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1.  ෙද�ය�ෙ� සැලැ�ම ෙබාෙහෝ ෙදෙන�ට අ�රහස� 

බ�බලය උග�ව�ෙ�: 

1 ආර�භෙ� � ෙද�ය� වහ�ෙ� අහස� ෙපාෙළාව� මැ� ෙ�ක. (උ�ප�� 1:1, NKJV 
ෙවන� ආකාරය�� ද�වා ෙනාමැ� න�) 

න�� ඇ�? 

��තෙ� අ�ථය �ම�ද? 

පෘ��ෙ� ය� අර�ණ� �යා�මක ෙ�දැ� ���� �ග ගණනාව� �රා ක�පනා කර ඇත. 

සහ �ෙ� න�, එය �ම�ද? 

ෙද�ය� ඇතැ� උපක�පනය කර, ඔ� ��ව� සෑ�ෙ� ඇ�? 

ෙද� ����ව මැ�ෙ� ඇ�? ෙද�ය� වහ�ෙ� ඔබව මැ�ෙ� ඇ�? 

ඔෙ� ��තයට ය� අර�ණ� �ෙ�ද? 

��ධ සං�කෘ�� සහ ��ධ ආග� ඔ��ෙ� අදහ� ඇත. න�� ඒවා බ�බලයට එකඟද? 

ස�යය �ම�ද? 

සත්යෙ� ෙකාටස� න� ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� සැලැ�ම ෙබාෙහෝ ෙදෙන�ට අ�රහස� 
�ම�. ඒ ගැන බ�බලෙ� උග�වන ෙදය� සැල��ලට ග�න. 

25 දැ� මාෙ� �භාරං�යට අ�ව� ෙ��� ���� වහ�ෙ�ෙ� ෙ�ශනාවට අ�ව�, 
ෙලෝකෙයේ පටනේගැනේෙම් සිට රහෙස් තබා ඇති අබිරහස එළිදරවේ වන ෙලසත්, නුඹලා පිහිටුවනේනට සමත් 
තැනැ�තාණ�ට ය . සදාකාල ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� ආඥාවට අ�ව, ඇදහිලේලට කීකරු වන 
පිණිස, 27 ෙද�ය� වහ�ෙ�ට පමණ� ප්රඥාව�තව, ෙජේසුස් ක්රිස්තුනේ වහ�ෙ� කරණෙකාටෙගන සදහට ම 
ම�මය ෙ� වා! ආෙමනේ. (ෙරෝම 16:25-27 ) 

ෙලෝකය ආර�භ � දා �ට රහ�ගතව තබා ඇ� අ�රහස ගැන බ�බලය �ය�, න�� එය 
අනාවැ�මය �ය��වල ෙහ�දර� කර ඇත - "සත්යෙ� වචනය" (2 �ෙමෝ� 2:15; යාෙකා� 
1:18). 

බ�බලය ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� රාජ්යෙ� අ�රහස (මා� 4:11), ක�ණාෙ� අ�රහස (එ�ස 
3:1-5), ඇද��ෙ� අ�රහස (1 �ෙමෝ� 3:9), අ�රහස වැ� ෙබාෙහෝ අ�රහ� ගැන සඳහ� 
කර�. �වාහ සබඳතාව (එ�ස 5:28-33), අව��ෙ� අ�රහස (2 ෙතසෙලෝ�ක 2:7), නැවත 
නැ��ෙ� අ�රහස (1 ෙකා��� 15:51-54), ���� වහ�ෙ�ෙ� අ�රහස (එ�ස 3:4) 
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�යාෙ� අ�රහස (ෙකාෙලා�� 2:2), ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� අ�රහස (ෙකාෙලා�� 2:2; 
එ�දර� 10:7) සහ අ�රහස මහා බැ�ෙලෝ�ය (එ�දර� 17:5). ෙමම ෙපාත �යා ඇ�ෙ� 
සත්යය ගැන උන��ව� ද�වන අය සඳහා, "ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� අ�රහස ��බඳ දැ�ම 
��බඳ ඔ��ෙ� අවෙබෝධය ලබා ෙදන සහ�කය ෙගන ෙදන �ය� ධනය ඔ�� ස� ව� 
ඇත" (ෙකාෙලා�� 2: 2, NET). 

ෙමය ෙබාෙහෝ ෙදෙන�ට ��මය� �ය හැ� �වද, සාරාංශ �භාරං� වල ෙ�ඛක�� 
�ෙදනාම වා�තා කර ඇ�ෙ�, ����ට වඩා ෙහා�� ෙ��� ගැ�මට ෙ��� උපමාව�� 
කතා ෙනාකළ බව�. ෙමම �ගෙ� ෙබාෙහෝ ෙදෙන�ට (මෙත� 13:11; මා�� 4:11-12; �� 
8:10) ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� රාජ්යෙ� අ�රහ� තබා ගැ�මට උපමාව�� කථා කළ බව 
ෙ��� පැව� බව ඔ�� වා�තා කර ඇත. 

��වාසව�ත ෙ�වෙ�වක�� "ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� අ�රහ�වල භාරක�ව�" (1 
ෙකා��� 4:1; cf. 13:2) "ෙ�මෙය� සත්යය කථාකරන" (එ�ස 4:15) බව ෙ��ත පා�� �යා 
ඇත. 

බ�බලෙ� පවසන ෙබාෙහෝ අ�රහ� ගැන වැ� ��තර දැනගැ�මට ඔබ කැම�ද? 

ෙද�ය� වහ�ෙ� යම� සෑ�ෙ� ම�දැ� දැන ගැ�මට ඔබට අවශ්යද? 

ෙද� ඔබව මැ�ෙ� ඇ� �යා දැනගැ�මට ඔබ කැම�ද? 

ඔ�, ෙබාෙහෝ ෙදෙන�ට ඔ��ෙ�ම අදහ� ඇත. 

ඔබට ඇ�තටම දැන ගැ�මට මා�ගය� �ෙ�ද? 

��� ස�ප්රදාය� ගැන බ�බලය ��වාස ��මට කැම� අයට එය දැනගත හැ�ය. 

ෙකෙ� ෙවත�, ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� සැලැ�ෙ� ��ක අංග ෙබාෙහාමය� පවා ෙබාෙහෝ 
ෙදෙන�ට අ�රහස� වන බැ��, ක�ණාකර �� ෙපාතම �ය�මට කාලය ග�න, සහ 
ඔබට අවශ්ය ප��, දැ� උ�ටා ද�වා ඇ� සමහර ��ධ �ය�� පද ෙසායා බල�න. 
ස���ණෙය� උ�ටා ද�වා ඇත) ඊට� වඩා පැහැ�� ��ම සඳහා. 

ඇද��ෙල� �ක� අය සඳහා අනාවැ�මය �ය�� ෙ��� ගැ�ෙම� අ�රහ� දැනගත 
හැ�ය. 

එෙහ� ෙ� �ගෙ� ඔ�� �ය�ල�ටම ප්ර��ධ කර නැත දැ� හ��වන අයට: 

11 … “ෙදවියනේ වහනේෙස්ෙගේ රාජ්යෙයේ අභිරහස දැනගැනීම ඔබට දී ඇත. නමුත් පිටත සිටින අයට සියලේල 
උපමා වලිනේ පැමිෙණ්” (මාරේක් 4:11) 

25 ම��සාද සෙහෝදරෙය�, අන්යජාතීනේෙගේ පූරේණත්වය පැමිෙණන තුරු ඊශ්රාෙයලේවරුනේට අරේධ 
වශෙයනේ අනේධභාවය සිදුවී ඇති බව ඔෙබේම මතය අනුව ඔබ ප්රඥාවනේත ෙනාවන පිණිස, ෙමම අභිරහස 
ගැන ඔබ ෙනාදැන සිටිනවාට මම කැමති නැත. (ෙරෝම 11: 25) 
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7 න�� අ� ෙද�ය�වහ�ෙ�ෙ� ප්රඥාව අ�රහස�� කථාකර�ෙන�, එනම් අපෙගේ 
මහිමය සඳහා යුග ගණනාවකට ෙපර ෙදවියනේවහනේෙස් නියම කළ සැඟවුණු ප්රඥාව, (1 ෙකාරිනේති 2:7) 

වඩා� ���තව "ෙදවියනේ වහනේෙස්ෙගේ රාජ්යෙයේ අභිරහස" සහ "ශුභාරංචිෙයේ අභිරහස" (එපීස 6:19), ඔබට 
ccog.org හි 100 හි ඇති අපෙගේ ෙනාමිෙලේ ෙ�වරාජ්යෙ� �භාරං�ය යන ෙපා� �ංච ද ප��ෂා කළ 
හැ�ය. ��ධ භාෂා . "විජාතීනේෙගේ පූරේණත්වය" හා සම්බනේධ , ගැලවීෙම් විශ්ව පිරිනැමීම, Apokatastasis යන 
ෙනා�ෙ� ෙපාත බල�න : ෙදවියනේ වහනේෙස්ට ඉදිරි යුගයකදී නැතිවූවනේ ෙබේරා ගත හැකිද? ��ධ �ය�� 
පද �ය ගණන� ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� ගැල�ෙ� සැලැ�ම ෙහ� කර� , www.ccog.org හි 
මාරේගගතව ද ලබා ගත හැකිය. 

ෙ��ත පා�� ෙමෙ� �ෙ�ය. 

