන් ප්රපේලවීපේ උඳකයණ 
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ඵට ඳත්වීභ වහ ඳහපඳොච්චහයණඹ කිරීභ පනුපන් පදවිඹන් වන්පේ බහ නිර්භහණඹ 

කශ ඵට ඇති ඳණිවිඩඹ ේපර්ණපඹන්භ භකහ දභහ ඇත   

අදාශත්ඹ ව එහි ප්රතිපර 

අදහශ වීභට උත්හව කිරීපභන් ඇති න දුසකයතහඹ අභ ලපඹන් පදඹහකහයඹ   

ඳශමු, අඳපේ බහ අඳපේ සසකෘතිඹ තෘේතිභත් කිරීභට අපේක්හ කයන ආවහය රුචිඹ 

පඳෝණඹ කයන විට, ශුබහයසචිපේ අතයලය ඳණිවිඩඹ විකෘති වී අඳළවළදිලි පේ  ඵයිඵරපේ 

ශුබහයසචිඹ ගළරවීභ පිළිඵ පඳොපයොන්දුක් භත පගොඩනගහ ඇති අතය, එභ පඳොපයොන්දු 

ශුබහයසචිපේ අතයලය ව අධහනඹ නහභිගත කයයි  උත්ඳත්ති පඳොපත් මුල් ඳරිච්පේදර 

භළවීපේ කතහපන් ව ළටීපභන් නළපගන පඳොපයොන්දු නේ, මිනිහපේ අකීකරුකපේ 

ප්රතිපර පදවිඹන් වන්පේභ අපවෝසි කයන ඵයි  පදවිඹන් වන්පේ ආදේ ව ඒ ව 

අභතය ලපඹන් ඔවුන්පේ සිඹලු දරුන් උන්වන්පේට ේඵන්ධ වීභට ව උන්වන්පේ 

නිපඹෝජනඹ කිරීභටත් භළව පක  අහන ආදේ න පේසුස ක්රිසතුසවන්පේ තුශ, පදවිඹන් 

වන්පේ විසින් එභ ළරසුේ පදක උන්වන්පේ විලසහ කයන ආදේ ව ඒපේ දරුන්ට 

ප්රතිසමහඳනඹ කයයි  එඵළවින් බහපේ අධහනඹ ඳළවළදිලිඹ: අපි මිනිසුන්පගන් ඇසිඹ යුත්පත්, 

"ඔඵට පදවිඹන් වන්පේ භඟ ඵතහක් අලයද, එපේ නේ, ඔඵ උන්වන්පේ 

නිපඹෝජනඹ කිරීභට අලයද?" පු්දගරපඹක් නළතළයි පිළිතුරු පදන්පන් නේ, ඔහුට පවෝ ඇඹට 

ශුබහයසචිඹ අලය නළත!  

පදනු, පඵොපවෝ ප්දලකඹන් විසින් ශුබහයසචිපේ පක්න්ද්රීඹ අධහනඹ දූෂිත කය, ශුබහයසචිඹ 

එහි ඳණිවිඩඹ ළයදි පර අර්ථකථනඹ කයන ව පඵොපවෝ විට මිඹ ගිඹ දරුන් බිහි කයන 

වයඹකට වයහ ඹහ ඇත   

ඇත්ත ලපඹන්භ ප්රහප්දීලඹ බහක රැඳී සිි න භශවුන් පභන් සිි න ජනතහ බහකට 

පීඩනඹක් එල්ර කයයි  ඔවුන් "කරුණහකය අඳට සුඳවසු වළඟීභක් ඇති කයන්න" කිඹන්නහව 

හතහයණඹක් නිර්භහණඹ කයයි, එඵළවින් බහ පඵොපවෝ විට ළඵෆ ඵයිඵරහනුකුර 

අධයඹනඹ ව අභිපඹෝගඹන් ගළන අරවී සිි න පභභ භශවුන් වහ සසකෘතික 

අදහශත්ඹක් ඇති කයයි  ඔවුන්පේ ඳළමිණීභ නිහ ඵයිඵරහනුකුර අන්තර්ගතඹ ඩහත් යත් 

කිරීභ වහ විකෘති කිරීේ කිරීභට ඇතළමුන් පඳරපේ  පකපේපතත්, ඵයිඵරඹ කිසිවිපටක 

නළත උත්ඳහදනඹ පනොකයන මිනිසුන්ට යත් වීභට අදවස කශ පදඹක් පනොපේ  එඹ 

ඔවුන් යදකරුන් කිරීභට පවෝ, ඩිපඹට්රිච් පඵොන්පවෝෂර් ඔහුපේ „Ethics පඳොපත් ලිඹන 
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ඳරිදි, පදවිඹන් වන්පේපගන් ඈත් වීභ ඹනු පදවිඹන් වන්පේ අඳ භළව භනුයපඹකුට ඩහ 

අඩු පකපනකු ඵ ටවහ ගළනීභට ඔවුන් රේජහට ඳත් කිරීභට අදවස කයන රීය   

පේ සිඹල්ර බහපේ ුවඹත් භඟ ඇති ේඵන්ධඹ කුභක්ද? ප්රධහන සිතිවිලි කිහිඳඹක් හිතට 

ඳළමිපණ්  ඳශමු, අදහශත්ඹ පත පක්න්ද්රීඹ අධහනඹ ඇත්ත ලපඹන්භ විපනෝදහසහදඹ 

වහ උත්හවඹක් නේ, බහපේ ඳණිවිඩඹ ව න්දර්බඹ පදවිඹන් වන්පේට ප්රතිවිපයෝධී 

ව කළරැලිකහය සසකෘතිඹකට අනුකර වී ඇත  පදවිඹන් වන්පේ ඵයිඵරපේ ප්රකහල කය 

ඇති ව සුයක්ෂිත කය ඇති ප්ද උන්වන්පේට ඩහ පවොඳින් අඳට ප්රකහල කශ වළකි ඵ 

ළඵෆක්ද? ඵයිඵරඹ ඇත්ත ලපඹන්භ පදවිඹන් වන්පේ ප්රහලසහ කශ, පදවිඹන් 

වන්පේපේ ආනුබහපඹන් ව "ඕනෆභ පදබිඩි කඩුකට ඩහ තියුණු" පදඹක් නේ (පවපරෙ  

4:00), අඳපේ කහර්ඹඹ එඹ "ඩහත් පවො" කිරීභද එපේත් නළතිනේ යර ඳළවළදිලි කිරීභද? 

අද පඵොපවෝ ප්දලනහ භන්විත න්පන් පදවිඹන් වන්පේ දළනටභත් ඳහ ඇති ප්ද ඳළවළදිලි 

කිරීභට ඩහ මිනිසුන්පේ උනන්දු ළඩි කිරීභට අදවස කයන ඝණීකෘත, කේඳහදු කයන රද, 

භනඃකල්පිත, හචහර කතහ ලින් ඹ   

පදනු, අදහශ වීභට අඳ දයන උත්හවඹ සහබහවිකභ, අඳපේ බහ ඳරියඹද අදහශ න 

ඳරිදි ුවගත කිරීභට පවේතු පේ  අපි ඳළවළදිලිභ ඵයිඵරපේ ඉගළන්වීේ පද ඳළවළදිලි ව 

පනොපනස ඵළලුපවොත්, බහ තුශ ඳරියඹ ේඵන්ධපඹන් ගන්නහ තීයණ පඵොපවෝභඹක් 

පදවිඹන්වන්පේපේ ඳණිවිඩඹට ඍජු ඳටවළනි ඵ බහට පඳනී ඹනු ඇත  

අදහශන ඳරියඹක් නිර්භහණඹ කිරීපේ ඩහත් ඳළවළදිලි උත්හවඹන් භවයක් වඳුනහ ගළනීභ 

ඳවසුඹ  නිදසුනක් ලපඹන්, යන්න් දිේ ඇති ගුරුරුන්, හභහනය නිරීක්කපඹකුට ඳහ, අඳ 

භධයපේ පදවිඹන්වන්පේපේ තනතුයට ප්රතිවිරු්දධ න තයේ ඉවශ තනතුරු දයති  එළනි අඹ 

ව ඔවුන්පේ උඳකහයක නභසකහය කණ්ඩහඹේ රට ඩහත් පවොඳින් දියුණු විඹ වළකි 

ඳරියඹන් පොඹන පිණි බහ ක්රිඹහකිරීභ නිහ, බහ රැසවීේරීය ඒහ පේසුසවන්පේපේ 

අනුගහමිකඹන්පේ රැසවීේරට ඩහ පයොක් සගීත ප්රසගරට භහන පඳනුභක් පගන ඇත  

එළනි හතහයණඹක් තුශ, දුභ, අඳුරු ආපරෝකඹ, නභසකහය කණ්ඩහඹපේ කටවඬල් ව 

එක් කථිකඹහ පත ඹන පක්න්ද්රීඹ පේරහ ව අධහනඹ ඹන සිඹල්ර නිහ, පේසුස වන්පේ 

අනුගභනඹ කයන ඵ ප්රකහල කයන පදවිඹන් වන්පේපේ ආත්භඹට න් ීයභ අභ වී ඇත  

බහන් ඔවුන්පේ ජීවිතර ශු්දධකභ පවෝ ඔවුන්පේ ඹථහර්ථහීය පච්තනහන් ඳහ පිළිබිඹු 

පනොකයන ගීත ගහඹනහ කයයි  මිනිසුන් ඔවුන්ට ළඵවින්භ පනොඇපන නමුත් වහයජනක 

විහිළුක් පවෝ ආකර්ලනීඹ කතහක් පවෝ පිළිපරට ෆදූ වීඩිපඹෝක් නිහ කතහන්දය රට 
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න් පදති  පභභ “අදහශ” න්දර්බඹට ඳණිවිඩඹ වයවහ ඳළමිණිඹ වළකි ඕනෆභ ඵරගතු 

සිතුවිල්රක් ඉත් කශ වළකිඹ   

පවොභ ව විලසහන්ත ඵයිඵරහනුකුර න්නිපේදකඹන් ඳහ පභභ ඹථහර්ථඹට පගොදුරු විඹ 

වළක  නමුත් ඩහ පවො හවන නළළත්වීපේ සථහන, ප්රපඵෝධභත් කයන රද නභසකහයඹ, 

අතිනවීන න්නිපේදන ක්රභ ව පයොක්- සගීත ප්රසග ඳරියඹක් ඇති කය මිනිසුන්පේ සිඹලු 

අපේක්හන් පඳෝණඹ කයන පේ සිඹල්ර කශ ඳසු ඔවුන්ට පේසුසවන්පේපේ පභභ චන 

කි වළකි ඵ අඳ ළඵවින් සිතනහද?: “ඔඵ භට යප්රේභ කයනා නේ, ඔඵ භායේ ආඥාා 

පිළිඳදින්යනහිඹ” (යඹොවන් 14:15)  

දහකහලික ළදගත් ඹළයි අඳ විලසහ කයන ඳණිවිඩපේ වයඹ පර අඳ පතෝයහ ගන්නහ 

ආකෘති අඳපේ ප්දපේපේ ප්රතිපරඹට ඵරඳහයි  භහසඹ පඳෝණඹ කිරීභ ව මිනිසුන්ට 

ේපර්ණ ශුබහයසචිඹ පිරිනළමීභට උත්හව කිරීභ පනොගළරපේ  ශු්දධ ලිඹවිල්පල් ඳළවළදිලි 

ඇඟවුේ ලින් අඳ පඵොපවෝ දුයට අඳගභනඹ වී ඇති එක් අසලඹක් න්පන් “අදහශ” කභ 

ඳළළත්වීභට අඳ ව නඩත්තු කිරීභට අඳ ළඹ කයන මුදල් ප්රභහණඹයි  ඇභරිකහපේ පරෝක 

ජනගවනපඹන් සිඹඹට 5 කටත් අඩු ප්රභහණඹක් සිි න විට ව ඇභරිකහනු බහ පගෝීවඹ 

බහපන් ඹන්තේ සිඹඹට 0 ක් ඳභණ න විට, අඳට පභභ විඹදේ හධහයණීකයණඹ කශ 

වළකිද? ළඩි ළඩිපඹන් ඳහපඳොච්චහයණඹ කයන කිතුනුන් පභභ සථහන පතට අඩුපන් වහ 

අඩුපන් ඳළමිපණන විට, අඳට පභභ විඹදේ හධහයණීකයණඹ කශ වළකිද? බහ දළනටභත් 

පේසුසවන්පේපේ අනුගහමිකපඹකු පිළිඵ ඵයිඵරහනුකුර නිර්චනඹක මිනුභකට 

පනොගළරපඳන විට, අඳට පභභ විඹදේ හධහයණීකයණඹ කශ වළකිද? පේසුස වන්පේපේ 

ජීවිතපේ ව ඳණිවිඩපේ වයඹ ඉතහ යර, ඳරිතයහගීලීව ව අපනකුත් අඹ පතට අධහනඹ 

පඹොමු කය ඇති එකක් න විට, අඳට පභභ සඹස පක්න්ද්රීඹ විඹදේ හධහයණීකයණඹ කශ 

වළකිද? බහපේ සබහඹ එහි මිනිසුන් ප්දපේපේ කහර්ඹඹ ඉටු කශ යුතු විට, පදවිඹන් 

වන්පේපේ පනඟ "ඵරගළන්වීභ" වහ විලහර කහර්ඹ භණ්ඩරඹකට පගවීභ 

හධහයණීකයණඹ කශ වළකිද?  