8 �ය� සා��වරය�ට වඩා අ�ෙව� ��න මට ෙ� ක�ණාව ෙදන ල�ෙ�, ක්රිස්තුනේ 
වහනේෙස්ෙගේ ෙසවිය ෙනාහැකි ධනය අන්යජාතීනේ අතෙරේ ෙදේශනා කිරීමටත්, 9 අ�රහෙස� 
සහභා�කම �ම� දැ� �ය�ල�ට ම ෙපෙනන ��ස� ය. ෙයේසුස් ක්රිස්තුස් 
කරණෙකාටෙගන සියලේල මැවූ ෙදවියනේවහනේෙස් තුළ යුගවල ආරම්භය සැඟවී තිෙබේ . 10 අපෙ� 
�වා�� වන ���� ෙ��� වහ�ෙ� �ළ උ� වහ�ෙ� ඉ� කළ සදාකා�ක 
අර�ණට අ�ව, 12 අප �ළ ���තකම සහ ���තකම ඇ� බැ�� , 11 ෙද�ය� 
වහ�ෙ�ෙ� ��ධාකාර ප්රඥාව �ව��ය �ථානවල ප්රධා��ට සහ බලතලවලට 
සභාව ��� දැ�ව� ලබන ��ස ය. ඔහු ෙකෙරහි ඇදහිලේල තුළිනේ විශ්වාසෙයනේ ප්රෙවේශ වීම. 
(එපීස 3:8-12) 

25 ... ෙදවියනේ වහනේෙස්ෙගේ වචනය ඉටු කිරීම සඳහා ඔබ ෙවනුෙවනේ ෙදවියනේ වහනේෙස් මට ලබා �� 
භාරකාර�වය අ�ව මම ෙ�වෙ�වකෙය� බවට ප� �ෙණ�, 26 �ගව�� සහ 
පර�පරාෙව� සැඟ� ඇ� අ�රහස, නමුත් දැනේ ඔහුෙගේ ශුදේධවනේතයනේට ෙහළිදරවේ වී ඇත. 27 

අන්යජා�� අතෙ� ඇ� ෙ� අ�රහෙස� ම�මෙ� ස�පත �ම�ද �යා ඔ��ට 
ප්රකාශ ��මට ෙද�ය�වහ�ෙ� කැම��ෙ�ක. (ෙකාෙලාස්සි 1:25-27) 

ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� වචනය ෙනාමැ�ව "ෙසවිය ෙනාහැකි" ෙබාෙහෝ "ෙපාෙහාසත්" ඇත. ෙම්වා 
ෙබාෙහෝ කලක සිට සැඟවී ඇති බයිබලානුකුල අභිරහස් ෙවේ. 

2 වන ශතව�ෂෙ�� �ම�නා� �ෙෂා�/පාස්ටරේ Polycarp "���� වහ�ෙ�ෙ� පැ��ෙ� 
අනාවැ�මය අ�රහස" ගැන ��ය (Polycarp, Victor of Capua ෙව�� ෙකාට�. Stephen C. Carlson 
��� ප�ව�තනය කරන ල�, 2006; ඔ�ෙ� පැ��ම ස�බ�ධ අ�රහ� ��බඳ ��තර �ය 
හැක. www.ccog.org ෙව� අඩ�ෙය� ලබා ගත හැ� ෙනා�ෙ� මා�ගගත ෙපාෙ� ෙසායාගත 
හැ�ය: සාධනය ෙ��� ෙම�ය� ). 

එෙ�ම, 2 වන �යවෙ� �, රදගුරුවරුනේ / ෙදේවගැතිවරුනේ වන ඉගේෙනේෂස් සහ ෙමලිෙටෝ ලියා ඇත්ෙත් විවිධ 
ශුදේධ ලියවිලිමය අභිරහස් (උදා: ඉගේෙනේෂස්ෙගේ එපීසියානුවනේට ලියූ ලිපිය; ෙමලිෙටෝෙගේ) අමාත්යාංශයට අවෙබෝධ 
� බව� . පා�� මංග�යෙ�� ෙ�ව ෙමෙහය ). 

ෙ��� සහ අෙපා���ව�� �� ���යා�� බවට ප� � අයට ෙමම අ�රහ� සමහර� 
පැහැ�� කළා. ෙදවියනේෙගේ අඛ�ඩ ප��ෙ� අ� බැ�මට කැම� අය සඳහා දැ� එය ��මට 
උ�සාහ කර�. 
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ෙද�ය�ෙ� �වභාවය 

ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� �වභාවය ගැන �ක� අවෙබෝධ කර ගැ�ම, ඔහුෙගේ සැලැස්ෙම් අභිරහස් 
වඩාත් ෙහාඳිනේ අවෙබෝධ කර ගැනීමට අපට උපකාර ව� ඇත. 

බ�බලය උග�ව�ෙ� “ෙදවියනේ වහනේෙස් ෙප්ර්මයයි” (1 ෙයාහනේ 4:16), “ෙදවියනේවහනේෙස් ආත්මයයි” 
(ෙයාහනේ 4:24), “ෙයෙහෝවා යහපත්ය” (නාහුම් 1:7, ෙලෝක ඉංග්රීසි බයිබලය) , සරේවබලධාරී (ෙයෙරමියා 32 ) 
:17,27), සියලේල දනේනා (ෙයසායා 46:9-10), සහ ඔහු සදාකාලික බව (ෙයසායා 57:15). 

ෙ��ත පා�� ෙමෙ� �ෙ�ය. 

7 උ� වහ�ෙ� �ළ අපට උ� වහ�ෙ�ෙ� ��රය කරණෙකාටෙගන ��ම, එන� ප� 
කමා ��ම, උ� වහ�ෙ�ෙ� ක�ණාෙ� ස�පතට අ�ව, 8 උ� වහ�ෙ� අප 
ෙකෙර� �ය� ප්රඥාෙව� හා �ච�ෂණ�වෙය� වැ� ��මට සැලැ�, 9 උ� 
වහ�ෙ�ෙ� කැමැ�ෙ� අ�රහස අපට ද�වා වදාළ ෙ�ක. ඔ� තමා �ළම අර�� 
කරග� ඔ�ෙ� යහප� ��ය, 10 කාලෙය� ��ණ�වෙ� කාල�මාව �ළ, 
�ව�ගෙය� හා ෙපාෙළාෙව� ��න �ය� ෙ� ���� වහ�ෙ� �ළ එ� �� කරන 
��සය. (එ�ස 1:7-10) 

ෙබාෙහෝ ෙදෙන�ට (දැනේ හඳුනේවනු ෙනාලබන අයට) ෙදවියනේ වහ�ෙ�ෙ� කැමැ�ත අ�රහස� 
බව සලක�න, අත්යවශ්යෙයනේම පුෙරෝකථනය කරන ලද නැවත නැඟිටීෙමනේ පසුව ෙබාෙහෝ ෙදෙනකුට 
පැමිෙණන කාලවල පූරේණත්වය අවසනේ වන තුරු. 

එෙහ�, ෙදවියනේ වහනේෙස් ෙබාෙහෝ කලකට ෙපර ඔහුෙගේ සැලැස්ෙම් අංගයනේ තැබුෙවේය: 

11 ස�ඳාණ� වහ�ෙ�ෙ� අ�ශාසනාව සදහට ම පව�ෙ� ය; (ගීතාවලිය 33:11) 

18 ඔබ �දවාග� ලැ�ෙ� �� ෙහෝ ර� වැ� �රාප� වන ෙ�ව�� ෙනාව, ඔෙබේ 
පියවරුනේෙගනේ සම්ප්රදාෙයනේ ලැබුණු ඔෙබේ අරමුණක් නැති හැසිරීෙමනේ ෙනාව, 19 ���� 
වහ�ෙ�ෙ� අන�ඝ ��රෙය�, කැළලක් නැති, කැළැලේ නැ� බැට� පැටෙව� ෙම� බව 
දැන. 20 ඇ�ෙත�ම ඔ� ෙලෝකෙ� අ��වාරමට ෙපර ක�� �යම කර ඇත, නමුත් ෙම් 
අවසාන කාලවලදී ඔබ ෙවනුෙවනේ ෙපනී සිටිෙයේය. (1 ෙප්තෘස් 1:18-20) 

8 ෙපාෙළාෙ� වසන �ය�ෙලෝ ඔ�ට (මෘගයාට) නමස්කාර කරනේෙනෝ ය. (එළිදරවේ 13:8) 

බැට� පැටවා එන� ෙ��� වහ�ෙ� (cf. ෙයාහනේ 1:29, 36) ආරම්භෙයේ සිටම ඝාතනය කිරීමට අදහස් 
කළ බව බයිබලය පවසන කාරණෙයනේ ෙපනේනුම් කරනේෙනේ මිනිසුනේ පවේ කරන බව ෙදවියනේ වහනේෙස් දැන සිටි 
බවත්, ඔහුට ෙබාෙහෝ කලක සිට සැලැස්මක් තිබූ බවත්ය. 

අනාගතව�තෘ ෙයසායා ෙ�වා�භාවෙය� ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� සැලැ�ෙ� ���තභාවය 
ගැන ෙමය වා�තා ��මට ෙමෙ� වා�තා කෙ�ය. 

8 “ෙමය මතක තබාෙගන මිනිසුනේ ෙපනේවනේන. අපරාධකාරයිනි, සිහියට නඟනේන. 9 පැර� ෙ� �� 
කර�න, මක්නිසාද මම ෙදවියනේය, ෙවන කිසිෙවක් නැත. මම ෙදවියනේ වහනේෙස් ය, මට සමාන 
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කිසිෙවක් නැත, 10 ආර�භෙ� �ට අවසානය ප්රකාශ කරන අතර, පුරාණ ක◌ාලෙ� �ට 
තවම� �� කර නැ� ෙ� ප්රකාශ කර��, 'මාෙගේ උපෙදස් පවතිනු ඇත, මම මෙගේ සතුට සියලේල 
කරනේෙනමි'යි කියමිනේ , 11 නැෙඟන�ෙර� ෙගා�� ���ලා, දුර රටක සිට මෙගේ උපෙදස් 
ක්රියාත්මක කරන මිනිසා. ඇත්ෙතනේම මම එය කීෙවමි; මම එය ද ෙගන එනේෙනමි. මම එය අරමුණු කර 
ඇත; මම� ඒක කර�න�. (ෙයසායා 46:8-11) 

11 ස�ඳාණ� වහ�ෙ�ෙ� අ�ශාසනාව සදහට ම පව�ෙ� ය; (ගීතාවලිය 33:11) 

ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� සැල�� ඉ� ව� ඇත. 