ඳළවළදිලිභ, පේ ෆභ ප්රලසනඹකටභ පිළිතුය නළත ඹන්න විඹ යුතුඹ  නමුත් ඔවුන් නිපඹෝජනඹ 

කයන අදවස දිගටභ ළඩීභට ඉඩ රඵහ පදන අතය, ඩහත් නයක පර, අඳපේ ුවඹ එඹ 

එපේ විඹ යුතු ඵ ඉල්රහ සිි න ඵළවින් එඹ පදවිඹන් වන්පේටද ආපයෝඳණඹ කයයි 

(පදවිඹන් වන්පේ එඹ කිරීභට අඳ පභපවඹවීඹ කිඹහ!)   
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අදාශත්යේ ඔටුනු ගනරවීභ 

පකපේ පතත්, ශුබහයසචිඹ අඳපේ නතන අදහශත්ඹ පොඹන බහ ුවඹන් ඉල්රහ 

පනොසිි න අතය ලිපිර විසතය කය ඇති ඳරිදි බහ ඉල්රහ සිි න්පන් නළත  අඳට අලය නේ 

ෆභ ඇදහිලින්තපඹකුටභ 04-7 පේසුස වන්පේපේ ජීවිතඹ ප්රමුඛසථහනපේ තඵහ ගනිමින්, 

අඳ සවිධහනඹ කය ගළනීභට ඩහ පවො ක්රභ ගළන සිතහ ඵළලිඹ වළකිඹ, නමුත් ඵටහිය බහ 

දළන් භයණ ගභනක් ව ඵයිඵරහනුකුර දහචහයහත්භක පිපිරීභක් පත ගභන් කයන නිහ, 

අඳට එඹ කිරීභට යරභ අලයතහඹක් නළති ඵ භට නිගභනඹ කිරීභට සිදුපේ  බහපේ 

පඵොපවෝ පදපනක් තක්පේරු කිරීභට, ඳහපඳොච්චහයණඹට ව ප්රතිසසකයණරට ඩහ 

අකීකරුකභ දිගටභ කයපගන ඹහභට කළභළත්පතන් සිි ති   

ඇත්ත ලපඹන්භ ළරකිල්ර දක්න ඇදහිලින්තඹන් ප්රභහණත් තයේ තභත් සිි න ඵත්, 

පදවිඹන් වන්පේ තභත් ඵටහිය බහ ේපර්ණපඹන්භ ඔවුන්ටභ අතවළය නළති ඵත් 

උඳකල්ඳනඹ කිරීපභන්, උන්වන්පේ ළඵවින්භ අඳ හික්භනු ඇතළයි අඳට අපේක්හ කශ 

වළකිඹ, “භක්ිරාද ්ාමීන් වන්යේ යප්රේභ කයන අඹටඋන්වන්යේ  දඬුේ කයනයේක  

උන්වන්යේ  පිළිගන්න සිඹලු පුත්රඹන්ට තරන යේක ඹනුයි  නුමරා ඉන්යන් දඬුේ 

පිිසඹ; යදවිඹන් වන්යේ පුත්රඹන්ට යභන් නුමරා යකයයහි ක්රිඹා කයන යේක  භක්ිරාද 

පිඹා දඬුේ යනොකයන  පුත්රඹා කවුද? ”(යවයෙ  12:6-7)  

පකපේ පතත්, ඇභරිකහනු බහපේ අඳට අඳභ හික්භහ ගළනීභට භවය ප්දල් කශ 

වළකිඹ  ඳශමු, ඳහපඳොච්ඡහරිත ක්රිසතිඹහනීන් ඉත් න ඵ අදවස කශත්, ඵයිඵරපේ ඳළවළදිලි, 

අපිරිසිදු පනොව ප්රකහලඹ අඳපේ සිඹලුභ රැසවීේරට නළත ඇතුශත් කශ වළකිඹ  පදනු, 

නිහ කණ්ඩහඹේ, තභන් නිඹළපශන ක්පේත්ර කණ්ඩහඹේ ව පනත් පු්දගරයින් විසින් 

පභපවඹන පේහ නිර්භහණඹ කිරීපභන් නහඹකත් ුවඹ විභධයගත කිරීභට අඳට ළඩි 

උත්හවඹක් ගත වළකිඹ  

පතනු, මිනිසුන් එක් සුපිරි තරුකට අසීමිත පර ව නුසුදුසු පර පනොගළරපඳන ඳරිදි 

ඇළුේ වීභ ළශළක්වීභට න්නිපේදකඹන් කිහිඳපදපනකු ඇතුශත් කිරීභට අඳට ඉගළන්වීපේ 

ව ප්දලනහ කිරීපේ ගකීේ නළත කස කිරීභ කශ වළකිඹ  වතයනු, අඳට අඳපේ 

බහර ප්රභහණඹ සීභහ කශ වළකි අතය, ඳතින කුීව අකහලඹන් බහවිතහ කිරීපභන් ව 

ඒහයින් ළඩි ප්රභහණඹක් විෘත කිරීපභන් බහට පභභ ප්දඳර යහඳහයපඹන් ඉත් විඹ වළක  

අපි අයිති පේසුසවන්පේටඹ, ඒ අනු අපි උන්වන්පේපේ පනඟ පර ජීභහන 
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පදවිඹන්වන්පේපේ ප්දභහළිගහ මු  පදවිඹන් වන්පේ තභන්පේ ප්රජහ තුශ එවහ පභවහ 

ඹමින් සිි ඹ යුතුඹළයි ඵරහපඳොපයොත්තු මිනිසුන් නහතළන් ගළන්වීභට අඳට නවීන විසිඑක්න 

සිඹපේ ප්දසථහන ෆීයභ අලය පනොපේ  ඳසනු, අඳට මිනිසුන්පේ අපේක්හන් 

ප්රතිුවගත කශ වළකි අතය, අඳ රැසන විට අලය පේහර නහඹකත්ඹ ීයභටත් අඳපේ 

ඳතින ුවඹන් ජීවී තඵහ ගළනීභටත් අඳ ළඹ කයන පු්දගරයින් ව මුදල් ප්රභහණඹ අඩු 

කයමින් තත් සපේච්ඡහ පේකඹන් භත විලසහඹ තළබිඹ වළකිඹ   

අඳට තත් පඵොපවෝ අදවස රකහ ඵළලිඹ වළකිඹ, නමුත් පදවිඹන් වන්පේ ෆභ ප්රප්දලඹකභ 

ප්දබක්තික පුරුඹන් ව සරීන් ඵරහපඳොපයොත්තු න්පන් තභ සිඹලු ජනඹහ ජීත්වීභට ව 

ශුබහයසචිඹ ප්රකහල කිරීභට ඩහත් පවොඳින් පඹොමු කයන්පන් පකපේද ඹන්න පිළිඵ ආත්භපේ 

භන පවීභයි  ඇත්ත ලපඹන්භ, ශු්දධ ලිඹවිල්ර රඵහ ීය ඇති කරුණු කිහිඳඹක් 

න්නිපේදනඹ කයන නමුත් පේසුස වන්පේ ඳහපඳොච්චහයණඹ කයන අඹට ඔවුන්පේ 

දදනික න්දර්බඹ තුශ ශුබහයසචිඹ ආප්දල කශ යුතු ඵට ඳන ඳළවළදිලි ඉගළන්වීපභන් 

ඔබ්ඵට, එඹ පඵොපවෝ ප්ද පනොඳයි  ක්රිසතුසවන්පේපේ පනඟපේ ඵරගළන්වීභ ප්රලසත 

කයන, ෆභ ඇදහිලින්තපඹකුපේභ පජකත්ඹ ඉසභතු කයන, අඳ පනුපන්භ අඩු මුදරක් 

ළඹ කිරීභට අඳට උඳකහය කයන, පේදිකහ ආපරෝකඹ යන්න් බහහක් ඇති පු්දගරඹන්පගන් 

ඉතට ව ශු්දධ ලිඹවිල්පල් න්නිපේදනඹ පතට අධහනඹ පඹොමු න ඳරිදි අඳපේ 

ර්තභහන සිඹලුභ බහපේ ුවඹන් නළත කස කශ වළකිඹ  තභ පනඟ තුශ ඇති 

ක්රිසතුසවන්පේපේ ප්රතිරඳඹ ඳෘථිවිපේ සිි න ෆභ පිරිමිපඹකුටභ, සත්රිඹකට ව 

දරුපකුටභ ප්රපේල විඹ වළකි පර තඵමු!  

යන් කිරීභ ඳවසු යනොනු ඇත 

එඵළවින් ඵටහිය බහ ප්රතිසසකයණඹ කිරීභට අලය පේ! බහ ඹනු ඹහ යුතු සථහනඹක් 

පර ඇති ඳළයණි අදව ඹවඳත් පදඹක් පනොනු ඇත  අඳ කයන්පන් කුභක්දළයි ව ඊටත් 

ඩහ අඳ සිතන ආකහයඹ ප්රලසන කිරීපේ දළඩි වගත අලයතහඹක් අඳට ඇත  ගළටලු 

න්පන් අඳපේ සිතීපේ යටහන් ප්රතිසසකයණඹ කිරීභ ළභවිටභ ඳවසු පදඹක් පනොවීභයි   

එක් පදඹක් නේ, බහ පිළිඵ අඳපේ ඓතිවහසික ප්දධර්භඹ අඳට ඵහධහ කිරීභයි  ඵටහිය 

පරෝකපේ බහ, ඇදහිල්පල් බහවිතඹන් තුශ ර්ධනඹ වීභට ව බහ ගළන 

පදවිඹන්වන්පේපේ අයමුපණහි වබහගී වී ඇදහිලිර පුහුණුපමින් ර්ධනඹ න 

සථහනඹකට ඩහ රැසවීේ භමිඹක් පර දළකීභට ඵටහිය බහ අනුගත වී ඇත  පභඹ සිඹලු 

ආකහයපේ කරකිරීේ ව ළයදි වහ බහ කස කයයි  බහ ගළන ඵයිඵීවඹ අදවට ඩහ 
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අඩු පදඹක, එනේ යරභ ප්දපේඹට වබහගී වීභට, එක්රැස විඹ යුතු සථහනඹක් පර 

සිතමින් ජනතහට විපේක සිටීභට නහඹකත්ඹ ඉඩ ීය ඇත  පභයින් ය ගණනහකට ඳසු 

නහඹකත්ඹ ඉඩ ීය ඇති පදඹට ජනතහ දළඩි පර අනුගත වීභ පුදුභඹක් පනොපේ! නමුත් දළන්, 

ක්රිසතුස වන්පේට, උන් වන්පේපේ ශුබහයසචිඹට, උන් වන්පේපේ අපේක්හන්ට ව 

උන් වන්පේපේ පනඟ තුශ උන් වන්පේපේ ජීවිතඹට එපයහි තුරුකභ අඳපේ 

සසකෘතිඹ තුශ ර්ධනඹ න විට, පදවිඹන් වන්පේපේ පනඟට ගභන් කිරීභට පනොවළකි 

තයේ ඹ   

පේසුස වන්පේ ඳන්පන්, "ඔඵ භට යප්රේභ කයනා නේ, ඔඵ භායේ ආඥාා ඳත්න්නහුඹ" 

කිඹාඹ  (යඹොවන් 14:15)  පඵොපවෝ ඳහපඳොච්චහයණඹ කයන කිතුනුන්ට පභභ චන 

විකල්ඳඹක් වී ඇත  එඹ ළඵවින්භ කළඳ වන් වහ ඹ, භවරු සිතිඹ වළකිඹ  එපේත් 

නළතිනේ, පේසුස වන්පේ ඳන්පන් එඹ ඵ භභ දනිමි, නමුත් භභ එළනි කළඳවීභකට 

සදහනේ නළත  නළත්නේ ඊටත් ඩහ ඵයඳතශ පර භවරු සිතන්පන්, භභ එඹ කිරීභට කළභති 

නළවළ පරයි  නමුත් බහ ඹනු පදවිඹන් වන්පේ භඟ ේඵන්ධකේ ඇති ජනතහක් න 

අතය උන්වන්පේ නිපඹෝජනඹ කිරීභට ළරසුේ කය ඇත  අඳ පකොපවේ ගිඹත්, එභ ගභපන්ීය 

අඳ කුභක් කශත්, පේසුස ක්රිසතුසවන්පේපේ බහ එන රද පනඟකි  ඊට අඩු පදඹක් 

ප්රභහණත් පනොනහ ඳභණක් පනො එඹ මිතයහදෘසි ඹකි   

බහපේ චින්තනඹ ප්රතිසසකයණඹ කිරීපභන් ශක්න තත් ගළටලුක් න්පන් 

නහඹකත්පේ පඵොපවෝ පදපනකුපේ ආත්භහර්ථකහමීත්ඹයි! බහ එක්රැස කිරීපේ 

සථහනඹක් පර දළකීභ නිහ එඹ පභපවඹන අඹට එඹ ගළන එතයේ පඳෞ්දගලික අර්ථඹක් 

ඇත්පත් භන්දළයි ඵළීවභ ඳවසුඹ, විපලේපඹන් පඵොපවෝ මිනිසුන් එකතු කිරීභට ඔවුන්ට වළකි වී 

තිපබ් නේ  එභ මිනිසුන් තභ නහඹකයින්ට "ආදයඹ" කිරීභට, ඔවුන් අගඹ කිරීභට ව 

ළදගත්කභ ව මරය ප්රතිරහබ ඳහ ඔවුන්ට රඵහ ීයභට ඉපගන ගනී   

නමුත් නහඹකත්ඹ ළඵෆ පරභ පභපවඹනු රඵන්පන් පේසුසවන්පේ විසින් 

උන්වන්පේපේ බහ පභපවඹවීභට කළනු රළබන්ට පදන රද ඵරගළන්වීපේ යභ භගින් 

නේ, ඔවුන්පේභ ළදගත්කභ පදවිඹන්වන්පේ භග පු්දගලික, දදනික, මීඳ ඵතහඹට 

ඉඩ පදමින් ඉත් පේ  නහඹකඹන් ඹනු පදවිඹන්වන්පේපේ පනඟට තයඹ ජීත්වීභට ව 

තයඹ පදන්නහ භඟ අර්ථත් ඵතහඹක් පගොඩනඟහ ගළනීභට උඳකහය කිරීභට කළහ 

ඇති වින්නඹු භහතහන් ඳභණි! පභභ ඉරිඹේපන් ඔවුන් කළභළත්පතන් තභන් අඩු කයයි, 

භන්ද උන්වන්පේ ළඩිවිඹ යුතු නිහඹ   
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අහන ලපඹන්, අඳපේ චින්තනඹ ප්රතිසසකයණඹ කිරීභ අඳට අඳවසු න්පන්, අඳ කලින් 

වන් කශ ඳරිදි, අද බහපේ සිි න විලහර ඵහුතයඹක් බහ ව එහි අයමුණ වහ ඔවුන්පේ 

භළදිවත්වීභ පිළිඵ ළයදි අදවක් ර්ධනඹ කය පගන ඇති ඵළවිනි  අද දින ඇදහිලින්තඹන් 

ඵරහපඳොපයොත්තු න්පන් බහට ඳළමිණීභ ආකර්ලනීඹ වහ ඳවසු කිරීභට අලය ඕනෆභ 

පදඹක් තභන් පනුපන් කිරීභට නහඹකත්පඹන් කටයුතු කිරීභ දළකීභයි  පභභ නහඹකත්ඹ 

තුශ මිනිහපේ ව අපේ සසකෘතිපේ ආපේනික ආත්භහර්ථකහමීත්ඹ දිරිභත් කය ඇත  

පේසුස වන්පේපේ දන් අනු ක්රිඹහ කයන පර දළන් මිනිසුන් කළවීභට ීයර්ඝ 

ප්රතිසසකයණ භහර්ගඹක් අලය පේ   

ප්රතිාං්කයණඹ කිරීභ නර ගනනීභ 

එපේනේ බහ පර අඳ කයන ප්ද ඳභණක් පනො අඳ සිතන ආකහයඹ නළත නළත 

ඇගයීභට රක් කයන්පන් පකපේද?  