පහත සඳහ� ක�� ද සලකා බල�න: 

16 ම��සාද ෙද�ය� වහ�ෙ� ෙලෝකයට ෙකාතර� ෙ�ම කළ ෙ�ක ය�, උනේ 
වහනේෙස් ස්වකීය ඒකජාතක පුත්රයා දුනේ ෙස්ක, උනේ වහනේෙස් ෙකෙරහි අදහාගනේනා කවෙරකු වුව ද විනාශ 
ෙනාවී සදාතන ජීවනය ලබන ෙස්ක. 17 ම��සාද ෙද�ය� වහ�ෙ� තම �ත්රයා ෙලෝකයට 
එ�ෙ� ෙලෝකය ෙහළා දැ�මට ෙනාව, ඔහු කරණෙකාටෙගන ෙලෝකය ගැල�ම සඳහාය 
(ෙයාහනේ 3:16-17). 

දැ� අ� ෙද�ය�වහ�ෙ�ෙ� සමහර �ණාංග ද��, එනම් ඔහු යහපත්ය, සැලසුම් කරනේෙනකු සහ 
ෙප්ර්මයයි: ෙමය අපට උනේවහනේෙස්ව සහ උනේවහනේෙස්ෙගේ මූලික අභිෙප්ර්රණයනේ වඩාත් ෙහාඳිනේ ෙත්රුම් ගැනීමට 
උපකාර විය යුතුය. 

ඔබ වැදග� ය. ඔබ වැදගත්! ෙදව◌ිය� වහ�ෙ� ඔබට ෙපෟ�ග�කව ආදරය කර�. තවද ඔබ 
ෙවනුෙවනේ පුදේගලිකව සැලැස්මක් ඇත. 
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2.  මැ�ම ඇ�? ඇ� ����? ඇ� සාත�? සත්යය ය� 
�ම�ද? �ෙ�කය සහ පාපය ��බඳ අ�රහ� ෙමානවාද? 

�ග ගණනාව� �රා දා�ශ�කය�ට ඇ� ෙලා�ම ප්ර�නව�� එක� න�, “ඇ� අ� ෙම� 
���ෙ�?” ය�න�. තව� එක� න�, "ඇ� ��ව� �ෙ�ද?" 

ෙමම ප්ර�නවලට ��ක ���� ෙද�ෙ� වචනය වන බ�බලෙය� ෙසායාගත හැ��. 

��වෙ� ආර�භය ��බඳව ��ධ අදහ� පව�න අතර, ෙබාෙහෝ �ද්යාඥ�� ෙම�ම 
ආග�ක�� අතර ද එකඟතාවය� ඇත, ���� �ය�ල�ටම එකම මව� �� බව (එය 
ෙකතර� ඈතට �ව ය�ෙ�ද ය�න ��බඳව මතෙ�ද පව�). 

උ�ප�� ෙපාත 



9 
 

සාමාන්යෙය� උ�ප�� ෙලස හැ��ෙවන බ�බලෙ� පළ� ෙපාෙත� ෙද�ය� වහ�ෙ� 
යම� ��මාණය කෙ� ඇ�ද ය�න ��බඳව අපට ය� අදහස� ලැෙ�. 

උ�ප�� ෙපාත නැවත නැවත� ෙප��� කර�ෙ� ෙද�ය� වහ�ෙ� තම� සෑ� ෙ� 
යහප� බව �� බව� (උත්පත්ති 1:4,10,12,18, 21, 25, 31). තවද, පසුකාලීන ෙයසායාෙගේ ෙපාත අපට 
දනේවනේෙනේ ෙදවියනේ වහනේෙස් පෘථිවිය ජනාවාස කිරීම සඳහා සෑදූ බවයි (ෙයසායා 45:18). 

ෙද�ය� ����ව මැ�ම ස�බ�ධෙය� උ�ප�� ෙපාෙ� ෙමය උග�ව�. 

26 එ�ට ෙද�ය� වහ�ෙ� කතා ෙකාට, ''අපෙගේ ස්වරූපෙයනේ, අපෙගේ ස්වරූපයට අනුව 
මනුෂ්යයා සාදමු; මුහුෙදේ මත්ස්යයනේ ෙකෙරහිද, අහෙස් කුරුලේලනේ ෙකෙරහිද, ගවයනේ ෙකෙරහිද, මුළු 
ෙපාෙළාව ෙකෙරහිද, ෙපාෙළාෙවහි බඩගා යන සිය� බඩගා යන ස�� ෙකෙර�ද ඔ��ට 
ආ�පත්යය ලැෙ�වා!” 

27 එබැ�� ෙද�ය� වහ�ෙ� ම�ෂ්යයා මවන ල�ෙ� �ව�ය �ව�පෙය�. ෙදවියනේ 
වහනේෙස්ෙගේ ස්වරූපෙයනේ ඔහු ඔහුව මැවේෙවේය; පිරිමි සහ ගැහැණු ඔහු ඔවුනේව මැවේෙවේය. 28 එ�ට 
ෙද�ය� වහ�ෙ� ඔ��ට ආ��වාද කළ ෙ�ක. ෙපාෙළාව පුරව◌ා එය යටප� කර�න; 
මුහුෙදේ මත්ස්යයනේ ෙකෙරහිද, අහෙස් කුරුලේලනේ ෙකෙරහිද, ෙපාෙළාෙවේ සැරිසරන සෑම ජීවිෙයකු 
ෙකෙරහිද ආධිපත්යය දරනේන.” 

29 ෙද�ය� වහ�ෙ� කතා ෙකාට, ”බලනේන, මුළු ෙපාෙළාෙවහි ඇති බීජ ෙදන සෑම පැළෑටියක්ම ද 
බීජ පල ෙදන සෑම ගසක්ම මම ඔබට දුනිමි. එය ඔබට ආහාර පිණිස ව� ඇත. 30 තවද, ෙපාෙළාෙවේ 
සිටින සෑම මෘගෙයකුටම, අහෙස් සෑම කුරුලේෙලකුටම සහ ෙපාෙළාෙවේ බඩගා යන සියලේලට, ජීවය ඇති 
සියලේලට, මම සෑම හරිත ඔසුවක්ම ආහාරය සඳහා දුනිමි. එය එෙස් විය. (උත්පත්ති 1:26-30) 

ෙද�ය� වහ�ෙ� ���� සෑ�ෙ� ෙද�ය�ෙ� ව�ගයට අ�ව �ස ස�ව ව�ගයකට ප�ව 
ෙනාෙ�. ෙදවියනේ වහනේෙස් අත්යවශ්යෙයනේම තමනේව ප්රතිනිෂ්පාදනය කරයි (මලාකි 2:15). පෘථිවිෙයේ ඇති ෙදේවලේ 
පාලනය කිරීම සඳහා මිනිසුනේ ෙදවියනේ වහනේෙස්ෙගේ තරමක් ෙභෟතික රූපයකිනේ මවා ඇති බව අපට ෙපෙනේ (cf. 
ෙහෙබ්රවේ 2:5-8), සහ අෙනකුත් ශුදේධ ලියවිලිවල ෙදේවත්වය සැලැස්ෙම් ෙකාටසක් බව ෙප��� කර� (cf. 1 
ෙයාහනේ 3:2 ) 

���� සහ මැ��ල නරකද? 

නැත. උත්පත්ති ෙපාෙත් ඊළඟ පදය අපට ෙමෙස් කියයි. 

31 එ�ට ෙද�ය� වහ�ෙ� තම� සෑ� �ය�ල �� ෙ�ක, එය ඉතා ෙහාඳ ය. එබැවිනේ සවස 
හා උදෑසන හයවන දවස විය. (උත්පත්ති 1:31) 

එබැ��, සම්පූරේණ ප්රතිනිරේමාණය (උත්ප�� 1:3-2:3) ඉතා ෙහාඳ වූ අතර, ෙපෙනන පරිදි, මිනිසුනේට පෘථිවිය 
යටත් කර ගැනීමට ෙදවියනේවහනේෙස්ෙගේ උපෙදස්ද එෙස් වනු ඇත (උත්පත්ති 1:28). 

හයෙව� දවෙස� ප�, ෙද�ය� වහ�ෙ� �ෙ�ක ග�හ: 

1 ෙමෙ� අහස� ෙපාෙළාව� එ� �ය� ෙ�නාව� �ම �ය. 2 හ�ෙව� දවෙ�� 
ෙද�ය�වහ�ෙ� තම� කළ වැඩය අවස� කළෙ�ක. 3 එ�ට ෙද�ය� වහ�ෙ� 
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හ�වන දවසට ආ��වාද කර එය ���ධ කළ ෙ�ක, ම�ද ෙද�ය� වහ�ෙ� මැ� 
සහ සෑ� ඔ�ෙ� �ය� වැඩව�� ඔ� �ෙ�ක ග� බැ��. (උ�ප�� 2:1-3) 

ෙද�ය� වහ�ෙ�, සාරය වශෙය�, �න හය�� ෙභෟ�ක මැ��ල� සහ හ�වන �න 
වඩා� අධ්යා��ක මැ��ල� සෑ�ෙ�ය. 

ෙද�ය� වහ�ෙ� හ�වන දවසට ආ��වාද ��ෙම� ෙප��� කර�ෙ� ඔ� එය 
"යහප�" ෙලස සැල� බව� (��මයාම 20: 8 �, ඔ� පවස�ෙ� "එය ��ධව තබ�න" 
ය�ෙව�). 

ෙද�ය� වහ�ෙ�ට සැලැ�ම� ඇත. 

��සා ය� �ම�ද? 

උ�ප�� ෙපාෙ� පහත සඳහ� ක�� ද සැල��ලට ග�න. 

15 එ�ට ෙද� ස�ඳාණ� වහ�ෙ� ම�ෂ්යයා �ෙගන ඒද� උයන බලාග�නා ��ස 
එ� තැ� ෙ�ක. (උත්පත්ති 2:15) 

උ�යානය �කබලා ගැ�මට සහ තබා ගැ�මට ෙ��ව එය වඩා ෙහාඳ ��මට කට�� 
��ම�. 

පැර� ���ෙ� උග�ව�ෙ�: 

4 ඔබ ම�ෂ්යයා ගැන ��මට�,  
ඔබ ඔහු බැලීමට මනුෂ්ය පුත්රයා ගැනත් සිතනේෙනේ කවෙරක් ද?  
5 ම��සාද ඔබ ඔ�ව ෙ�ව�තය�ට වඩා මඳ� පහ� කර,  
ෙත්ජසිනේ හා ෙගෟරවෙයනේ ඔහු ඔටුනු පළඳවා ඇත. 

6 ඔබ ඔ� ඔෙ� අ�වල �යා ෙකෙර� ආ�පත්යය දැ� ෙ�ක.  
ඔබ සියලු ෙදේ ඔහුෙගේ පාද යට තැබුෙවේය,  
7 �ය� බැට�ව� සහ ගවය� -  
ෙකෙත් මෘගයනේ පවා,  
8 අහෙ� ���ල� සහ  
මුහුෙදේ මාවත් හරහා ගමනේ කරන මුහුෙදේ මසුනේ පවා. (ගීතාවලිය 8:4-8) 

����ට පෘ��ය ෙකෙර� ආ�පත්යය ලබා � ඇත (ෙදවියනේ වහනේෙස්ෙගේ හස්ත ක්රියාවලිනේ 
ෙකාටසක්). අළුත් ගිවිසුම ෙමය තවත් වැඩි කරයි: 

5 ම�ද, අප කතා කරන මතු ෙලෝකය ඔහු ෙදේවදූතයනේට යටත් කර නැත. 6 එෙහ� එ� තැනක එ� 
තැනැ�ෙත� සා�� ෙද��, ” මනුෂ්යයා කවෙරක් ද? එෙස්ත් නැතිනම් මනුෂ්ය පුත්රය, ඔබ ඔහුව 
බැලීමට එනවද ? 

7 ඔබ ඔ�ව ෙ�ව�තය�ට වඩා �ක� පහ� කළ ෙ�ක. ඔබ ඔහුව ෙත්ජසිනේ හා ෙගෟරවෙයනේ 
ඔටුනු පළඳවා , ඔෙ� අ�වල �යා ෙකෙර� ඔ�ව ප� කළ ෙ�ක. මක්නිසාද ඔහු සියලේල 
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ඔහුට යටත් කළ නිසා, ඔහු යටතට ෙනාෙදන කිසිවක් ඉතිරි ෙනාකෙළ්ය. නමුත් දැනේ අපට ෙපෙනනේෙනේ 
සෑම ෙදයක්ම ඔහු යටෙත් තබා නැති බවයි. 

9 න�� මරණෙ� �� ��ම සඳහා ෙ�ව�තය�ට වඩා මඳ� පහ� කරන ලද ෙ��� 
වහ�ෙ� ෙ�ජ�� හා ෙගෟරවෙය� ඔ�� පැළඳ ��� අ� ද�� . ෙදවියනේ වහනේෙස්ෙගේ 
කරුණාෙවනේ ඔහු සෑම මිනිෙසකුටම මරණය රස විඳිය යුතුය. 

10 ම��සාද ෙබාෙහෝ �ත්රය� ම�මයට ෙගන ඒෙ��, ඔවුනේෙගේ ගැළවීෙම් ප්රධානියා දුක්විඳීම් 
තුළිනේ පරිපූරේණ කිරීම සඳහා සියලේල ඇත්ෙත් කාටද, සියලේල ඇ�ෙ�ද ඔ� බවට ප� �ය. 

11 ම��සාද ���ධ කර�නා සහ ���ධ කර� ලබ�නා යන ෙදකම එක�. 

12 මම ඔෙ� නාමය මාෙ� සෙහෝදරය�ට ප්රකාශ කර�ෙන�, සභාව මැදදී මම ඔබට ප්රශංසා 
ගී ගයනේෙනමි. 

13 නැවත�, මම ඔහු ෙකෙරහි විශ්වාසය තබනේෙනමි. නැවතත්, ෙමනේන මම සහ ෙදවියනේ වහනේෙස් මට 
දුනේ දරුවනේ. 

14 ද�ව� ම� හා ෙ� පං�කාරය� වන බැ��, ඔහු ද ඒ හා සමානව ෙකාටසක් ගත්ෙත් ය. 
මරණය කරණෙකාටෙගන මරණෙයේ බලය ඇති, එනම් යක්ෂයා විනාශ කරන පිණිසය. 

15 මරණ �ෙය� ��ත කාලය �රාම වහ�කමට යට�ව �� අයව ගලවාග�න. 

16 සැබැ�� ම උ� වහ�ෙ� ෙ�ව�තය�ෙ� �වභාවය ෙනාග� ෙ�ක. නමුත් ඔහු 
ආබ්රහම්ෙගේ වංශය ඔහුට ෙගන ගිෙයේය. 

17 එෙහ�� , ෙසනඟෙගේ පවේවලට සමාදාන වන පිණිස, ෙදවියනේ වහනේෙස් සම්බනේධෙයනේ දයානේවිත හා 
විශ්වාසවනේත උත්තම පූජකෙයකු වන පිණස, සියල◌්ෙල� � ඔ� තම සෙහෝදරය�ට සමාන 
��ම අවශ්ය �ය . ( ෙහෙබ්ර� 2:5-17 , KJV) 

ඉ��, විශ්වය පාලනය කිරීම සැලැස්ෙම් ෙකාටසකි. 

එෙහ�, සෑම ෙදයක්ම තවමත් මිනිස් පාලනයට යටත් ෙනාවීම සඳහා එක් ෙහ්තුවක් වනේෙනේ පහත සඳහනේ 
කරුණුයි. 

23 ම��සාද �ය�ෙලෝම ප� කර ෙද�ය�වහ�ෙ�ෙ� ම�මෙය� �න � ��� 
(ෙරෝම 3:23) 

න�� පාපෙය� අපව �දවා ගැ�ම සැලැ�ෙ� ෙකාටස� (cf. ෙරෝම 3:24-26), එබැවිනේ අපට පසුව 
පාලනය කිරීමට හැකි වනු ඇත. 

ස�� හා සසඳන �ට ����ෙ� අ�රහස 

අෙන�� ප්ර�ෙ�ටාව�ට වඩා ඉහළ ප�ණාමය �ව� ෙලස පමණ� කැ� ෙපෙනන ���� 
ස�� පමණ�ද? 
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නැත. 

��යාඥය� ෙ� සමඟ අරගල කර ඇත. 

න�� ෙද�ෙ� වචනය ��ග�න කැම� අයට ෙ���ග�න ��ව� �ණා. 

���� �ළ ��සාෙ� ආ�මය පව�න අතර අෙන�� ප්ර�ෙ�ටාව� ඇ�� ස��ට එම 
ආ�මය ෙනාමැත. මිනිසුනේ තුළ ආත්මයක් ඇති බව පැරණි සහ නව ගිවිසුම් ෙදෙකහිම උගනේවා ඇත. 

8 එෙහ� ම�ෂ්යයා �ළ ආ�මය� ඇත, සරේවපරාක්රමයාෙගේ හුස්ම ඔහුට අවෙබෝධය ලබා ෙදයි. 
(ෙයෝබේ 32:8) 

11 ම��සාද ම�ෂ්යෙය�ෙ� ෙ�ව� ඔ� �ළ ��න ��සාෙ� ආ�මය හැර අ� 
කවර ම�ෂ්යෙය� ද�ෙ�ද?... (1 ෙකාරිනේති 2:11) 

ෙද�ය� �� ආ�මය� ��සා �ළ ඇ� බව ෙලෟ�කවා�� ��ගැ�මට කැම� නැත. 

න�� �ෙයනවා. 

තවද ��සාෙ� එම ආ�මය ස��ට ඇ� ආ�ම ව�ගයට වඩා ෙවන� ෙ� (cf. ෙදේශනාකාරයා 
3:21). 

නැවත 1978 දී, පැරණි ෙලෝක ව්යාප්ත ෙදේවස්ථානය විසිනේ හරේබට් ඩබේලිවේ. ආම්ස්ෙට්රෝං විසිනේ ��� මනස 
ගැන �ද්යාවට ෙසායාගත ෙනාහැ� ෙ� න� ෙපා� �ංච� ��� කරන ල� . එයිනේ උපුටා ගත් 
ෙකාටස් කිහිපයක් ෙමනේන: 

ෙ��ඨතම මනසට ෙලෝක ගැට� �ස�ය ෙනාහැ�ෙ� ඇ�? විද්යාඥයනේ පවසා 
ඇ�ෙ�, “ප්රමාණවත් දැනුමක් ලබා දී ඇති අතර, අපි සියලු මිනිස් ගැටලු විසඳා අපෙගේ සියලු නපුරුකම් 
සුව කරමු.” 1960 සිට ෙලෝකෙයේ දැනුෙම් අරමුදල ෙදගුණ වී ඇත. නමුත් මනුෂ්යත්වෙයේ දුෂ්ටකම් ද ෙදගුණ 
වී ඇත. … 

න�� ෙ��ඨතම ��� �� ���ෙටක� එම �ව්යමය වශෙය� ෙහ�දර� � 
ඥානය අවෙබෝධ කරෙගන නැත. එය හරියට අපෙගේ මැවුම්කරු වන ෙදවියනේ වහනේෙස් ෙනාබිඳිය 
හැකි රහස් ෙක්තයකිනේ තම පණිවිඩය අප ෙවත එවා ඇති ෙස්ය. 