ඳශමු, අපි බහ වහ පදවිඹන් වන්පේපේ අයමුණ ළර ගත යුතු අතය එඹ ඉටු න ඵ 

දළකීභට ඉරක්ක තළබිඹ යුතුඹ  පදවිඹන් වන්පේපේ බහ වහ පදවිඹන් වන්පේපේ 

ඳළවළදිලි ඵයිඵල් අයමුණ ේඵන්ධ කිරීභ, භපගෝීවඹ ගවීපේ කඹක් නිර්චනඹ කිරීභ වහ 

ශු්දධහත්භඹහණන් භඟ සහදඹක් ආයේබ කිරීභ ව ෆභ පිරිමිපඹකුටභ, සත්රිඹකටභ ව 

දරුපකුටභ දළකීභට, ඇසීභට ව ශුබහයසචිඹ සඳර්ල කය ක්රිසතුස වන්පේ පනුපන් 

තීයණඹක් ගළනීභට අසථහක් රඵහ ීයභ සිදුන ඵ දළකීභට අඳපේ සිඹලු ේඳත් පඹොමු 

කිරීභ ළනි ත කිසික් නළත   

පදනු, අඳපේ ගවීපේ කපේ සිි න අඹ ේපර්ණපඹන්භ එළන්ජලිසතකයණඹ කිරීභ 

වහ අපි උඳහඹ භහර්ග පගොඩනගහ ගත යුතුඹ  නහඹකත්ඹට පදවිඹන්වන්පේපේ පනඟ 

ඕනෆට ඩහ දිරිභත් කශ පනොවළක  නහඹකත්ඹ ඔවුන්පේ මිනිසුන්ට ඉගළන්විඹ යුතුඹ, 

ඔවුන් නිදවස කශ යුතුඹ, පදවිඹන් වන්පේ ඔවුන් රැපගන ඹන ෆභ තළනකභ ඔවුන් 

ඳරිර්තනඹ කශ ජීවිතපේ උඳකයණ ඵට ඳත්නු ඇතළයි අපේක්හ කශ යුතුඹ   

පතනු, බහ සියස අතට පනො ඳහර්ලසවීඹ ර්ධනඹ වීභට කළඳවිඹ යුතුඹ - උස 

පගොඩනළගිලි ඉදි කිරීභට ව මිනිසුන් අඳ පත ආකර්ණඹ කය ගළනීභට ඩහ අඳපේ 

ප්රජහන් පුයහ සථහන රට පිටතට විහිීයභටඹ  අපි එක තළනකට පදතුන් සිඹඹකට ඩහ ළඩි 

පිරික් රැස පනොකශ යුතුයි  අඳට හිමි පනොවිඹ යුතු ප්ද අඳ තු පනොවිඹ යුතුඹ  මිනිසුන්ට කශ 



93 | P a g e  
 

වළකි වහ කශ යුතු ප්ද කිරීභට අඳ කහර්ඹ භණ්ඩරඹකට පගවිඹ යුතු නළත  පදවිඹන් වන්පේ 

අඳට පදන ප්ද අඳ පිළිගත යුතුඹ   

ඳහර්ලසවික ර්ධනඹ වීභට උත්හව කිරීපේීය බහට කශ වළකි ළදගත්භ පදඹ න්පන් 

නහඹකයින් පුහුණු කිරීභයි  අඳපේ ඉතිවහපේ ප්රධහන අසගඹක් වී ඇති සියස, ආකර්ලනීඹ 

නහඹකත් ආකෘතිඹට ඩහ ළඩි එක් එක් පු්දගරඹහපේ විපලේෂිත පු්දගලික ව ආඹතනික 

සථහනර පදවිඹන් වන්පේට අලය ප්ද කිරීභට ව උන්වන්පේපේ පනඟ වයවහ 

කිරීභට කළඳව අඹළුන් බහට අලය නු ඇත  (භභ පභහි වන් කයන්පන් ළටුේ හිත 

කහර්ඹ භණ්ඩරඹ ගළන පනොපේ, එඹ අඩු විඹ යුතුඹ, නමුත් පේහ භමිකහන්හි පේඹ කිරීභට 

කළභති පුහුණු සපේච්ඡහ පේකඹන් ගළනඹ ) බහපේ ජීවිතපේ ෆභ තයහතියභකභ වින්නඹු 

භහතහන්පේ පේපේ නහඹකත්ඹ භඟ ේඵන්ධ වීභට මිනිසුන්පේ පභභ පුහුණු අඳපේ 

විභධයගත නහඹකත් ක්රිඹහකහයකේ පදට කයන උත්හවඹට උඳකහරී නු ඇත  

නහඹකත්ඹට ඕනෆට ඩහ පුහුණු කිරීභ කශ පනොවළක   

බහ තභන් ව එහි ජනතහ නිළයදි ුවගත කයන්පන් නේ, අපනකුත් නහඹකයින් 

පිහිටුවීභ වහ ඳතින නහඹකත්ඹට ළරකිඹ යුතු කහරඹක් ගත කිරීභට එඹ රඵහ පදනු ඇත  

අනහගත නහඹකඹන් මුහුණට මුහුණ රහ පවො කහරඹක් ගත කිරීභ භගින් ඔවුන්ට පභඹ 

පත්රුේ ඇති ආකහයපඹන් කශ වළකිඹ  පභභ පු්දගලික කහරඹ පුළුල් කහණ්ඩ තුනක් පකපයහි 

අධහනඹ පඹොමු කශ යුතුඹ (පු්දගලික අධයහත්මික ජීවිතඹ, පු්දගලික ප්දපේපේ 

අපඵෝධඹ ව නිතිඳතහ ඵයිඵරහනුකුර අධයඹනඹ තුළින් ප්දධර්මීඹ ඳරිණතබහඹ) ව 

වළකි තයේ නක ව න නහඹකයින් භඟ ආයේබ කශ යුතුඹ  පගොඩනළගීභ ආයේබ න්පන්: 

ඔවුන්පේ පු්දගලික අධයහත්මික පගොඩනළගීභ ඹන පභභ ළදගත්භ කහයණපඹනි  තරුණ 

නහඹකයින් පදවිඹන් වන්පේපේ චනපඹන් පදවිඹන් වන්පේ භඟ ඵතහඹක් ඇති 

කය ගළනීභට කලින් ඉපගන පනොගන්පන් නේ ව උන්වන්පේ භඟ නිතිඳතහ කතහ කිරීභට 

පඳරපමන්පන් නළතිනේ, ඔවුන් දියභඹ නිර්භහණපේ හයඹ භග වළයගන්නහ ඳභණක් 

පනො, පදවිඹන්වන්පේපේ පනඟ පත විලසහන්ත පනොනු ඇත  නිතිඳතහ කුඩහ වහ 

විලහර කණ්ඩහඹේ රැසවීේ පභපවඹවීභ ව ලරීයපේ අයමුණ, ි නහකේ ව අපේක්ෂිත 

ප්රතිපර පිළිඵ උගන්මින් ඳතින නහඹකත්ඹට න නහඹකයින් සවිධහනහත්භක පුහුණු 

කශ වළකිඹ   

වතයනු, අපි පනත් බහන් භඟ මිත්රත්ඹක් ඇති කය ගත යුතුඹ  භභ පභඹ 

අධහයණපඹන් ඳන අතයභ, ඵයිඵරහනුකුර එකමුතුකභ ඹනු කුභක්ද ව එඹ පනොන්පන් 
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කුභක්ද ඹන්න ගළන ගළඹුරින් සිතහ ඵළලිඹ යුතුඹ, අඳ එඹට උත්හව කයන අතයභ, එයින් 

ඳළමිණිඹ වළකි ඩහ ප්රහපඹෝගික වවුල්කහරිත්ඹකින් පදවිඹන් වන්පේ කුභක් කශ වළකිද 

ඹන්න ගළන දකින්නට උත්හව කයමු   

සිඹල්රන්භ එක් ජීවිපඹකු වීභ තුශ එකමුතුකභක් ඇත  අපි ක්රිසතුස වන්පේ තුශ සිි න 

නිහත් උන් වන්පේ අඳ එකක් කය ඇති නිහත් පදවිඹන් වන්පේපේ සිඹලුභ බහන් 

එකකි  පඹොවන් 17:20-23 හි, පේසුස වන්පේ ඳන්පන්,  

“යභොවුන් ගනන ඳභණක් යනො, යභොවුන්යේ චනඹ කයණයකොටයගන, භා යකයයහි විල්ා 

කයන්නවුන් ගනනත්  ඔවුන් සිඹල්රන් ඒකත්ඹ න පිිස පිඹවු ඔඵ භා තුයශහිද, ඔඵ භා 

තුයශහිද සිටින්නාක් යභන්භ,  ඔඵ භා එව ඵ යරෝකඹා විල්ා කයන පිිසත්, අඳ තුශ 

ඔවුන් ඒකත්ඹ න පිිස ඔඵ භට දුන් භහිභඹ භභ ඔවුන්ට දුිරමි, යභයේ කයශේ භභ ඔවුන් 

තුයශහිද ඔඵ භා තුයශහිද සිටීයභන්, ඔවුන් ඒකත්ඹට ේප්ණයඹන් ඳනමියණන  පිිසත්, 

ඔඵ භා එවු ඵද භට යප්රේභ කශාක්යභන් ඔවුන්ටත් යප්රේභ කශ ඵද යරෝකඹා දනනගන්නා 

පිිසඹ ”  

ශුබහයසචිඹ තුශ වවුල්කහරිත්ඹ තුශ එකමුතුක් ද ඇත  පභයින් අදවස කයන්පන් පදවිඹන් 

වන්පේපේ ආත්භඹහණන් විසින් අඳ කළහ ඇති ඹේ යහඳෘතිඹක එකට ළඩ කිරීපේ 

එකමුතුකභයි  පිලිේපි 0:3-5 පේ ආකහයපේ වවුල්කහරිත්ඹක් ගළන වන් කයයි: “නුමරා 

භට සිහියන වනභ යේයල්භ ිරතයභ භායේ සිඹලු ඹාච්ඤාරදී නුඔරා සිඹල්රන් උයදා 

ප්රීතියඹන් ඹාච්ඤා ඔේපු කයමින්, ඳශමුයිර ද ඳටන් අද දක්ා ශුබායාංචියේ ්ධනඹ 

වා තියඵන නුමරායේ ඳාංගුණකායකභ ගනන භායේ යදවිඹන්වන්යේට ්තති කයමි " 

ෆභ බහක්භ ශුබහයසචිඹ ප්රකහල කිරීපේ කහර්ඹපේ පකොඳභණ ප්රභහණඹක් කයනහද ඹන්න 

ඳළවළදිලි නළත, නමුත් ඔවුන්පේ වවුල්කහරිත්ඹ ඳහවුල්ට ව ඔහු භඟ ළඩ කශ අඹට 

පදවිඹන් වන්පේ රඵහ දුන් පේඹ පකපයහි අධහනඹ පඹොමු කය ඇත  පභළනි 

වවුල්කහරිත්ඹකට ප්රහප්දීලඹ බහකින් ළඩි අධහනඹක් අලය පනොපේ  පකපේ පතත්, 

පුදුභඹට කරුණක් නේ, යහඳෘතිඹක පභභ ඳවසු වවුල්කහරිත්ඹ ත් පොඹහගන්පන් බහන් 

කිහිඳඹක් ඳභණි   

අහන ලපඹන්, ශුබහයසචිඹ උපදහ වවුල්කහරිත්පේ එකමුතුක් ඇත  පේ ආකහයපේ 

එකමුතුකභ පඳය පදකට ඩහ පඵපවවින් ගළඹුරු ඹ  ඔවුන්පේ පු්දගලික අේපර්ණත්ඹ 

පිළිගන්නහ නමුත් ඔවුන්පේ සථහනරට ශඟහ වීපේ ඔවුන්පේ පු්දගලික ගකීභ ද ළශ 
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ගන්නහ ප්රහප්දීලඹ බහන් ශස කිරීපභන්, ප්රප්දලඹක් ේපර්ණපඹන් එළන්ජලිසතකයණඹ 