�ෙ��ඨතම ��� මනස ���ෙටක එම රහ� ෙ�තය �ඳ දමා නැත. නවීන විද්යාවට 
එය ෙත්රුම් ගත ෙනාහැක. මෙනෝවිද්යාඥයිනේට මිනිස් මනස සෑ� ඇ�ෙ� �ම� දැ� ෙ��� 
ෙනාග��. … 

ස�ව ෙමාළය සහ ��� ෙමාළය අතර හැඩෙ� සහ ෙගාඩනැ�ෙ� ෙවනස� නැත. 
අලි, තලේමසුනේ සහ ෙඩාලේෆිනේ මත්ස්යයනේෙගේ ෙමාළය මිනිස් ෙමාළයට වඩා විශාල වන අතර චිම්පාෙගේ 
ෙමාළය තරමක් කුඩා ෙවේ. 

�ණා�මකව ��� ෙමාළය ඉතා �� වශෙය� උස� �ය හැ� න�� ප්ර�දානෙ� 
ෙවනස �ර�ථව ගණනය ��මට ප්රමාණව� ෙනාෙ�. 
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එෙ� න�, විශාල ෙවනස සඳහා ෙහ්තු විය හැක්ෙක් කුමක් ද? විද්යාවට ප්රමාණවත් ෙලස පිළිතුරු දිය 
ෙනාහැක. ෙමාළෙයේ පරේෙයේෂණ ෙක්්ෂත්රෙයේ ඇතැම් විද්යාඥයනේ නිගමනය කරනේෙනේ, අවශ්ය නම්, ස�ව 
ෙමාළෙ� ෙනාපව�න ය� ෙභෟ�ක ෙනාවන සංඝටකය� ��� ෙමාළෙ� ��ය 
�� බව�. නමුත් ෙබාෙහෝ විද්යාඥයනේ ෙභෟතික ෙනාවන පැවැත්ෙම් හැකියාව පිළිගනේෙනේ නැත. 

ෙවන� පැහැ�� ��� ෙමානවාද? ඇත්ත වශෙයනේම, මිනිස් ෙමාළෙයේ ෙභෟතික ෙශ්ර්ෂ්ඨත්වෙයේ 
ඉතා සුළු මට්ටෙමනේ පිටත, අධ්යාත්මික හැකියාව පවා ��ගැ�මට ඇ� අකැමැ�ත �සා 
�ද්යාවට පැහැ�� ��ම� ෙනාමැත. 

��සා තමාෙ�ම මැ��ක�ෙ� පැවැ�ම පවා ��ගැ�ම ප්ර��ෙ�ප කරන �ට, ඔහු 
මූලික සත්ය දැනුම, සත්ය සහ අවෙබෝධය යන විශාල සාගර ඔහුෙගේ මනසිනේ වසා දමයි. ඔහු සත්යය සඳහා 
FABLE ආෙදේශ කරන විට, ඔහු තමා ප්රඥාව�තෙය� බව ප්රකාශ කළ�, ඔහු සියලු මිනිසුනේ 
අතරිනේ, නූගත් අෙයකි. … 

MAN හැදුෙවේ ෙපාළෙවේ දූවිලේෙලනේ. ඔහු ස්වකීය තාවකාලික මනුෂ්ය ජීවිතය ලබා ගනේෙනේ වාතෙයනේ, නාස් 
පුඩු වලිනේ ප්රශ්වාස කරමිනි. ඔහුෙගේ ජීවිතය රුධිරෙයේ ඇත (උත්. 9: 4, 6). නමුත් ෙමෝටරේ රථයක 
කාබේ�ෙ�ටරෙ� ෙපට්ර� ෙලස පවා වාතය ආ�වාස ��ෙම� �ව ��රය 
ඔ��කරණය ෙ�. එබැවිනේ ජීවය රුධිරෙයේ පවතිනවා ෙස්ම හුස්ම “ජීවෙයේ හුස්ම” ෙවේ. 

ස���ණෙය�ම පදා�ථෙය� සෑ�� ��සා, හුස්ම ඔහුෙගේ තාවකාලික ෙභෟතික ජීවිතය ලබා 
දුනේ විගස ජීවමාන ආත්මයක් බවට පත් වූ බව ෙහාඳිනේ සලක�න. … ආත්මය සමනේවිත වනේෙනේ ෙභෟතික 
පදාරේථ වලිනේ මිස ආත්මෙයනේ ෙනාෙවේ. 

��� ෙමාළය ස�ව ෙමාළයට ෙබාෙහෝ �රට සමාන බව මම පැහැ�� කර ඇ�ෙත�. 
නමුත් මිනිසා මවා ඇත්ෙත් ෙදවියනේ වහනේෙස්ෙගේ ස්වරූපෙයනේ සහ හැඩෙයනේ, ෙදවියනේ වහනේෙස් සමඟ 
විෙශ්ෂ සම්බනේධතාවයක් ඇති කර ගැනීමට - ෙදවියනේ වහ�ෙ�ෙ� ප�ලට උපත ලැ�ෙ� 
හැ�යාව ඇත. ෙදවියනේ වහනේෙස් ආත්මයයි (ෙයාහනේ 4:24). පරතරය මඟහරවා ගැනීමට - නැතෙහාත් 
සම්පූරේණෙයනේම පදාරේථෙයනේ සමනේවිත වූ මානව වරේගයාෙගේ සංක්රානේතිය, ෙදේව රාජ්යෙයේ ආත්මික ජීවීනේ 
බවට පත් කිරීමට, පසුව සම්පූරේණෙයනේම ආත්මෙයනේ සමනේවිත වීමට සහ ඒ සමඟම ��සාට 
ෙද�ය�ෙ� මනස� ලබා �මට - ෙදවියනේ වහනේෙස් සෑම මිනිෙසකු තුළම ආත්මයක් තැබුෙවේය. 

ෙයෝ� 32:8 හි, අපි කියවනේෙනේ, "මිනිසා තුළ ආත්මයක් ඇත: සරේවබලධාරිෙගේ ආනුභාවය ඔවුනේට 
අවෙබෝධය ලබා ෙදයි." 

ෙමය ඉතා �� ��සකට පමණ� වැටෙහන උ�� සත්යය�. 

මම ෙ� ආ�මය හ��ව�ෙ� ම�ෂ්ය ආ�මය ෙලස�, මනේද එය සෑම මනුෂ්යෙයකු තුළම 
පවතී, එය ආත්මෙයේ සාරය මිස කාරණයක් ෙනාෙවේ. එය ආත්ම පුදේගලෙයක් ෙහෝ ජීවිෙයක් ෙනාෙවේ. එය 
මිනිසා ෙනාෙවේ, නමුත් මිනිසා තුළ ආත්ම සාරය. එය ආත්මයක් ෙනාෙවේ - ෙභෟතික මිනිසා ආත්මයකි. 
මිනිස් ආත්මය මිනිස් ෙමාළයට බුදේධිෙයේ බලය ලබා ෙද�. 

��� ආ�මය ��� ��තය සපය�ෙ� නැත - මිනිස් ජීවිතය ෙභෟතික රුධිරෙයේ ඇත, ජීවෙයේ 
හුස්ම මගිනේ ඔක්සිකරණය ෙවේ. 
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ස��ෙ� ෙමාළෙ� ෙනාමැ� ��� ෙමාළෙ� ඇ� ෙභෟ�ක ෙනාවන සංඝටකය�. 
නැවත නැඟිටීෙම්දී පදාරේථය ආත්මය බවට ෙවනස් ෙනාකර මිනිසාෙගේ සිට දිව්යමය බවට සංක්රමණය 
ව◌ීමට හැ� වන අ�ද්රව්යය එය�. ඒක මම ටිකක් පස්ෙස් පැහැදිලි කරනේනම්. 

��සා �ළ ඇ� ෙමම ආ�මය ��බඳ අත්යවශ්ය ක�� ��පය� පැහැ�� ��මට 
මට ඉඩ ෙද�න. එය ආත්ම සාරය, පදාරේථෙයේ දී වාතය සාරය වනේනා ෙස්ම ජලය ද ෙවේ. ෙම් මිනිස් 
ආත්මය ෙනාෙපෙනේ. ෙභෟතික ෙමාළය ඇස් හරහා දක◌ි�. පුදේගලෙයකු තුළ ඇති මිනිස් ආත්මයට 
ඇෙසනේෙනේ නැත. ෙමාළය කනේ හරහා ඇෙස්. ෙම් මිනිස් ආත්මයට හිතනේන බැහැ. 

ෙමාළය �ත� - ආත්මය සිතීෙම් ශක්තිය ලබා දුනේනද, එවැනි ආත්මයක් ෙනාමැති තිරිසනේ සත්ව 
ෙමාළයට වඩාත්ම ප්රාථමික ආකාරෙයනේ හැර කළ ෙනාහැක. . .. 

��ම ෙගා� සෙත�ට ��සාෙ� දැ�ෙ� ෙ�ව� දැනගත ෙනාහැ� ෙ�ම, මිනිසා තුළ 
ඇති මිනිසාෙගේ ආත්මය - මිනිස් ආත්මය - හැර ෙමාළෙයනේ පමණක් මිනිසාට ෙනාහැකි විය. එෙස්ම, ඒ 
ආකාරෙයනේම, මනුෂ්යෙයකුට පවා ෙදවියනේවහනේෙස්ෙගේ ශුදේධාත්මයාණනේ වන ෙවනත් ආත්මයක් 
ලැෙබන තුරු ෙහෝ ෙදවියනේවහනේෙස්ෙගේ ෙදේවලේ දැන ගැනීමට - ෙත්රුම් ගැ�මට - ෙනාහැක. 