කිරීභ පකපයහි එඹ අධහනඹ පඹොමු කයයි  එළනි බහන් දහකහලිකත්ඹ විසින් 

නිර්චනඹ කයන රද කහරඹ අගඹ කයන අතය පදවිඹන් වන්පේ ශුබහයසචිඹ තුශ කය ඇති 

ගළරවීපේ පඳොපයොන්දු ේපර්ණ කිරීභ වහ ඔවුන්පේ සිඹලු ත්කේ ආපඹෝජනඹ කිරීභට 

කළභළත්පතන් සිි ති  පේ නිහ, ඔවුන් පකොඳභණ කහරඹක් ගත වුද, ඔවුන්පේ සථහනර 

සිි න ෆභ පිරිමිපඹකුටභ, සත්රිඹකට ව දරුපකුටභ ශුබහයසචිඹ ප්රපේල කිරීභට පනත් 

කළභළත්පතන් සිි න බහ භඟ භහර්ග ව විධි පොඹහ ගනු ඇත  වවුල්කහරිත්ඹ පභන් 

ගළඹුයකට ශඟහ න තුරු, අපි ළඵවින්භ ශුබහයසචිඹ වහ වවුල්කහරිත්ඹක් පනොදකිමු   

එකමුතුකපේ ඳශමු භට්ටේ පදක භගින් පදවිඹන්වන්පේ විසින් තභ පනඟ වහ භළව ව 

අදවස කශ පභභ තුන්න ආකහයපේ එකමුතුකභ පරදහයී පර ප්රතිසමහඳනඹ කිරීභට බහ 

පභපවඹවිඹ වළක  නමුත් පඵොපවෝ විට, භවය විට ෆභ විට ඳහ, එඹ එපේ සිදු පනොපේ  පේ 

අනු, පදවිඹන් වන්පේ පරෝකඹ වහ කය ඇති ගළශවීපේ පඳොපයොන්දු ඉටු කිරීභට ව 

එක් එක් බහ එඹ ළඵවින්භ ඳතින සථහනඹට එඹ පගනඹහභට එඵළවින් ඒහ ප්රභහණත් 

පනොවී ඇත   

පදවිඹන් වන්පේ, අඳපේ සහමීන් න පේසුස ක්රිසතුන් වන්පේ තුශ, එකමුතුකපේ අසල 

තුනභ අඳට රඵහ පදන අතය, ඒහ සිඹල්රභ බහ වහ ව උන් වන්පේපේ අභිප්රහඹ භත 

ඳදනේ පේ  එඹ පදවිඹන් වන්පේ විසින් පේසුස ක්රිසතුස වන්පේ තුශ උන්වන්පේපේ 

ඒකත්ඹ න්පන් අඳ උන්වන්පේ කළහගත් අඹ පර පරෝකඹට එහ ඇති නිහත් 

පදවිඹන්වන්පේපේ මුල් ආකෘතිඹට අඳ වළඩගසහ ඇති නිහත්ඹ  එඹ පේසුස වන්පේ 

භඟින් උන්වන්පේ තුශ එකමුතුකභ න්පන් අඳ උන්වන්පේපේ කළනු රළබන්, 

උන්වන්පේපේ බහ පර, පරෝකඹට ඹහ ඇති නිහ ඹ  පේසුසවන්පේ තුශ ජීවිතඹ 

පත්රුේගත් විට, පදවිඹන් වන්පේ බහ තුශ ළරසුේ කය ඇති මිනිසුන් ඵරමුලු ගළන්වීපේ 

ප්රභහණඹ ව ෆභ පිරිමිපඹකුටභ, සත්රිඹකටභ ව දරුපකුටභ ශුබහයසචිඹ පත ප්රපේලඹ ඇති 

කිරීභට බහපේ ගවීභ පිළිඵ අඳ ේපර්ණපඹන් අපඵෝධ කයපගන ළශ ගත් විට 

එකමුතුකභ පත ඹන්න ඇතිපේ  ෆභ අසලඹකටභ අපඳන් පනස ඹභක් අලය පේ  වීභ ඹනු, 

හභපේ ඵළඳීභ තුශ අපි ආත්භපේ එකමුතුකභ ආයක්හ කිරීභඹ  ඒකත්ඹ ඇතින්පන්, අපි 

සිඹලු පදනහභ අහනපේ පරෝකපේ බහපේ සබහඹට ව පදවිඹන් වන්පේපේ 

අපඳෝසතලික ඇභතුභට නළපභනු ඇතළයි ඹන අපේක්හපන් අඳපේ දෆත් අඛණ්ඩ විෘත 

තඵහ ගළනීභ තුශඹ  එකමුතුකභ වහ, අපි මුළු බහපේ ඹවඳත අඳට කහරඹකට තනිඹභ ගභන් 

කිරීභට සිදු වුද වහ පදවිඹන් වන්පේට කීකරු ළඩ කශ යුතුඹ   
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ඳසනු, නහඹකත්ඹ විසින් තභ පනඟ ශුබහයසචිඹ පයෝඳණඹ කිරීභට අලය සථහනරට 

ව න බහ එයින් පිටතට ඳළමිපණන පිණි පදවිඹන් වන්පේපේ මිනිසුන් වට මරයභඹ 

ේඳත් ීයභට සදහනේ කශ යුතුඹ  අඳ තු ෆභ පදඹක්භ පදවිඹන් වන්පේට අඹත් පේ, භන්ද 

උන්වන්පේ අඳ උන්වන්පේ භඟ ේඵන්ධකේ ඇති කිරීභට ළරළසවපේ අඳපේ ජීවිත 

ව උන්වන්පේ අඳට රඵහ ීය ඇති සිඹල්ර බහය ගළනීපභන් අඳ උන්වන්පේ නිපඹෝජනඹ 

කිරීභට ඹ   

වඹනු, බහ වහ පදවිඹන් වන්පේපේ අයමුපණහි ළදගත්භ අසගඹන් තුශ බහ 

ඉදිරිඹට ඹන ආකහයඹ භළනිඹ යුතුඹ: එනේ ක්රිසතුස වන්පේපේ පනඟ ඵරගළන්වීභ, 

ජනතහ ඵරමුලු ගළන්වීභ ව එහි ගවීපේ කපේ එළන්ජලිසතකයණඹ ඹන්නයි  පදවිඹන් 

වන්පේට කශ වළකි ව කශ වළකි ප්ද වහ රහබ ආප්දලක භගින් මුශහ වීභට බහ ඉඩ 

පනොදිඹ යුතුඹ   

අඳට ප්රතිසසකයණඹ අලය තිපබ්! අද කිතුනු පරෝකපේ ඵහුර ඳතින ඳවසු පිළිතුරු 

රට ප්රතිවිරු්දධ පත්රීේ ඉල්රහ සිි න ගභනක්, ඵටහිය බහපේ පභභ ඳයේඳයහ කශ යුතු 

ගභනක පඳයනිමිත්තක් ඵට පභභ පඳොත නු ඇතළයි භපේ ඵරහපඳොපයොත්තුයි   

බහපේ ප්රතිසසකයණඹ වහ කහරඹ වහ ඳයහර්තනඹ ඉල්රහ සිි නු ඇත  එඹ නිළයදි 

කිරීභට තුඩු පදනු ඇත  බහර භපගෝීවඹ අනුඵ්දධතහඹකින් එඹ ඩහත් පවොඳින් ඉටු නු 

ඇත  ප්රතිපර? ෆභ අසලඹකින්භ ඔවුන් තඵහ ගන්නහ ප්රභහණඹට ඩහ ළඩි ප්රභහණඹක් රඵහ 

පදන බහන් අපි පගොඩනඟන්පනමු  ඇදහිලින්තඹන් ඔවුන්පේ සථහනර මිනිසුන් උඳහඹ 

භහර්ගික ේඵන්ධ කයනු ඇත  අහන ලපඹන්, ප්රතිසසකයණඹ භගින් බහක 

කහර්ඹක්භතහ එහි ුවපඹන් පනො මිනිසුන් ඔවුන්පේ ඇදහිල්පරන් කයන පදයින් භනිනු 

රඵන බහ බිහි නු ඇත   
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උඳග්රන්ථඹ 1 

යදවිඹන් වන්යේයේ බා වාවු උන්වන්යේයේ 

අයමුණ ක්රිඹාත්භක කිරීභ 

 

බහ වහ පදවිඹන් වන්පේපේ අයමුණ ව ක්රිසතුස වන්පේපේ පනඟ ඵරගළන්වීභ 

වහ නහඹකත්පේ ගකීභ ගළන හකච්ඡහ කය ඇති ඵළවින්, දළන් බහ සිඹ කහර්ඹඹ ඉටු 

කිරීභ වහ ඵයිඵරහනුකුර උඳහඹ භහර්ග ක්රිඹහත්භක කයන්පන් පකපේද?  

ඳශමු, අපි බහේ ඵරඹ භඟද  එහි සිි න උන්වන්පේපේ පනඟ කුශ ජීත්න 

ශු්දධහත්භඹහණන් වන්පේ භඟද වපඹෝගපඹන් කටයුතු කශ යුතුයි - ක්රිසතුස වන්පේපේ 

පනඟ න ජීභහන පදවිඹන් වන්පේපේ පනඟ තුශ ආත්භඹහණන් වන්පේ ජීත් න 

කශ, අඳ 3 න ඳරිච්පේදපේ කතහ කශ එළිඳත්ත අගඹන් ඳපවන් ජීත් නු ඇත, පදවිඹන් 

වන්පේපේ ප්රතිබහපේ පක්න්්රඹ පවළි න්පන් භනුයඹන් වට උන් වන්පේපේ පත්ජ 

දළකීභටත්, උන් වන්පේපේ ධර්මිසමකභ සඳර්ල කිරීභටත්, ජඹ ගනු පිණි උන්වන්පේට 

ඇද ගළනීභටත් වළකි වීභ භගින්ඹ  පදවිඹන්වන්පේපේ දරුන් ඔවුන්පේ ජීවිතපේ හභහනය 

පකොටක් පර තභ පජකත්ඹ ප්රගුණ කයන විට, ඔවුන්පේ විපලේ කරුණහපේ හක්ෂි අනු 

ජීත් පමින්, ඔවුන් තුශ ආත්භපේ ජීවිතපඹන් රළපඵන පරපඹන් ඳරිණත පමින්, 

ආත්භඹහණන් වන්පේ ඔවුන් වට පේඹ වහ රඵහ ීය ඇති ීයභනහ ව වළකිඹහන් මුදහ වරින 

කර, ව ඔවුන් වහ පදවිඹන් වන්පේපේ ළරළසභට කීකරු පමින් ඔවුන්පේ සිඹලු 

ත්කේ ගළන බහයකහයත්ඹ දයන විට, බහ ශුබහයසචිඹ ආපරෝකඹ භගින් පරදහයී පර 

අන්ධකහයඹ පුයහ දළමීභ සිදු කයනු ඇත   

පදනු, අපි ආර්ථික ඹථහර්ථඹ භඟ වපඹෝගපඹන් කටයුතු කශ යුතුඹ  අඳපේ 

නහඹකත්පේ ුවඹ තුශ ව අඳ එක්රැස න සථහනර, අඳ ජීත් න ආර්ථික ඹථහර්ථඹ 

ව පදවිඹන් වන්පේ අඳට රඵහ පදන මරය ත්කේ භඟ ගකි යුතු ව හධහයණ වීපේ 

අලයතහඹ ඹන පදකටභ වපඹෝගපඹන් කටයුතු කශ යුතුඹ  අඳ ඉවත වන් කශ ඳරිදි, 

පදවිඹන්වන්පේපේ පනඟ උන්වන්පේපේ ඵරඹ තුශ ගභන් කශ යුතු ඵ අඳ භතක තඵහ 
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ගත යුතු අතය, ඒ අනු අඳ විසින් පගල් ව තභන් නිඹළපශන ක්පේපත්රේ අට ප්රහප්දීලඹ 