තව� ආකාරය�� ප්රකාශ කළෙහා�, සියලුම මිනිසුනේට උපෙත් සිටම “මිනිසාෙගේ ආත්මය” 
නම් ආත්මයක් ඇත, එය ඔවුනේ තුළ ඇත. ෙමම ආත්මය මිනිසා ෙනාවන බව ෙහාඳිනේ සලකනේන. එය 
මිනිසා තුළ ඇති ෙදයක්. මිනිෙසකු කුඩා කිරිගරුඬක් ගිල දැමිය හැකිය. එවිට එය මිනිසා තුළ ඇති 
දෙ◌ය�, නමුත් එය මිනිසා ෙහෝ මිනිෙසකු ෙලස ඔහුෙගේ කිසිදු ෙකාටසක් ෙනාෙවේ. මිනිසා බිම දූවිලි වලිනේ 
සාදන ලදී - මාරානේතික. ෙම් මිනිස් ආත්මය ආත්මය ෙනාෙවේ. එය ෙභෟතික මිනිසා වන ආත්මය තුළ ඇති 
ෙදයකි. 

තව�රට�, 14 පදය සැලකිලේලට ගනේන: “එෙහත් ස්වභාවික මනුෂ්යයා ෙදවියනේවහනේෙස්ෙගේ 
ආත්මයාණ�වහ�ෙ�ෙ� ෙ�ව� ෙනාලබ�. මක්නිසාද ඒවා ඔහුට අනුවණකමය . ඔවුනේ 
අධ්යාත්මිකව වටහාෙගන ඇති නිසා ඔහුට ඔවුනේව දැනගත ෙනාහැක. 

ඉ��, උපෙත් සිට, ෙදවියනේ වහනේෙස් අපට එක් ආත්මයක් ලබා ෙදයි, වඩා ෙහාඳ පදයක් ෙනාමැතිකම 
නිසා මම මිනිස් ආත්මය ෙලස හඳුනේවමි. එය අපට සත්ව ෙමාළෙයේ නැත◌ි MIND බලය ලබා ෙදයි. එෙහත් 
එම මනෙස් බලය ෙභෟතික විශ්වය පිළිබඳ දැනුමට සීමා ෙවේ. ඇයි? මක්නිසාද යත් දැනුම මිනිස් මනසට 
ඇතුළු වනේෙනේ ෙභෟතික ඉනේද්රියනේ පංෙචනේ පමණක් බැවිනි. 

න�� ෙද�ය� වහ�ෙ� ආද� සහ ඒව මැ�ෙ�� ��සාෙ� මැ�ම ස���ණ කර 
ෙනා�� බව සලක�න. ෙභෟතික නි�මාණය අවස� �ය. ඔවුනේෙගේ මැවීෙම්දී ඔවුනේට ෙමම 
"මනුෂ්ය" ආත්මය තිබුණි. … 

ෙභෟ�ක �ෙම� එන ෙභෟ�ක ����ෙග� තම�ව ප්ර���පාදනය ��මට - 
ෙභෟතිකෙයේ සිට අධ්යාත්මික සංයුතිය දක්වා “පරතරය පියවීමට” ෙදවියනේ වහනේෙස් සැලසුම් කර ඇත්ෙත් 
ෙකෙස්ද? 

පළ�ව, ෙදවියනේ වහනේෙස් ෙභෟතික මිනිසා තුළ "මිනිස්" ආත්මයක් තැබුවා. ෙකෙස් ෙවතත්, තීරණ 
ගනේෙනේ, පසුතැවිලි වීමට ෙහෝ චරිතය ෙගාඩනඟනේෙනේ මිනිස් ආත්මය ෙනාෙවේ. මා අවධාරණය කර ඇති 
පරිදි, ෙමම ආත්මය ජීවය ලබා ෙදනේෙනේ නැත, දැකීමට, ඇසීමට, දැනීමට ෙහෝ සිතීමට ෙනාහැකිය. එය 
ෙභෟතික මිනිසාට, ඔ�ෙ� ෙමාළය හරහා ෙ� ෙ�ව� ��මට බල ග�ව�. නමුත් ෙමම 
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ආත්මය සෑම සිතුවිලේලක්ම - පංෙචනේද්රියයනේ හරහා ලැෙබන සෑම දැනුමක්ම වාරේතා කරන අතර එය මිනිස් 
ජීවිතෙයේ වරේධනය වන ඕනෑම චරිතයක් - ෙහාඳ ෙහෝ නරක - වාරේතා කරයි. 

��� ��සා සෑ� ඇ�ෙ� වචනා�ථෙය� CLAY වලිනේ. ෙදවිය� වහ�ෙ� ප්රධාන 
�ඹ�ක� මැ�ෙය� බ�න� සාදා හැඩග�වා ෙම�. නමුත් මැටි ඉතා දැඩි නම්, එය ඔහුට 
අවශ්ය ආකෘතියට සහ හැඩයට නැෙමනේෙනේ නැත. එය ඉතා මෘදු සහ ෙතත් නම්, එය කුඹලේකරු එය 
නැෙමන තැනට "ඉදිරියට" ස්ථිර බවක් නැත. 

ෙයසායා 64:8 හි සටහනේ කරනේන: “නමුත් දැනේ [සදාකා�ක], ඔබ අෙප් පියාය. අපි මැටි ය, ඔබ අෙප් 
කුඹලේකරු ය; අපි සියලේෙලෝම ඔබෙගේ හස්තෙයේ වැඩය. 

එෙහ� ෙද�ය� වහ�ෙ� අප සෑම ෙකෙන�ටම තමාෙ�ම මනස� ලබා � ඇත. 
යෙමක් ෙදවියනේ වහනේෙස් ෙහෝ ෙදවියනේ වහනේෙස්ෙගේ මාරේග පිළිගැනීම ප්රතික්ෙෂ්ප කරනේෙනේ නම් - වැරදි 
ගැන පසුතැවිලි වී හරි පැත්තට හැ�ම ප්ර��ෙ�ප කර�ෙ� න�, ෙදවියනේ වහනේෙස්ට ඔහුව 
ෙගන ඔහු තුළ ෙදේව චරිතයක් ඇති කළ ෙනාහැක. නමුත් මිනිස් මැටි නම්යශීලී විය යුතුය, කැමැත්ෙතනේ 
අස්වැනේනක් ලබා දිය යුතුය. මනුෂ්යයා දැඩි වී ප්රතිෙරෝධය දක්වනේෙනේ නම්, ඔහු අධික වියළි හා තද වූ මැටි 
හා සමාන ය. කුඹලේක�ට එ�� ��ව� කළ ෙනාහැක. දීලා නැෙමනේෙනේ නැහැ . එෙස්ම, ඔහු 
කැමැත්ෙතනේ, අරමුෙණනේ සහ අධිෂ්ඨානෙයනේ අඩු නම්, ෙද�ය� වහ�ෙ� ඔ�ව ෙද�ය� 
වහ�ෙ�ට අවශ්ය ෙදයට අ�ධ වශෙය� හැඩග�වන �ට ඔ� "ෙනාසිට" ෙනාසිටිනු ඇත - 
ඕනෑවට වඩා කැමති, දුරේවල, චරිතෙයේ මූලයක් ෙනාමැති නම්, ඔ� එෙ� කර� ඇත. කවදාවත් 
අවසානය දක්වා විඳදරාගනේන එපා. ඔහු අහිමි වනු ඇත. … 

එය ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� ධ���ඨකම �ය ��ය, මනේද අපෙගේ සියලේෙලෝම උනේ වහනේෙස්ට 
අපිරිසිදු ෙරදි කඩ ෙමනේය. ඔහු ෙනාකඩවා ඔහුෙගේ දැනුම, ඔහුෙගේ ධරේමිෂ්ඨකම, ඔහුෙගේ චරිතය අප තුළ 
ඇති කරයි - අප උනනේදුෙවනේ එය ෙසාය�ෙ� න� සහ එය අව�ය න�. නමුත් අපට එය තුළ 
අපෙගේ ඉතා වැදගත් ෙකාටසක් ඇත. … 

ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� ��ධා�මයාණ� කරණෙකාටෙගන ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� 
ච�තය අපට ලැෙබන �ට, වැඩි වැඩිෙයනේ ෙදවියනේ වහනේෙස් අප තුළ ප්රතිනිෂ්පාදනය කරයි. 

අවසාන වශෙය�, නැවත නැඟිටීෙම්දී, අපි ෙදවිය� වහ�ෙ� ෙම� - අපට පවේ කළ ෙනාහැකි 
තත්වයක සිටිනු ඇත, මනේද අප විසිනේම එය සකසා පාපෙයනේ හැරී පාපයට එෙරහිව අරගල කර අරගල කර 
පාපයට එෙරහිව සටනේ කර ඇති බැවිනි. 

ෙද�ෙ� අර�ණ ඉ� ෙ��! 

ඔ�, ෙදවිෙගේ අරමුණ ඉටු ෙවනවා. 

ෙද�ය� වහ�ෙ� ���� සහ ගැහැ�� සෑ�ෙ� ඇ�? 

���� මැ�මට අදාළව, ෙදවියනේ වහනේෙස් ඔවුනේව පිරිමි සහ ගැහැණු ෙලස සෑදුෙවේ ඇයි? 

ෙහාඳ�, ෙදවියනේ වහනේෙස් පළමු මිනිසාට සහ ස්ත්රියට පැවසූ පරිදි ප්රජනනය හා සම්බනේධ පැහැදිලි ෙහ්තුවක් 
තිෙබේ: 
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28 සඵල � වැ� ව�න; ෙපාෙළාව පුරවනේන... (උත්පත්ති 1:28). 