බහර ුවඹ ව ජීවිතඹ ළරසුේ කශ යුතුඹ, පභඹ පභපවඹවීභට නහඹකත්පඹන් 

ඵහුතයඹක් ළටුේ පනොරඵන අඹ විඹ යුතුඹ  අපි පගනු රඵන නහඹකත්පේ අධහනඹ අන් 

අඹ පුහුණු කිරීභට ව ප්රජහපේ ජීවිතඹ තුශ ඵයිඵරහනුකුර තයඹ ආයක්හ කිරීභට 

ඔවුන්පේ මලික ගකීේ පකපයහි පඹොමු කයහ තළබිඹ යුතුඹ   

පතනු, අඳ ශු්දධහත්භඹහණන්පේ ඒත්තු ගළන්වීපේ පේඹ භඟ වපඹෝගපඹන් කටයුතු 

කශ යුතුඹ  අපි අඳපේ මීඳතභ කඹන් පත ශුබහයසචිඹ ප්රකහල කයන විට, පදවිඹන් 

වන්පේ ඔවුන් තභන් පතට ඇද ගළනීභට දළනටභත් ක්රිඹහ කයමින් සිි න පු්දගරඹන් ගළන 

පොඹහ ඵළලිඹ යුතුඹ  අඳපේ උඳක්රභ යර අඳ පගන ඹහ යුත්පත් මිනිසුන් පත, 

පදවිඹන්වන්පේපේ ආත්භඹහණන් වන්පේට තභන් යදකරු කයන්පන්, ඒත්තු 

ගන්න්පන්, ව කළන්පන් කවුරුන්ද ඹන්න අඳට පඳන්වීභට ඉඩ ළරසීභට අලය තයේ 

මීඳ පබෞතික ප්රපේලඹකට අඳ පගන ඹහ ඹෆභඹ  අඳපේ ගකීභ න්පන් අදහශ වීභ පවෝ 

ශුබහයසචිඹ ප්රසි්දධිපේ පවළිදයේ කිරීභ පනො හභහනය ජීන අකහලඹන්හි ව ජීවිතපේ 

අත්දළකීේර මිනිසුන්ට පබෞතික මීඳත්ඹ වතික කිරීභයි   

වතයනු, අපි නහඹකයින් පුහුණු කශ යුතුයි  අඳපේ නහඹකත් ුවඹන් පරදහයි පර 

විභධයගත කිරීභ වහ, අඳපේ හභහජිකත්පේ සිි න ෆභ පකපනකුටභ ඵරගළන්වීපේ 

ගකීභ විලසහන්ත වහ ඵයිඵරහනුකුර පගන ඹහභට වළකි න ඳරිදි ප්රභහණත් 

නහඹකත්ඹක් අඳ පුහුණු කශ යුතුඹ  ඕනෆභ බහක මලික නහඹකත්පේ මලික කර්තයඹ 

න්පන් ළඩටවන් කශභනහකයණඹ පවෝ ශු්දධ ලිඹවිල්පල් තනි ප්රකහලඹ පනොපේ; එඹ 

ඇදහිලි ප්රජහ භධයපේ තයඹ සුරැකීභ ව ෆභ තයහතියභකභ නහඹකත්ඹ පුහුණු කිරීභ ව 

ප්රජහපේ ජීවිතඹට මුදහ වළරීභ න අතය එභඟින් බහ වහ පරොපහි පදවිඹන් 

වන්පේපේ අයමුණ ඉටු කිරීභ වහ ලරීයපේ ෆභ හභහජිකපඹකුභ විඵර ගළන්වීභට 

ඔවුන්ට වළකි නු ඇත    

ඳසනු, එභ ක්රිඹහලිඹ වයවහ අඳට උඳකහය කශ වළකි තත් උනන්දුක් දක්න බහක් 

අඳපේ ප්රජහ තුශ පොඹහ ගත යුතුඹ  දර්ලනඹ අපේභ ප්රප්දලලින් ඔබ්ඵට අල්ළසි 

ප්රප්දලරට යහේත කිරීභ වහ, අඳපේ මුළු නගය, ප්රහන්ත පවෝ ප්රහන්තර බහපේ ගකීභ 

ඉටු කිරීභට අඳට හවඹ විඹ වළකි වචය බහන් වඳුනහ ගළනීභට වළකි න ඳරිදි අඳපේ 

විලහර ඇදහිලි ප්රජහන් තුශ ප්රභහණත් කහරඹක් ගත කශ යුතුඹ  බහ පදවිඹන් වන්පේපේ 

අයමුණ ේඵන්ධපඹන් ශුබහයසචිඹ වහ වවුල් න විට, ඔවුන්පේ සථහනඹ ේපර්ණපඹන්භ 
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එළන්ජලිසත කිරීපේ අයමුණින්, ඔවුන් අතය පරදහයී ව පභපවයුේ වපඹෝගීතහඹක් 

පගොඩනගහ ගත වළකිඹ  පභභ පඳොපත් 7 න ඳරිච්පේදපේ අඳ හකච්ඡහ කශ ඳරිදි පනත් 

ආකහයපේ එකමුතුකභක් විසින්, පභභ "පදවිඹන් වන්පේ තභ පනඟ වයවහ පභපවයුපේ" 

ඵරඳෆභ ඇති පනොකයනු ඇත   

අහන ලපඹන්, න්තෘේත බහ පයෝඳණඹ භගින් ඳඹනු රඵන පුහුණු ්රය වයවහ 

බහරට එහි නහඹකත් කටයුතු කශ වළකිඹ: SCP ගභන ව SCP රීඩර් ඹන  0 පභභ ේඳත් 

පදපකහි බහරට ඔවුන්පේ දර්ලනඹ පගොඩනඟහ ගළනීභට, දර්ලනඹ භළනීභට කළඳවීභට, 

ඔවුන්පේ ජනතහ ේපර්ණපඹන් ඵරමුලු ගළන්වීභට ව ආත්භඹහණන් වන්පේ පදවිඹන් 

වන්පේ ඔවුන්පේ සථහනර සදහනේ කය ඇති ඕනෆභ පදඹක් පනශහ ගළනීභට අලය සිඹලු 

ේඳත් අඩසගු පේ  බහක් එහි නහඹකත්ඹ භඟ පභභ පුහුණු ්රය වයවහ ක්රිඹහ කිරීපභන් 

ඳසු, එඹ පදවිඹන් වන්පේ විසින් කිරීභට නිඹභ කය ඇති කහර්ඹඹ ටහ සවිධහනඹ වීභට 

සදහනේ න අතය අසළන්න පනළීභට එඹ ඳඹන අතය ළඩ ටවන් ර සියස 

පගොඩනළඟිල්ර අභිඵහ ඹහභට බහපේ ඳහර්ලසවීඹ ප්රහයණඹට ඉඩ රන ආකහයපඹන් එඹ 

ුවගත කිරීභට වළකි නු ඇත  ඵයිඵරහනුකුර ප්රතිඳත්ති ක්රිඹහට නසන විට, පදවිඹන් 

වන්පේ ඔවුන් තභන් පතට ඇද ගළනීභ වහ අඳපේ සථහනර සිි න මිනිසුන් භඟ 

ෘජු ේඵන්ධ වීභට උන් වන්පේපේ පනඟ තුශ පේසුස වන්පේපේ භහසඹ වළකි නු 

ඇත  

උඳග්රන්ථඹ 2 
යරෝකයේ යනත් තනන්ර අඳයේ අයමුණ 

ප්රක්යේඳණඹ (දය ද්ලණ) කිරීභ 

 
ගවීපේ කඹක් තිබීපේ එක් භහනඹක් භභ ප්රක්පේඳණඹ කිරීභ පර වඳුන්මි  පනත් චන 

ලින් කිපවොත්, ෆභ බහකටභ පදවිඹන් වන්පේපේ ගළරවීපේ පඳොපයොන්දුපේ 

පකොටක් තභන්පේභ සථහනපේ ඳභණක් පනො අභ ලපඹන් පරෝකපේ තත් එක් 

සථහනඹක පවෝ ප්රකහල කිරීභට පදවිඹන් වන්පේ විසින් රඵහ ීය ඇති ගකීභක් ඇතළයි භභ 

විලසහ කයමි  නමුත් ඳසුගිඹ ඳයේඳයහර බහ විසින් සිදු කය ඇති ඳරිදි පරො පුයහ 

මිනහරිරුන් පවෝ පකි  කහීවන ළඩ කණ්ඩහඹේ ඹළවීභට ඩහ, අද බහ ප්රධහන ලපඹන් 
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පරෝකපේ අපනකුත් ප්රප්දලර සිි න ඇදහිලින්තඹන් භඟ නිපේ සිට වවුල් විඹ යුතු ඹළයි 

භභ විලසහ කයමි   

පේසුසවන්පේ උන්වන්පේපේ පගෝරඹන්ට ව ඔවුන් තුළින් අඳට ඳළස අහන චන 

වපේ අඳ පගොස ෆභ ජහතිඹකටභ පගෝරඹන් කශ යුතු ඵයි (භපත  28:19 ඵරන්න)  ෆභ 

ශුබහයසචිඹකභ ව ක්රිඹහ 1;8 හි පේසුස වන්පේපේ අහන දන්ර පභඹ ඹළවීභ අපි දකිමු: 

"ඔඵ පජරුරපභහි ද මුළු ජුදපඹහි ද භහරිපඹහි ද පඳොපශොපේ පකශය දක්හ ද භහපේ 

හක්ෂිකරුන් නු ඇත " භභ පභභ පඳොපත් 1න ඳරිච්පේදපේ පඳන්වීභට උත්හව කශ 

ඳරිදි, පේසුසපේ පගෝරඹන් අඳපේ සහමින්වන්පේපේ පභභ ආඥහට ය පදදවකට 

ළඩි කහරඹක් ඔවුන්පේභ සථහනර, ඳයේඳයහගත ව භහර්ගර ප්රතිචහය දක්හ ඇත  

පදවිඹන්වන්පේපේ ගළරවීපේ පඳොපයොන්දු ව භනුය ර්ගඹහ පේසුස වන්පේ තුශ ඇති 

ඳළවළදිලි ශුබහයසචිඹ ේපර්ණ කිරීභ වහ ඒ න විටත් තභ වදත්, භන, කළභළත්ත ව 

ජීවිතඹ රඵහ ීය ඇති අඹ භඟ ඔවුන්පේ සථහනඹ ගළනීභට ප්රතිසසකයණපඹන් නළගී සිි  අඹ 

පභඹට ඇතුශත් පේ   

ශුබහයසචිඹ මුළු පරෝකඹටභ ඇතුල් න ඵත්, අපි න අවක් ව න පඳොපශොක් අපේක්හ 

කයන ආකහයඹටභ අඳට කළරැල්පල් අහනඹ අපේක්හ කශ වළකි ඵටත් ඳළසුනු 

පේසුසවන්පේපේ චනලින් අපේක්හ කශ ප්ද පනොදළක පේ සිඹලු පඳය ඳයේඳයහන් මිඹ 

ගිඹව  (භපත  24:14 ඵරන්න)  නමුත් අපි ජීත් න්පන් පනස කහරඹකඹ  එඹ අහන 

සිදුවීභ හර්ථක පර දළකීභට අඳට තත් පඵොපවෝ ප්ද කශ යුතු පනොන ඵ භභ විලසහ 

කයන කහරඹකි  ක්රිසතිඹහනි ඉතිවහපේ පනත් කිසිභ අසථහක පඵොපවෝ සථහනලින් 

පඵොපවෝ මිනිසුන් පේසුසවන්පේපේ අනුගහමිකඹන් ඳහපඳොච්චහයණඹ කශ ඵක් භභ 

පනොදනිමි  අතීතපේ සිි  පඵොපවෝ පදපනකුට ඩහ අද බහ විලහරඹ, එඹ කශ වළකි ඹළයි 

විලසහ කශ වළකි ඳභණට ඩහ පඵපවවින් විලහර වී ඇත  නමුත් ඇත්ත ලපඹන්භ, 

මිහණන් වන්පේ ආඳසු පනොඳළමිණි ඵ ඹන්පනන් අදවස න්පන් අඳපේ කහර්ඹඹ 

ේපර්ණපඹන් සිදු පනොන ඵයි  තභත් ශුබහයසචිඹ ඵරහපඳොපයොත්තුපන් සිි න පර් 

ක්රිසතිඹහනි සථහන කිහිඳඹක පවෝ තභත් ගළරවීභ කයහ ඳළමිණිඹ පනොවළකි ඳලසචහත් 

ක්රිසතිඹහනි සථහනර මිනිසුන් නිළකභ සිි ති   

දවන න ලතර්පේ අහන දිනරීය, ශුබහයසචිඹ පරො පුයහ පගන ඹහපේ පභභ පගෝීවඹ 

උත්හවපේ නහඹකත්ඹ යුපයෝඳපේ සිට ඇභරිකහ දක්හ කක්ගත විඹ  පකපේ පතත්, 

ඳසුගිඹ දලක තුන තුශ, පරෝක එළන්ජලිසතකයණ ප්රඹත්නඹ වහ පගෝීවඹ නහඹකත්ඹ 
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නළතත් කක්ගත වී ඇත, පභය ඇභරිකහනු නහඹකත්පඹන් ඈත් ව නමුත් - එඹ කක්ගත 

වී ඇත්පත් කහටද ඹන්න තභත් ඳළවළදිලි නළත! ෆභ ජහතිඹකටභ ශුබහයසචිඹ පගන ඹහභට 

ඳසුගිඹ ය ඳන්සිඹඹක් පුයහ ඳළති ආලහ, කළඳවීභ ව ඳරිතයහගඹ භවය විට කිසිඳු 

ජහතිඹක් රඵහ පනොපදනු ඇත  අලය ඳරිදි ඕනෆභ තළනක සිට ෆභ තළනකටභ ඹළවීපේ 

ක්රිඹහලිඹ පභපවඹවීභට ආත්භඹට වළකි න තයභට ඳහපඳොච්චහයණඹ කයන ක්රිසතිඹහනීන් 

පරො පුයහ සිි න පඵොපවෝ පදපනකු අඳට දළන් වමු පේ   

පකපේ පතත්, භභ කනසල්රට ඳත්න්පන් ඇභරිකහනු බහ භත පභභ න ඹථහර්ථඹ 

ඳටරළවීභ ගළනඹ  1න ඳරිච්පේදපේ භහ ප්රකහල කශ ඳරිදි, පඵොපවෝ ඇභරිකහනු බහන් ර 

ප්දගළතිරුන් ව ඔවුන්පේ බහන් වට, භනුය ඉතිවහඹට පදවිඹන් වන්පේපේ 

ගළශවීපේ පඳොපයොන්දුපේ පක්න්ද්රීඹබහඹ පිළිඵ දළනුත්බහඹ පනොභළතිකභ ගළන භභ 

නිතිඳතහ පුදුභ පමි  පදවිඹන් වන්පේ පකපයහි පභභ උග්ර සපේීයතහඹක් පනොභළතිකභ ව 

උන්වන්පේපේ ඉතිවහ නිර්භහණපේ (ඳහ, ව භවය විට විපලේපඹන්, අඳපේ පු්දගලික 

ඉතිවහ නිර්භහණපේ ඳහ), පඵොපවෝ පදපනක් පදවිඹන් වන්පේ පගෝීවඹ ලපඹන් කය ඇති 

ව කයමින් සිි න ප්ද ගළන තයභක් පනොදළන සිි ති   

සිඹලුභ ජහතීන්ට පගෝරඹන් කිරීභට ශු්දධ ලිඹවිල්පල් ආඥහ භගින් අඳ පඳරමවිඹ පනොවළකි 

නේ, ඇභරිකහනුන් ලපඹන් අඳ පරෝක ජනගවනපඹන් සිඹඹට 5කට ඩහ අඩු ප්රභහණඹක් 

න අතය භවය විට 1 පවෝ 2කට ඩහ ළඩි පනොන ඵ අපඵෝධ කය ගළනීභට අපි අභ 

ලපඹන් ක්රිඹහ කශ යුතුඹ  පරෝකපේ පනත් සථහනර සිි න අඹ පත ශුබහයසචිඹ වහ 

නිළකභ බහවිතහ කශ වළකි පඵොපවෝ ත්කේ අඳ තු ඇත  ශුබහයසචිඹ පරෝකඹට 

පගනඹහභට බහ ඳතින ඵ අඳ ටවහගත් විට, නිළකභ එඹ අඳපේ ආත්භහර්ථකහමීත්ඹ 

අඩු කශ යුතු අතය අඳපේ ජීවිත වහ ේඳත් පකපයහි ඩහත් සුදුසු අධහනඹක් පඹොමු කශ 

යුතුඹ   

අඳයේ ්තභාන ආද්ලඹ භඟ ගනටලු 

පභභ දහකහලික වහ පගෝීවඹ ඹථහර්ථඹ තුශ ක්රිසතුස වන්පේට ඩහත් පර්ණ පර කීකරු 

වීභට අඳට කශ වළකි ප්ද ගළන කතහ කිරීභට පඳය, ශුබහයසචිඹ භඟ පරෝකඹට ශඟහ වීපේ 

ඇභරිකහනු බහපේ ත්භන් ආකෘතීන් භඟ ගළටලු කිහිඳඹක් ඳහපඳොච්චහයණඹ කිරීභට භට 

අලයඹ   
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ඳශමු, ශුබහයසචිඹ දළන් පරෝකපේ ෆභ ප්රප්දලඹකභ ඳතින ඵත්, එඹ ගළන ප්රීති වී තභ 