බ�බලය තරම� ���ත අදාළ ෙ��ව� සපය�: 

14 ... ඔබ සහ ඔෙබේ ෙයෟවනෙයේ භාරේයාව අතර ... ඇය ඔෙබේ සහකාරිය සහ ���ෙම� ඔෙ� 
භා�යාව�. 15 ��� උ�වහ�ෙ� ආ�මෙ� ඉ��ය� ඇ�ව ඔ��ව එ� කළ ෙ�ක. 
සහ ඇයි එකක්? ඔහු ෙදේවභක්තික දරුවනේ ෙසායයි... (මලාකි 2:14bd-15) 

ෙද�ය� වහ�ෙ� ���� සහ ගැහැ�� මැ�ෙ� ඔ�� එ� ෙකෙන� �මට� අවසානෙ�� 
ෙ�වභ��ක ද�ව� �� ��මට� (ෙදේවත්වයට පත් කිරීම සඳහා). 

ෙ��� ඉගැ��ෙ�: 

4 උ� වහ�ෙ� ඔ��ට උ�තර ෙද��, ”මුලදී ඔවුනේ මැවූ තැනැනේ වහනේෙස් ඔවුනේව පුරුෂෙයකු 
හා ස්ත්රියක කළ ෙස්ක, 5 ඔබ කියවා නැදේද ? ඔ�ෙ� භා�යාවද, ෙදෙදනාම එක මාංසයක් වනේෙනෝද? 6 

එබැ�� ඔ�� තව �රට� ෙදෙදෙන� ෙනාව එක මාංසය�. එබැවිනේ ෙදවියනේ වහනේෙස් 
එක් කළ ෙදේ මිනිසා ෙවනේ ෙනාකරනේන. ” (මෙතවේ 19:4-6) 

ෙ��ත පා�� ෙ� ස�බ�ධව ��ෙ�, "ෙමය මහත් අභිරහසකි, නමුත් මම ක්රිස්තුස් වහනේෙස් සහ සභාව 
ගැන කථා කර�" (එපීස 5:32). 

ඊට අමතරව, ටී ඔ� ෙදෙදනා �� ෙලස එ� �ම ද �යාණ� සහ �ත්රයා අතර ඇ� 
ස�බ�ධය වඩා� ෙහා�� අවෙබෝධ කර ගැ�මට අපට උපකාර කර� (ෙයාහනේ 17:20-23). 

�වාහ සබඳතාව �යා සහ �ත්රයා අතර ඇ� ස�බ�ධය (ෙදෙදනාම ෙදවියනේ වහනේෙස් ෙලස 
හඳුනේවනු ලැෙබේ, උදා ෙකාෙලා�� 2:2, එය ෙබාෙහෝ ෙදෙනකුට අභිරහසක්) ෙමනේම නැවත නැඟිටීෙමනේ පසු 
(එය) හැරුණු මිනිසුනේට කුමක් සිදුෙවේද යනේන සිතීමට උපකාරී ෙවේ. බයිබලය අභිරහසක් ෙලසද හඳුනේවයි, උදා 1 
ෙකාරිනේති 15:51-54). 

ෙ��ත පා�� ෙ�මය ගැන සාක�ඡා කළ අතර �වාහක ත��වයට ස�බ�ධ තව� 
අධ්යා��ක පාඩ� ��පය� ලබා ��ෙ�ය. 

4 ... තම ස්වාමිපුරුෂයනේට ආදරය කිරීමට, තම දරුවනේට ආදරය කිරීමට තරුණ කානේතාවනේට අවවාද 
කරනේන (තීතස් 2:4). 

22 භා�යාෙව�, සමිඳාණනේ වහනේෙස්ට ෙමනේ ඔෙබේ ම ස්වාමිපුරුෂයනේට යටත් වනේන. 23 ම��සාද 
�වා���ෂයා භා�යාවෙ� �සය, ක්රිස්තුස් සභාෙවහි ප්රධානියාය. තවද ඔහු ශරීරෙයේ 
ගැළවුම්කාරයාය. 24 එබැ�� සභාව ����වහ�ෙ�ට යට�ව ���නා�ෙම� 
භා�යාව�ද සෑම ෙදයක�ම තම �වා���ෂය�ට යට�ව ��ය ��ය. 

25 �වා���ෂෙය�, ක්රිස්තුනේ වහනේෙස් සභාවට ෙප්ර්ම කර, ඇය උෙදසා තමනේම දුනේ ෙස්ම, ඔෙබේ 
භාරේයාවනේට ෙප්ර්ම කරනේන, 26 ඔ� වචනෙය� ඇයව ���ධ කර, වතුෙරනේ ෙසෝදා පවිත්ර කරන 
පිණිස, 27 ඇයව ෙ�ජා��ත සභාව� තම� වහ�ෙ�ට ඉ��ප� කරන �ණස 
ෙනාෙ�. ලප ෙහෝ රැලි ෙහෝ එවැනි ෙදයක් ඇති නමුත්, ඇය ශුදේධ හා කැළලක් ෙනාමැති විය යුතුය. (එපීස 
5:22-27) 



17 
 

���� සහ ගැහැ�� සෑ�මට තව� ෙ��ව� �ෙ�, ෙම් ජීවිතෙයේ ශාරීරික ෙවනස්කම් සහිතව වුවද, 
ෙජෝඩු ෙජේසුස් වහනේෙස් සමඟ එක්ව මහිමයට පත් කිරීමට හැකි වීමයි (ෙරෝම 8:16-17). එකට වැඩ කිරීම (උත්පත්ති 
1:28; ෙදේශනාකාරයා 4:9-12) සහ ෙම් ජීවිතෙයේ එකට දුක් විඳීම පවා පිරිමි-ගැහැණු ෙජෝඩු සඳහා සැලැස්ෙම් 
ෙකාටසක් විය (ෙරෝම 8:16-17). 

අ� ඉ�හාසෙය� පාඩ� ��පය� ද බල�: 

30 ඇද��ෙල� ෙය�ෙකෝෙ� ප�� ස� දවස� වටකරග� ප� කඩා වැ�ෙණෝය. 31 

ඇද��ෙල� ග�කාව � රාහ� ඔ��කාරය� සමාදානෙය� ��ග� �ට, විශ්වාස 
ෙනාකළ අය සමඟ ෙනානැසී ගිෙයේ ය. 32 මම තව �ම� �ය�නද? මක්නිසාද ගිඩිෙයානේ, බරාක්, 
සැම්සනේ සහ ෙජප්තා ගැනද දාවිත්, සාමුෙවලේ සහ අනාගතවක්තෘවරුනේ ගැනද පැවසීමට කාලය මට 
අෙපාෙහාසත් වනු ඇත: 33 ඇද��ෙල� රාජ්යය� යට� කළ, ධරේමිෂ්ඨකම් කළ, ෙපාෙරානේදු ලබා 
ගත්, සිංහයනේෙගේ කටවලේ නැවැත්වූ, 34 සැහැ�යාව �වා දැ�හ. ගිනේන, කඩුෙවේ ෙකළවරිනේ ගැලවී 
ගිෙයේය, දුරේවලකම නිසා ශක්තිමත් විය, සටෙනේදී ෛධරේය සම්පනේන විය , පිටසක්වල හමුදාවනේ පලවා 
හැරීමට හැරී ගිෙයේය . 35 ��� තම මළ��ව නැවත නැ��ව� ලැ�හ. තවත් අයට වඩා ෙහාඳ 
නැවත නැඟිටීමක් ලබා ගැනීම සඳහා ගැලවීම පිළි ෙනාෙගන වධ හිංසාවලට ලක් විය. 36 තව� 
සමහ��ට සම�ච� ��� සහ කස පහරව� , ඔවේ, දම්වැලේ සහ සිරගත කිරීම් පිළිබඳ නඩු 
විභාග විය. 37 ඔ�� ග� ගැ�හ, කියත් ෙදපළු වූෙවෝ ය, පරීක්ෂාවට ල� �ෙවෝ ය, කඩුෙවනේ 
මැරූෙවෝ ය. ඔවුනේ බැටළු හම් සහ එළු හම්වල සැරිසැරූ අතර, අනාථ, පීඩාවට, වධ හිංසාවලට ලක් වූ - 38 

ඔ��ෙග� ෙලෝකය ව��ෙ� නැත. ඔවුනේ කානේතාරවල සහ කඳුකරෙයේ, ගුහාවල සහ පෘථිවිෙයේ 
ගුහාවල සැරිසැරූහ. 39 ෙ� �ය�ෙලෝ ම ඇද��ල කරණෙකාටෙගන ෙහාඳ සා�ය� ලබා 
ග� න��, 40 ඔවුනේ අෙප� ෙව�ව ප���ණ ෙනාවන ��ස ෙද�ය� වහ�ෙ� අපට 
වඩා ෙහාඳ ෙදය� සපයා �� ෙපාෙරා��ව ෙනා��ග�හ. (ෙහෙබ්රවේ 11:30-40) 

��� හා ��ෂය� ෙදෙදනාටම ඇද��ල �� අතර ෙපාෙරා��වල උ�ම�කාරෙයෝ �හ - 
සමානව. තවද ස්ත්රීනේ හා පුරුෂයනේ ෙදෙදනාම ප���ණ �ය ��ය. තවද ෙමය අපට වඩා ෙහාඳ වනු ඇත. 

�මන අර�ණ� සඳහාද? 

සදාකා�කවම අ���ය ආකාරය�� ආදරය ලබා �මට. 

ෙ��ත පා�� ���ව�ට (සහ විවාහක ෙජෝඩු පමණක් ෙනාව) ලියා ඇති පරිදි: 

12 තවද, සමිඳාණනේ වහනේෙස් ඔබ එ�ෙනකාට සහ �ය�ල�ට ෙ�මය වැ� ��මට� බ�ල 
�මට� සල�වන ෙ��වා ... (1 ෙතසෙලෝනික 3:12) 

��� ෙහෝ ගැහැ� ෙ�වා, ���� ආදරය ලබා �මට අදහ� කර�. සැමට ආදරය වැ� 
��ෙම� සදාකා�ක�වය යහප� ව� ඇත. 

����ට �� �ෙ� �ම�ද? 