කහර්ඹඹ අන් කය විසිය ඹහභ පනුට ඔවුන් විවිධහකහය භහර්ග පඹොදමින් දිගටභ ඳළතීභට 

උත්හව දයමින් සිි ති  පභභ ඳළළත්පේ භහනසිකත්ඹ නිහ ඔවුන් ඹළවීභට නිපඹෝජනඹ 

කශවුන්ට ව එහි ආධහයකරුන්ට අනලය පර මුදල් ළඹ කයනහ ඳභණක් පනො, 

පඵොපවෝ විට පනත් ඳයේඳයහන් මිනහරිරුන් ඹළයි ළරක ඳයහඹන්ට එකඟ පනොන 

පභන් පඳපනන මිනහරිරුන් බිහි වී ඇත  ඇභරිකහනු මිනහරිරුන්පේ මුළු ඳයේඳයහක්භ 

පදවිඹන්වන්පේපේ පනඟ වහ ව අයමුණ පත්රුේ පනොගන්නහ අතය එහි ප්රතිපරඹක් 

ලපඹන් ජහතීන් පගෝරඹන් කිරීපේීය ළරකිඹ යුතු උඳකහයඹක් රඵහ පනොප්ද  යහඳෘති 

ආයේබ කිරීභ ව පගොඩනළගිලි තළනීභ වහ ඕනෆභ පදඹක් කශත්, තභන් ගිඹ සථහනඹන් 

එළන්ජීවකයණඹ වීභට ළරකිඹ යුතු ඵරඳෆභක් ඇති කයන්පන් සල්ඳ පදපනකි   

මිලිඹන ගණනක් පේසුසවන්පේපේ අනුගහමිකඹන් සිි න සථහනර ඳහ, ඇභරිකහනු දූත 

භණ්ඩර ඒජන්සි විසින් මිනිසුන් එහි ඹළවීභ දිගටභ කයපගන ඹති  පභභ මිනහරිරුන් 

ශුබහයසචිඹ ප්දලනහ කිරීභට බහට උඳකහය කිරීභට උත්හව කශද, එහි එභ කහර්ඹඹ ඔවුන්ට 

ඩහ කහර්ඹක්භ සිදු කිරීභට දන්නහ බහන් දළනටභත් එහි ඳතී  එපේත් නළතිනේ ඔවුන් 

ශඟහ වී නළති ඹළයි ඔවුන් රකන මිනිසුන්පේ කණ්ඩහඹභක් ජහතික බහපේ ගකීභ 

මුළුභනින්භ පනොරකහ වරිමින්, ඔවුන් තභ මිනිසුන් ඹන්පන්, ඔවුන්පගන් පඵොපවෝ 

පදපනකුට එළන්ජලිසතකයණඹ, බහ පයෝඳණඹ පවෝ ඇති දළඩි කිරීභ ව ප්දශිඹ 

නහඹකත්ඹ පිළිඵ දළනුභක් පවෝ ඳශපුරු්දදක් නළතු තිබිඹීයඹ   

දළනටභත් සිදු වී ඇති එළන්ජලිසතකයණඹ ළභරීභට ව අඳපේභ උත්හවපඹන් විසුරුහ 

වරින්පන් පකපේදළයි අපි ඇත්ත ලපඹන්භ පනොදන්නහ ඵ භභ ළක කයමි  ඇභරිකහනු 

ක්රිසතිඹහනි ධර්භඹ මිනහරි කර්භහන්තඹක් ඵට ඳත් ඇති අතය, පරො පුයහ සිදුන න 

ඹවඳත් ඹථහර්ථඹන් වමුපේ අත්වළරීභට දළඩි තීයණඹක් ගළනීභට වළකිඹහක් නළතිවී ඇත   

පදනු, ීලඝ්රපඹන් ර්ධනඹ න ඇභරිකහනු බහන් සඛයහක් පභභ ඹථහර්ථඹ ටවහපගන 

ඇත්පත් දූත භණ්ඩර නිපඹෝජිතහඹතන අකහර්ඹක්භ වී ඇති ඵත්, ඒ නිහ පරො පුයහ 

තභන්පේභ මිනිසුන් ඹළවීපභන් රික්තකඹට පිවිපමිනි  එපේ කිරීභ වහ තර්ක ඔවුන්පේ 

දෘසි  පකෝණපඹන් ඳළවළදිලි ව ඵහුර ඹ: "ඒජන්සි අඳට ඉඩ පදනහට ඩහ ප්රහප්දීලඹ බහ 

අධික පභඹට ේඵන්ධ විඹ යුතුඹ " "දුය ඈතට ඹපු අඹ ගළන අපේ මිනිසසු තදුයටත් 

දන්පන් දන්පන් නළති නිහ, ඒ අඹ ගළන ළරකිල්රක් දක්න්පන් නළවළ " "අපි ළඵෆ පදඹක් 

සඳර්ල කයන ඵක් අඳට දළනිඹ යුතුයි " "අපේ මිනිසුන්ට ප්රථභපඹන් පේ ගළන ළඩිපඹන් 
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දළනුත් කිරීභ භගින්  අධික ළඳයීභ ව ඹහච්ඤහ රළපඵනු ඇත  " ඒ සිඹල්ර ඉතහ පවොඹ! 

පකොතයේ පවොද ඹත්, ඇත්ත ලපඹන්භ, පඵොපවෝ දූත භණ්ඩර ඒජන්සි කණ්ඩහඹභට 

ේඵන්ධ වී ඇති අතය ඔවුන්පේ ක්පේත්ර පු්දගරයින් භඟ ඇභරිකහනු කණ්ඩහඹේරට 

ත්කහයකත්ඹ ළඳයීභ වහ විලහර කහරඹක් ළඹ කයන සචහයක නිපඹෝජිතහඹතන ඵට 

ඳත් වී ඇත   

පභභ පකි  කහීවන කණ්ඩහඹේ උභතුපන් ඹේ ඹවඳතක් සිදුවිඹ වළකි වුද, භමිඹ භතව සිදු 

විඹ යුතු හධකඹන් ඹවඳත් ප්රතිපර පනොපඳන්න්පන්ඹ  එඹ අවුල් වගත වී ඇත! පඵොපවෝ 

කණ්ඩහඹේ එකභ සථහනරට පගොස ප්රහප්දීලඹ නහඹකයින් ඹටඳත් කයන අතය, ඇභරිකහනු 

පු්දගරයින් ඹේ ඹේ පු්දගරයින් භඟ ේඵන්ධ වී අනලය ඹළපීේ ඇති කය අහනපේ 

ඔවුන්ට ඔවුන් පකලින්භ ඉල්රහ සිි  නිහ පවෝ ඔවුන්පේභ කළභළත්පතන් පවෝ මුදල් ඳහ 

ඹති   

නමුත් පභභ ප්රපේලපේ ඇති පරොකුභ ගළටලු නේ එඹ ශුබහයසචිපේ ඳණිවිඩඹ දූණඹ කිරීභයි  

ජනතහ දන්නහ බහහකින් ව සසකෘතිඹකින් ප්රහප්දීලඹ ජනතහ පත ශුබහයසචිඹ 

පගනඹහභට පභභ කණ්ඩහඹේරට ප්රභහණත් පර ඔවුන් සදහනේ කශ පනොවළකියි  ඔේ, 

ඇත්ත ලපඹන්භ, භවය විට එපේ පනොන අසථහද නළතුහ පනොපේ  නමුත් ය සිඹ 

ගණනක පුහුණු ව ඳශපුරුදු මිනහරිරුන් විසින් පභභ රීතිඹ ඉපගන පගන ක්රිඹහට නසහ 

ඇති අතය, පභභ පකි  කහීවන කණ්ඩහඹේ විසින් පභභ පවොඳින් උගත් ව ඔේපු කයන රද 

සසකෘතික ේඵන්ධතහ නීති සිඹල්ර බි දභයි  එක් ග්රීසභ ඍතුකීය, ේපර්ණපඹන්භ 

වින්ධි ව ආඹතන ව බහන් විසින් ඇභරිකහනු තරුණයින් ද දවකට ළඩි පිරික් 

ප්රප්දලහසීන් පිරික් “ඉළන්ජලිසත” කිරීභ වහ ඹහ තිබ අතය, අහනපේීය 

එළන්ජීවකයණඹ පනුට සිදු වුපණ්, බහ ව ශුබහයසචිඹ විප්දීලඹ ද ඇභරිකහනු ද ඹන්න 

පිළිඵ ප්රප්දලහසීන් අතපර් යහකරත්ඹක් ඳභණක් ඇති කශ ඵ භට ඳමින් 

මිනහරියපඹක් දුක්වපේඹ   

පේ දිනර ඕනෆභ පකපනකුට ඉතහ ඳවසුපන් ඕනෆභ තළනකට ඹහ වළකි නිහ ඳවසුපන් 

කශ වළකි පදඹක් වී ඇති පභභ න උඳක්රභඹ, ප්රහප්දීලඹ බහන්ට ඔවුන්පේ අඹළපඹන් ළඩි 

ප්රභහණඹක් ප්දීලඹ ළඹ කිරීභට ඉඩ රන ළුක් මි අන් කිසික් පනොන ඵ භභ ළක 

කයමි (එනමුත් භභ ළයදි ඹළයි භභ ප්රහර්ථනහ කයමි)  මීට පඳය බහන් තභ අඹළපඹන් 

සිඹඹට 10ක් පවෝ 20ක් විප්දල යටරට ඹළව නමුත්, පකි  කහීවන කණ්ඩහඹේ ඔවුන්පේභ 

අයමුදල්ලින් ළඩි ප්රභහණඹක් රැස කයගන්නහ ඵළවින් දළන් ඔවුන්ට එඹ කඳහ වළරිඹ වළක   
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ධර්මිසමකභ ව විනිලසචඹ පිළිඵ පරෝකඹට ඒත්තු ගළන්වීපේ කහර්ඹඹ න පදවිඹන් 

වන්පේපේ ආත්භඹහණන් වන්පේ අභනහඳ වී ඇතළයි භභ විලසහ කයන අතය ඒ ගළන භභ 

තළති පගන සිි මි  පනත් කිසිභ ඳයේඳයහක් සිහින භළවහට ඩහ බහ “පවොඳින්” කිරීභ 

පනුපන් ඇතිකයගත් අඳපේ අලුතින් පොඹහගත් බහ විදයහ අඳ භසුරුකභට ඳත් කය 

ඇති අතය පදවිඹන් වන්පේ අඳට පභභ ගකීේ ඳයහ ඇති මිනිසුන් පතටද අඳ පභභ 

ආකල්ඳඹ ඇතිකය ඇත   

පගෝීවඹ කිතුනු ප්රජහපන් සිඹඹට 2කට ඩහ ළඩි ප්රතිලතඹක් අඳ තු නළති නමුත් එහි 

ත්කේලින් පභතයේ විලහර ප්රතිලතඹක් අඳ තු ඇති ඵ පිළිගනිමින් පදවිඹන් වන්පේ 

ව ශුබහයසචිපේ ගළරවීභ පිළිඵ උන්වන්පේපේ පඳොපයොන්දු ඉදිරිපඹහි අඳ අඳභ 

හධහයණීකයණඹ කයන්පන් පකපේද? 

අඳයේ අයමුණ ප්රක්යේඳණඹ (Telescoping - දය ද්ලණ) කශ වනකි ආකාය 

අඳපේ අයමුණ එපේනේ පදවිඹන්වන්පේපේ ගළරවීපේ පඳොපයොන්දුපහි ඇඟවුේ කය ඇති 

කහර්ඹඹ ේපර්ණ කිරීභට ේපර්ණපඹන් වබහගී වීභට ගකි යුතු බහන් ලපඹන්, අඳ 

පභභ කහර්ඹඹට වවුල් න්පන් පකපේද? පවොභ ක්රභඹ ඇභරිකහනු බහන් පරො පුයහ 

ජහතික බහ ජහර භඟ වවුල් වීභ ඵ භභ විලසහ කයමි  භභ ප්රක්පේඳණඹ පර වඳුන්න 

පදඹ පභඹ නිර්චනඹ කයයි   

පභඹ අඳ දිගු කයනු ඇත; ඇත්ත ලපඹන්භ, එඹට පකතතයේ ඉල්ලුභක් ඇත්ද නේ, අපි 

පභතයේ කහරඹක් අඳපේ මිනිසුන්ට ප්රතිවිරු්දධ ප්රතිපර රඵහ ීය ඇති නිහ, අඳට පනක් කශ 

වළකිද ඹන්න භට ළකයි  ඇත්ත ලපඹන්භ, පදවිඹන් වන්පේ උන්වන්පේපේ 

ඳයභහධිඳතයඹ තුශ උන්වන්පේපේභ ආලහන් ේපර්ණ කයනු ඇතළයි භභ ළභවිටභ 

ඵරහපඳොපයොත්තු පමි, නමුත් ඇභරිකහනු ක්රිසතිඹහනීන් උන්වන්පේපේ ළඩ කටයුතුර 

පරදහයී පගෝීවඹ වවුල්කරුන් පේවිද? භභ පනොදනිමි!  

බහපේ වවුල්කහරිත්පේ පභභ භසත භහනඹ වහභ විලහර ප්රතිසසකයණඹක් අලය පේ  

ඳවත දළක්පන්පන් ත්භන් ක්රභඹට පනස කිරීේ පර පනො නිර්භීත න අදවස පර 

පඳය ඳරිච්පේද වපත් ප්රකහශිත සිතුවිලි භත ඳදනේ පඹෝජනහ කයන රද උඳහඹ භහර්ග 

කිහිඳඹක් ඹ   

ඳශමු, ඇභරිකහනු බහන් ඔවුන් ව ඔවුන්පේ ප්රහප්දීලඹ වවුල්කහය බහන් ඔවුන්පේභ 

කඹන් තුශ කයන ප්ද එභ සථහනපේ කිරීභට ප්දීලඹ බහ ජහර ව නහඹකයින් භඟ පරදහයී 
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වහ සපේීය වවුල් විඹ වළකි පරෝකපේ එක් සථහනඹක් පතෝයහ ගත යුතුඹ  පදවිඹන් වන්පේ 

අඳ අට පරෝකපේ කුභක් කිරීභට ගිඹත්, ක්රිසතුස වන්පේපේ සිඹලු පනඟ වයවහ 

උන්වන්පේ එඹ කිරීභට ඹන ඵට ඇති විලසහපේ සහබහවික දිගු පභඹයි  අඳට මීඳතභ 

භපගෝීවඹ සථහනර පභඹ සිදුවීපේ වළකිඹහ දළකීභ අඳට ඳවසු ඹ; අපි ත දුය ඹන විට එඹ 

ඩහත් දුසකය පේ  නමුත් ශුබහයසචිපේ ඳළවළදිලි ඹළවීපේ සබහඹ ව කිතුනුන් පරො පුයහ 

සිි න පගෝීවඹ ඹථහර්ථඹ අනු, ෆභ බහක්භ කහර්ඹඹට වබහගී වීභට භහර්ගඹක් පවිඹ 

යුතුඹ   

අඳ දළක ඇති ඳරිදි, ඓතිවහසික ලපඹන් පභයින් අදවස කය ඇත්පත් මිනහරිරුන් පර 

වඳුන්න පු්දගරයින් පරො පුයහ සිි න මිනිසුන්ට ව සථහනරට ඹළවීභයි  පභභ ක්රභඹ ෆභ 

විටභ ඳරිපර්ණ පර ක්රිඹහ පනොකශ නමුත් පදවිඹන් වන්පේ තභ ආලහන් ඉටු කය ගළනීභට 

පභභ ක්රභඹ බහවිතහ කශ පේක  නමුත් පරෝකඹ අඳ භත පනස වී ඇත; ඇභරිකහනු බහ 

භවය මිනහරිරුන් ඹළවීභ දිගටභ කයපගන ඹහ යුතු අතය, අඳට අතීතපේ තයේ පඵොපවෝ 

පදපනක් අලය පනොපේ  ඒ පනුට ප්රහප්දීලඹ බහ පරෝකපේ තභත් ඉටු කිරීභට නිඹමිත 

කහර්ඹඹට තභන් ව එහි ජනතහ ේඵන්ධ කිරීභට න ක්රභ පොඹහ ගත යුතුඹ   

එඹ කිරීභට පරො පුයහ බහර ජහතික වවුල්කරුන් පොඹහ ගළනීභට ඩහ පවො ක්රභඹක් භට 

පනොපඳපන්  පකපේ පතත්, ඕනෆභ වවුල්කරුපකු වීභ ඳභණක් පනොපේ; ඔවුන් තභ 

ඉරක්කඹ පවෝ ඔවුන්පේ ගවීපේ කඹ වඳුනහපගන ඇති වවුල්කරුන් විඹ යුතු අතය, පභභ 

ඉරක්කගත ප්රප්දලඹ තුශ සිි න අඹ පත ශඟහ වීභට ඔවුන්පේ පු්දගරයින් ව ත්කේ 

ඵරමුලු ගළන්වීභට උත්හව කයන අඹ යුතුඹ  එභ කඹට මුළු නගයඹක් පවෝ ජහතිඹක් 

ඇතුශත් න්පන් නේ එඹ ඩහත් පවොඹ  බහ 100,000 ක් පවෝ ඊට ළඩි ප්රප්දලඹක් ටහ 

යවුභක් ඇ තිපබ් නේ ව බහන් දළනටභත් පයෝඳණඹ කය ඇත්පත් පකොතළනද ව 

ප්රප්දලඹට තභත් ශුබහයසචිඹ හක්ෂිඹක් අලය න්පන් පකොතළනදළයි දන්පන් නේ එඹ 

පවොභ පදඹයි   

පභළනි සදහනභකින් එභ සථහනඹ ේපර්ණපඹන් එළන්ජලිසත කිරීභ වහ කශ යුතු ප්ද 

සිඹල්රන්ටභ ඳළවළදිලි න අතය, පරො පුයහ සිි න පභභ බහන් අඳ කයන එකභ කළවීභට 

මුහුණ පදන ඵ ඇභරිකහනුන් ලපඹන් අඳට වහභ වඳුනහගත වළකිඹ: එඹ නේ, පදවිඹන් 

වන්පේපේ පනඟ ඵරමුලු ගළන්වීභ ව නහඹකත්ඹ පුහුණු කිරීභඹ  පභඹ දළනගළනීභ 

භගින් අඳපේ වවුල්කහරිත්පේ ළදගත්භ අධහනඹ බහ පගොඩනළගිලි, පයෝවල් පවෝ ඳහල් 

පගොඩනගහ ගළනීභට ඔවුන්ට උඳකහය කිරීභට අඳ වසුවීපභන් රක්නු ඇත  එනමුත්, අනහථ 
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දරුන්ට ව ළන්දඹුන්ට උඳසථහන කිරීභ ළනි ඔවුන්පේ ඉරක්කගත ජනගවනඹ අතය 

ර්ධනඹ වීභට ඔවුන්ට අලය ඕනෆභ කහර්ඹඹකීය, එභ කහර්ඹඹ ඳත්හ ගළනීභට ඔවුන්පේ 

වළකිඹහට ප්රභහණත් අයුරින් අඳට උඳකහය කශ වළක   

යදනු, ඇභරිකහනු බහන් ඔවුන්පේ ප්දීලඹ වවුල්කහය බහන් භඟ එභ එක් විප්දීලඹ 

සථහනඹකද එකට ළඩ කශ යුතුඹ  අඳපේ ගවීපේ කඹන් තුශ තත් බහන් භඟ 

කහර්ඹඹට වවුල් වුපවොත් දිගු-දුය වවුල්කහරිත්ඹ ඩහත් පරදහයී පර සිදු කශ වළකිඹ  

පභභගින් විප්දීලඹ ඉරක්කඹ විලහර එකක් වීභටද ඉඩ ළරසිඹ වළක  අපි විප්දල යටර තනි 

ප්රහප්දීලඹ බහක් භඟ වවුල් වීපභන් ළශකී සිි ඹ යුතු නමුත් විලහර බහ ජහරඹන් පකපයහි 

අධහනඹ පඹොමු කශ යුතු අතය, පභභ බහන්ර ප්දීලඹ ගකීේ ඳළවළය ගන්නහ කිසිදු 

ආපඹෝජනඹක් කිරීපභන් පවෝ ඔවුන්පේ ඳළළත්භට ඔබ්ඵට ගිඹ ඳ්දධති පගොඩනළගීපභන් අපි 

ළශකී සිි ඹ යුතුඹ   

යතනු, ඇභරිකහනු බහන් පභතයේ කුඩහ කණ්ඩහඹේ පනත් යටරට පනොඹළවිඹ යුතුඹ  

අඳට විප්දලගත කිරීභට ඩහත්භ ළදගත් පු්දගරයින් න්පන් අඳපේ නහඹකයින් ඹ, 

විපලේපඹන් අඳපේභ ගකීේ කඹන් තුශ අඳපේභ පු්දගරයින්ට පේඹ කිරීභ තුළින් 

නහඹකත් කහර්ඹපේ ඳරිණත ව අඹයි  අඳ ප්රහර්ථනහ කයන ඳරිදි, පනත් යටර මිනිසුන්ට 

අඳපේ ප්දලනහ, එළන්ජලිසත කිරීභට ව බහ සිටුවීභට අපඳන් පඵොපවෝ උඳකහය පවෝ 

අඳපේ ඕනෆට ඩහ පුහුණු ්රය අලය පනොපේ  ඔවුන්ට අලය අහන පදඹ නේ 

ඇභරිකහනුන් විලහර ලපඹන් බහ කයන්පන් පකපේද ඹන්න පත්රුේ ගළනීභයි  ඒ නිහ 

ළඩි පිරික් පිටයට ඹළවීභ ගළන අපි කල්ඳනහකහරී විඹ යුතුයි  අපි කණ්ඩහඹේද කණ්ඩහඹේ 

ප්රභහණඹද අඳ ඹන පු්දගරයින්ද සීභහ කශ යුතුඹ  අපිට ළඩ කණ්ඩහඹභක් ඹළවීභට අලය 

නේ, අපි නළත ඒ ගළන සිතහ ඵළලිඹ යුතුඹ  ඒ පනුට ඹළවීභ වහ ඇභරිකහපන් තළනක් 

පොඹහගත වළක   

වතයනු, ඇභරිකහනු බහන් පරෝකඹ ගළන තභ ජනතහ දළනුත් කිරීභට කහරඹ ගත 

යුතුඹ  අපි කිසිවිපටකත් අපේ ජනතහ එපතය පනොඹහ පඳොදුපේ පරෝකඹ ගළනත් අද දක්හ 

පරෝක එළන්ජලිසතකයණ ප්රඹත්නඹන් ගළනත් ඔවුන් දළනුත් කිරීභට ළඩි කහරඹක් වහ 

ෆඹභක් පඹොදන්පන් නේ භභ ෆහීභකට ඳත් නු ඇත  ඇත්ත ලපඹන්භ, අපි ඔවුන් නිසි 

පර පුහුණු කශපවොත්, අඳපේ විප්දීලඹ වවුල්කරුන්ට පභභ කහර්ඹඹ වහ අඳට උඳකහය 

කශ වළකිඹ   
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ළදගත්භ පදඹ නේ, අඳපේ නහඹකත්ඹභ ශුබහයසචිඹ මුළු පරෝකඹටභ පගනඹහපේ යභ ගළන 

ඒත්තු ගළන්වපේ නේ ව දහකහලික වහ පගෝීවඹ ඉදිරි දර්ලනඹකින් තභන් දළනුත් කපශේ 

නේ, පභඹ ඳභණක් ඇභරිකහනු බහන්ර ඳරියඹ පනස කයනු ඇත  ඵටහිය බහපේ 

ඓතිවහසික වහ පගෝීවඹ ශුබහයසචිඹ ේඵන්ධ ඒත්තු ගළන්වීභ ව අපඵෝධඹ පනොභළතිකභ 

අඳපේ දළනුභ පනොභළතිකපේ ප්රධහන යදකරු විඹ වළකිඹ   

ඳ්නු, ඇභරිකහනු බහන් ඔවුන් කිසි විපටකත් එහි පනොගිඹද එභ සථහනඹ පනුපන් 

ඹහච්ඤහ කයන පර තභ ජනතහපගන් ඉල්රහ සිි ඹ යුතුඹ  අපි අපේ මිනිසුන්ට ඉගළන්විඹ 

යුතු අතය ඔවුන් පරො පුයහ සථහන වහ ඹහච්ඤහ කිරීභට ඉපගන ගන්නහ අතයතුය ඳහ 

දහකහලික වහ පගෝීවඹ ඉදිරි දර්ලනඹකින් තභ දරුන් ඇති දළඩි කිරීභට ඳටන් ගන්පන් 

පකපේදළයි ඔවුන්ට පඳන්විඹ යුතුඹ  පභඹ ඇභරිකහනුන් දිනකට ඳළඹ විසිවතයක්, තිපේ 

දින වපත්භ මුණගළපන අපේ සසකෘතිපේ නහරිපේදඹ පිටුදළකීභට පඵොපවෝ දුය ඹහ වළකිඹ   

වඹනු, ඇභරිකහනු බහන් පභභ ප්රක්පේපිත පේහන්ට තභන්පේභ අඹළපඹන් ළඩි 

ප්රභහණඹක් රඵහ ීයභට ක්රභඹක් පොඹහගත යුතුඹ  අඳපේ බහර අඹළපඹන් සිඹඹට 50ක් 

අඳපේ ප්දීලඹ කඹන්ට ව අඳපේ විප්දීලඹ ඉරක්කරට රඵහ ීයභ ඇත්පතන්භ ඕනෆට 

ඩහ ළඩි පේද?  

වත්නු, ඇභරිකහනු බහන් ඔවුන්පේ මලික නහඹකත්ඹ ඔවුන්පේ විප්දීලඹ ඉරක්කඹ 

පත ඹළවිඹ යුතු අතය අඳපේ ප්දීලඹ ඉරක්ක තුශ අඳ කයන ප්ද කිරීභට එහි සිි න 

ඇදහිලින්තඹන්ට උඳකහය කිරීභට වබහගී විඹ යුතුඹ  නහඹකත්ඹ පේ ගළන ළරකිලිභත් 

න, අපඵෝධ කය ගන්නහ ව මරයභඹ ේඳත් පදන තයභටභ අඳපේ බහන්ද පේ ගළන 

රැකඵරහ ගළනීභට, අපඵෝධ කය ගළනීභට ව මරයභඹ ේඳත් රඵහ ීයභට ඉඩ ඇත   අපි අපේ 

නහඹකත්ඹ ඹහ ජනතහට පගදය සිටීභට ඉඩ දිඹ යුතුඹ   

අටනු, විප්දීලඹ ප්දීලඹ බහ ප්රහථමික හවකඹ ඵට ඳත් කිරීභට උදේ පනොකයන ව 

එළන්ජලිසතකයණඹට ව බහ සිටුවීභට ෘජුභ ේඵන්ධ පනොන සර්ධන උඳහඹ භහර්ග 

ගළන ඇභරිකහනු බහ ප්රපේලේ විඹ යුතුඹ  ළන්දඹුන් ව දරුන් රැකඵරහ ගළනීභ ළනි 

භහජ පේහ සර්ධනඹ කිරීභ, පඵොපවෝ විට ෆභ විටභ එළනි කහර්ඹඹක් නු ඇත, භන්ද 

මුදල් කශභනහකයණපේ පු්දගරයින් භඟ වවුල් වීභ ළයදි රට තුඩු දිඹ වළකි ඵළවිනි  භපේ 

එක නීතිඹක් නේ, ඹේ සථහනඹක ශුබහයසචිඹ ප්රකහල කිරීපේ ක්රිඹහලිපේීය සර්ධනඹ අලය 

නේ, එභ කහර්ඹඹ විප්දීලඹ බහරට ඳත්හ ගළනීභට තයේ කුඩහ විඹ යුතු අතය, ඇභරිකහනු 

බහ වළකිතහක් දුයට පනොපඳනී සිටීභට උත්හව කශ යුතුඹ  ශුබහයසචිඹ වළකි තයේ න්දර්බ වහ 
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සප්දශික විඹ යුතුඹ  පඵොපවෝ සථහනර විප්දීලඹ මුහුණු එහි යහේතිඹ අවුල් කයයි, 

විපලේපඹන්භ ශුබහයසචිඹ ප්රකහල කිරීභ විප්දීලඹ ජනඹහට රඵහ ගත පනොවළකි ධනපේ 

ප්රකහලනරට ේඵන්ධ නේ   

පභභ ක්රභඹ භගින් දරි්රතහඹ, අත්වළරීභ පවෝ පීඩහට ේඵන්ධ ඳ්දධති පනස පනොකයනු 

ඇත  නමුත් අපි ෆභ ළන්දඹුකටභ උදේ පනොකශත්, ප්රහප්දීලඹ බහන් පේසුසවන්පේපේ 

ජීන යටහක් ගත කයන විට, ළන්දඹුන් තුනක් පවෝ වතයක් පවෝ ඳනවක් පවෝ ළඩි 

ගණනක් උඳකහය කයනු රළපබ් ව ශුබහයසචිඹද ප්රකහලනඹ කයනු රළපබ්!   

නනන්න, ඇභරිකහනු බහන් අපේ යපටන් පරෝකඹට ඹන මිනහරිරුන් ඹළවීභ ව වඹ 

දළක්වීභ දිගටභ කයපගන ඹහ යුතුඹ  නමුත් අඳ එවිඹ යුත්පත් බහ පදවිඹන් විසින් නිර්භහණඹ 

කය ඇති ආකහයඹටභ ඔවුන් ළඵවින්භ ටවහපගන ඇති ඵත්, ඒ තුශ නහඹකත්ඹ 

ක්රිඹහත්භක විඹ යුතු ආකහයඹ ව ඩහත්භ ළදගත් පදඹ නේ, අන් අඹට ඳවසුකේ ඳඹන්පන් 

පකපේද ඹන්න ව තභන් විසින්භ කහර්ඹඹ කයන්පන් පකපේද ඹන්නත් අත්දළකීපභන් 

පඳන්හ දුන් අඹ ඳභණි  අපි න් පදන වදතක් ව කීකරු කළභළත්තක් දකින භවය 

පඹෞනඹන් ද එවිඹ යුතුඹ  පභභ තරුණ ඇදහිලින්තඹන්ට පගෝරඹන් වීභට ඳශපුරුදු 

පු්දගරඹන් කණ්ඩහඹභක් තයේ පවො තළනක් තත් නළත  අනහගතපේීය ඔවුන් කුභන 

පේඹක සිි ඹත් කභක් නළත; පභභ අත්දළකීභ පදවිඹන් වන්පේ ඔවුන් පකොතළනකට පගන 

ගිඹත් නහඹකත්පේ පකොටසකරුන් වීභට ඔවුන් සදහනේ කයනු ඇත   

අාන ලයඹන්, ඇභරිකහනු බහන් ඔවුන්පේ විප්දීලඹ වවුල්කරුන් ව ඔවුන් පත 

එන මිනහරිරුන් නිතිඳතහ ගකි යුතුඹ  අඳපේ ප්දීලඹ බහර පභන්, අඳපේ විප්දීලඹ 

වවුල්කහරිත්ඹන් තුශ අඳ විසින් භළනිඹ යුතු ප්ද අඳ දළනටභත් හකච්ඡහ කය ඇති ප්ද පේ: 

මිනිසුන් ඵයිඵරහනුකුර එළිඳත්ත අගඹන් ඳව තුශ ර්ධනඹ න්පන්ද? පදවිඹන් වන්පේ 

ඔවුන්ට අසථහ රඵහ පදන ඕනෆභ තළනක ව ෆභ තළනකභ ඔවුන් එභ ි නහකේ තුශ 

ජීත් පනහද? බහ එහි කඹ භත භළනිඹ වළකි ඵරඳෆභක් ඇති කයයිද? ඇදහිල්රට එන 

අඹ අපි දකිනහද? අපි අඳපේ වවුල්කරුන්ට ව මිනහරිරුන්ට ග කි යුතු ඵළවින්, අපි 

එභ ප්දල් වහභ ගකි යුතුඹ  අඳ පච්තනහන්විත අඳටභ අදහශ පනොන ගවීපේ 

ප්රමිතිඹක් අන් අඹපගන් ඉල්රහ සිටීභ අඥහන ක්රිඹහකි  පභභ පඹෝජනහ කිසික් ඇභරිකහනු 

බහේ සිඹලු ගළටලු වින්පන් නළත  නමුත් ඉදිරි දලක කිහිඳඹ තුශ එඹ පෞඛය ේඳන්න 

ඹළවීභකට, ඹහභට ව ර්ධනඹ වීභට ඉඩ රයි  
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ටවන් 

යඳයදන 

1. භහ ලිඹහ ඇති පඳොත්, ලිපි ව DVD තළි , Saturation Church Planting International 

හි පබ් අඩවිඹ න www.spcglobal.org හි ඇත   

වනඳින්වීභ  

1. පදවිඹන් වන්පේ භඟ ඇති ඵතහ ව නිපඹෝජනඹ පිළිඵ ගළඹුරු සිතුවිලි 

වහ, දියභඹ නිර්භහණඹ: ආයේබපේ ීය (http://scpglobal.org/resources/) 

කිඹන්න   

1 න ඳරිතයච්යේදඹ: අපි අයේ ජාතියේ ඉතිවාඹ ලිඹන්යනමු  

1  පභභ සඛයහ වහ නිලසචිත මරහරඹක් භහ තු පනොභළති අතය, භභ පඳෞ්දගලික 

පභභ බහේ ර්ධනපේ පකොටසකරුපකු වී ඇති අතය පභඹ නිළයදි ඹළයි විලසහ කයන 

පඵොපවෝ පදනහපගන් පකපනකි  1990 ගණන්ර ඔඳපර්න් ර්ල්ඩ් හි ඳළට්රික් 

පජොන්සටන් නිගභනඹ කපශේ 2000 න විට ඉන්දිඹහපේ න බහන් 200,000 ක් ඇති 

ඵත් බහ සිඹඹට 15 ක ඳභණ හර්ෂික හභහනය ර්ධන පේගඹකින් ප්රතිනිසඳහදනඹ 

න ඵත්ඹ  එභ අනුඳහතඹ අදටත් පනොනළසී ඳතී   

2  ජිේ පභොන්ට්පගොභරිපේ, භභ එඹ ඵළඵළීභට ඉඩ පදන්පනමි: ඹහභට ප්රීයඳහගහය මිලිඹන 

10 (ඳළීයනහ, CA: William Carey Library, 2001), x. "උදහවයණඹක් පර, 0974 ීය 

සිඹල්ර ආයේබ ව DAWN පිලිපීනපේ, 0000 අහනඹ න විට බහ 5,000 සිට 50,000 

දක්හ ළඩි කිරීපේ එහි ඉරක්කඹ පුයහීවභ භයනු රළබීඹ "  

3  Kelly Shattuck, "විසමිත කරුණු 7: ඇභරිකහපේ බහපේ ඳළමිණීභ පද මීඳ 

ඵළල්භක්", පදළේඵර් 09, 0005, ChurchLeaders, 

http://churchleaders.com/pastors/pastorarticles/039575-7-startling-facts-an- up-

close-lookat-church-atendance-in-america.html (ප්රපේලඹ ජනි 5, 0007)  
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4  Del Tackett, "ක්රිසතිඹහනි පරෝක දර්ලනඹක් ඹනු කුභක්ද?" ඳවුර පකපයහි අධහනඹ 

පඹොමු කයන්න, http://www.focusonthefamily.com/faith/christia n-

worldview/whats-a-christianworldview/whats-a-worldview-anyway (ජනි 5, 0007 

ප්රපේල විඹ)   

3 න ඳරිතයච්යේදඹ: බා එහි ා්ථකත්ඹ ිර්චනඹ කශ යුත්යත් යකයේද? 

1. A Min Awake: An Anthology of CS Lewis (London: Geoffrey Bles, 1968), 130  

ඳරිච්පේදඹ  

6: බායේ අන්ත් යා ඳනනත්භ  

1  DA Carson, The Gospel According to John, Pillar New Testament Commentary 

(Leicester, England: Inter -ර්සිි  පප්රස, 1991), 521   

2  පභරිල් සී පටනී, පජෝන්: ද  පගොසඳල් ඔෂස බීීවෂස: ඇන් ඇනලිි ක් සටඩි ඔෂස ද පටක්සට් 

(ග්රෆන්ඩ් රිපීඩ්ස: ඊර්ඩ්භන්ස, 1976), 31-32  3  ප්රහප්දීලඹ බහ වහ ඳභණක් පනො 

විලහර ලපඹන් බහ වහ නහඹකත්පේ කහර්ඹඹන් ඳව පිළිඵ ළඩි විසතය වහ, FF 

Bruce විසින් යචිත පඳොත් පදකක් ඵරන්න: The Pauline Circle and Men and 

Movements in Primitive Church: Studies in Early පඳෝීවන් පනොන ක්රිසතිඹහනි 

ධර්භඹ   

උඳග්රන්ථඹ 1: ඔහුයේ බා වා යදවිඹන්යේ අයමුණ ක්රිඹාත්භක කිරීභ  

1  ඔඵට www.scpglobal.org හිීය පදවිඹන් වන්පේපේ ගළරවීපේ පඳොපයොන්දු ඩහත් 

පවොඳින් අපඵෝධ කය ගළනීභට ව ක්රිඹහත්භක කිරීභට ඔඵට උඳකහය කිරීභට ඇති SCP 

ගභන ව SCP Reader පොඹහගත වළකිඹ  
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ප්රතිාං්කයණඹ  

බා ජීවිතයේ දියභඹ ිර්ේතඹ පිළිඵ මීක්ණඹක් 

ඩ්යිට් පී. ්මිත්  

Saturation Church Planting International (www.scpglobal.org) හි නිර්භහතෘ න 

ඔහු දළනට පරො පුයහ ළපඩමින් සිි න බහ නහඹකයින් ගණනහක් භඟ ෆභ 

පිරිමිපඹකුටභ, සත්රිඹකටභ ව දරුපකුටභ ඔවුන්පේ ජහතිඹ තුශ පේසුස 

ක්රිසතුසවන්පේපේ ශුබහයසචිඹ භඟ පභභ ඳයේඳයහ තුශීය ශඟහ වීපේ ඉරක්කඹ 

පත ළඩ කයමින් සිටී. පභභ බහන් පභභ මරධර්භ පිටුඳ ඇති තයඹට හක්ෂි 

දයති. ඩ්යිට්පේ සථිය විලසහඹ නේ ක්රිසතුස වන්පේපේ ඵයිඵරහනුකුර ලරීයඹකට 

නහඹකත්ඹ උන්වන්පේපේ පභපවයුභ පත නළත වළරීභයි.  

ඩ්යිට්පේ අත්දළකීේ ඳළමිපණන්පන් කලින් න්තෘේත බහ පයෝඳණඹ වහ 

න්ධහනපේ ව යුනයිටඩ් ර්ල්ඩ් මින්හි බහඳති පර පේඹ කිරීපභනි. ඔහු 

කළලිපෂෝනිඹහපේ ළන් පජෝස හි පකෝනර්සපටෝන් ඵයිඵල් බහපේ ආයේබක 

ප්දගළතියඹහ ද පේ  අන්තර්  සසකෘතික අධයඹනඹ පිළිඵ ඔහුපේ ආචහර්ඹ උඳහධිඹ 

වහ ඔහු යටල් 70කට අධික සඛයහකටද, පකොපරොේබිඹහ ව දකුණු ඇභරිකහපේ 

දූත භණ්ඩර හය පදකක සචහයඹ කය ඇති අතය ඔහුපේ ජීවිතපේ ළඩි කහරඹක් බහ 

පරෝකඹ පුයහ විකහලනඹ කිරීභට ගත කපශේඹ. 

ඩ්යිට් ව ඔහුපේ බිරි ඳළටී ෆභ යකභ පඵොපවෝ ජහතීන් පතට සචහයඹ කයමින් 

ප්දීලඹ නහඹකත් කණ්ඩහඹේ භඟ කහරඹ ගත කිරීභටත් ව පභභ මරධර්භ ලින් 

ඹථහර්ථඹක් පගොඩනළගීභට ඔවුන්ට උඳකහය කය ඇත. ඔවුන් ගභන් කයමින් පනොසිි න 

විට, ඔවුන් තභ කහරඹ ජහතීන් තුනක් ව භවහ්දවීඳ පදකක් අතපර් සිි න තභ දරුන් 

වතයපදනහ  ව මුණුබුයන් 11 පදනහ භඟ ගත කයති  

 

DWIGHT SMITH 

Saturation Church Planting International 
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