ෙද�ය� වහ�ෙ� ���ම ���� මැ� �ට, උ� වහ�ෙ� ඔ��ට ආ��වාද කළ ෙ�ක 
(උ�ප�� 1:28). ඔ� (උ�ප�� 1:31) ඔ� සෑ� �ය�ල (���� ඇ��ව) "ඉතා යහප�" බව 
ද පැව�ය. 
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තවද, බ�බලය �ෙ�ෂෙය� උග�ව� ලබ�ෙ�: 

29 … ෙද�ය� වහ�ෙ� ම�ෂ්යයා ෙක�� මවා, න�� ඔ�� ෙබාෙහෝ උපක්රම 
ෙසාය�� ���. (ෙ�ශනාකාරයා 7:29) 

ඒද� උයෙ� �, ෙද�ය� වහ�ෙ� පළ� සැබෑ ���� � ආද� සහ ඒවට (උ�ප�� 3:20) 
ඔ��ට සැබ��ම අවශ්ය �ය�ල ලබා ��ෙ�ය. 

ඔ��ට ���� හා ප්රස�න ප�සරය�, ආහාර සහ ��මට යම� ��� (උ�ප�� 2:8-24). 
ඔ�� ��ක වශෙය� සත්යයට අ�ව �ව� �ය. 

න�� ෙබාෙහෝ ෙදෙන�ට අ�රහස� වන අදෘශ්යමාන ආ�ම ෙලෝකය� ද �ෙ�. 
ෙ�ව�තය� ඇ�� ෙනාෙපෙනන රාජධා�ය� �ෙ�. බ�බලය ෙප�වා ෙද�ෙ� ම�ෂ්යය� 
මැ�මට ෙපර ෙ�ව�තය�ෙග� �ෙන� එක� කැර� ගසා දැ� සාත� ෙලස හ��වන 
ස�රා ප�පස �ය බව� (එ�දර� 12:4). 

කාලයාෙ� ඇවෑෙම�, සාත� (cf. එ�දර� 12:9) ස�පෙය� ෙලස ෙප� ��ෙ�ය. ඉ�ප� ඔ� 
ඒවට පැව�ෙ� ෙද�ය� වහ�ෙ� ඔ��ව අ�ලාෙගන ��න බව� (උ�ප�� 3:1,4-5). 

ස�පයා තම කප� කෙම� ඒවව �වැ��ෙ�ය (2 ෙකා��� 11:3). ෙද�ය�වහ�ෙ�ෙ� 
වචනය ��වාස ෙනාකරන ෙලස සාත� ඒවට �ෙ�ය (උ�ප�� 3:2-4). ඔ� ඒවෙ� 
ෙපෟ�ග�ක ආශාව� සහ ��ඵලකමට ආයාචනා කළ අතර ඇය ෙද�ය� වහ�ෙ�ට 
අ�ක� � සාත�ට සව� �මට �රණය කළාය (උ�ප�� 3:6a). ඇෙ� �වා���ෂයා � 
ආද� ඒව සමඟ �� අතර, ඔ� ප� කර ඇය සමඟ ��ය �� බව �රණය කෙ�ය (උ�ප�� 
3:6b). 

සමෙ��ෂන ඇ�ළ� ��ම: මානව ��ඝා�ෂ 

උ�ප�� ෙපාෙ� පළ� ප��ෙ�ද පෙහ� ප�ව, සමහර ���� අ��� 900කට වඩා 
�ව� වන බව අපට ෙපෙ�. 

ඉ�� ආද� සහ ෙනෝවා වැ� �� ���� ෙමතර� කාලය� �ව� �ෙ� ඇ�? 

�ෙද� ඉ�හාසඥ ෙජා�ෆ� ප්රකාශ කෙ� අ�ධ වශෙය� ෙමයට ෙ��ව ෙද�ය� 
වහ�ෙ� ඔ�� සඳහා ආහාර “�ට�” ��ම ෙම�ම �� තා�ණය� ��� ��මට 
ඔ��ට කාලය ලබා �ම බව� (ෙපෟරා�ක ෙපා� 1, 3:9). 

ෙකෙ� ෙවත�, ෙපෙනන ��හට, ෙද�ය� වහ�ෙ� ����ට �ට ෙපර �� කාලය� 
�ව� �මට ඉඩ සලසා ��ෙ� පාපෙ� ප්ර��පාක වඩා� ෙහා�� දැ�මට සහ 
ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� මා�ගව�� ඈ�ව �ව� �මට�. එදා, �ෂණෙ� බලපෑ�, 
උදාහරණය� ෙලස, 21 වැ� �යවෙ� තර� ඉ�ම�� පැහැ�� ෙනාව� ඇත. තවද, �� 
ආ� කාලය� ��ම, ���� තම� ���ම අ���න සමා�ය සහ අෙන�� ගැට� 
වඩා ෙහා�� දැ�මට ඔ��ට උපකාර ව� ඇත. 
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���� ෙලෝකය යහප� ෙනාකරන බව ඔ�� ද�� ඇත. එම�සා, ඔ�� නැවත 
නැ��ව� ලැ�ෙම� ප�ව (එ�දර� 20:11-12), ෙද�ය�වහ�ෙ�ෙ� මා�ගයට 
ෙනායෑෙ� වැර� ඔ�� ෙහා�� වටහා ග� ඇත. 

ප� පර�පරාව� මහා ගංව�ර (එය ෙබාෙහෝ සමාජවල ඓ�හා�ක වා�තාවල 
ඇත) ෙම�ම ෙද�ය�වහ�ෙ�ෙ� මා�ගෙය� සැබෑ ෙලස �ව��මට ප්ර����ධව, 
සාත�ෙ� මඟෙප��ම අ�ව ම�ෂ්ය ව�ගයාෙ� ඍණා�මක ප්ර��පාක දැ�මට 
ඇත. 

ෙද�ය� වහ�ෙ� �රණය කෙ� ප� පර�පරාව�ට ෙක� ��ත ගත ��ම වඩා 
ෙහාඳ බව, ෙපා�ෙ� කථා ��ම සහ ෙක� කාලය� සඳහා �� ��නවා. ෙද�ය� 
වහ�ෙ�ෙ� සැලැ�ම �� ෙ�දනා අවම ��ම� (cf. �ලාප � 3:33). 

සාත� සහ ඔ�ෙ� �තය�ෙ� අ�රහස 

හැබැ� �ව�ෙ� ඒව �තර� ෙනෙව�. අ�� ���ෙ� පවස�ෙ� "පැර� ස�පයා" "�� 
ෙලෝකයම රවටන ය�ෂයා සහ සාත�" ෙලස හැ��ෙ� (එ�දර� 12:9). 

සාත� ෙබා�කාරෙය� බව� ෙබා�ෙ� �යා (ෙජෝ� 8:44) බව� ෙ��� ඉගැ��වා. 

�ල�, සාත�ව හැ���ෙ� ��ෆ� (ෙයසායා 14:12), එ� අ�ථය “ආෙලෝකය දර�නා” 
ය�ෙව�. ඔ� "ෙක��" �ය (එස�ෙය� 28:14). ෙක�� ය� �යාප� ස�ත ෙ�ව�තෙය� 
වන අතර, ඔ�ෙ� ��කාව�ට ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� දයාව අ�ෙන� ��ම ඇ�ළ� ෙ� 
(��මයාම 25:18-20; එස�ෙය� 28:14,16). 

��ෆ� ��මාණය කර ඇ�ෙ� ��ක වශෙය� ප���ණ (cf. එස�ෙය� 28:15) සහ 
ආක�ෂ�ය ��ෙය� ෙලසය (cf. Ezekiel 28:17). න�� එම ප���ණ�වය පැව�ෙ� නැත 
(එස�ෙය� 28:15). 

ෙද�ය� වහ�ෙ� ��ෆ� සහ ෙ�ව�තය� මැ� න��, එ� අ�ථය��, ඔ�� �ළ ච�තය� 
සාද� ලබන ෙත� ඔ��ෙ� මැ��ල ස���ණ ෙනා�ය. දැ� ෙද�ය� වහ�ෙ�ට ච�තය 
�ෂ�කව එකකට ඇ�ළ� කළ ෙනාහැක - ඔ� එෙ� කෙ� න�, ��ක වශෙය� ඔ� ය� 
ආකාරයක "ප�ගණක පා�ත" ෙරාෙබෝ ව�ගය� ��මාණය කර� ඇත. ආ�ම ���ට 
ෙම�ම ����ටද ෙමය සත්යය�. 

ෙද�ය� වහ�ෙ� �ය� ම�� �ෂ�කව ධ���ඨ ච�තය� ��මාණය කෙ� න�, එ� 
��� ච�තය� ඇ� ෙනාව� ඇත, ම�ද ච�තය ය� ෙවනම ආයතනයක, ��ගලයාෙ�, 
සත්යය ��බඳ තමාෙ�ම දැ�මට පැ��මට සහ ඔ�ෙ�/ඇය බවට ප� කර ගැ�මට ඇ� 
හැ�යාව�. �රණය, සහ වැර� ෙව�වට හ� ෙ� අ�ගමනය ��මට කැමැ�ත. ඒ වෙ�ම 
��මාණය කළ ��ගලයා එම �රණය ගත ���. ෙවන� වචන ව�� �වෙහා�, ��ගලයා, 
��සා ෙහෝ ෙ�ව�තයා, ඔ�ෙ�/ඇය/ඔ�ෙ�ම ��මාණෙ� ෙකාටස� ඇත. 

ෙමය ෙබාෙහෝ ෙදෙන�ට ප්රෙ��කාව� ව�ෙ� �ව�ප ෙදෙන� ෙමය ස���ණෙය� 
වටහාෙගන ඇ� බැ��. 
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ඒද� උයෙ� ���මට ෙපර සාත� “ඔ�ෙ� මා�ගවල ප���ණ” (එස�ෙය� 28:11-15a), 
න�� ප�ව ඔ� උඩ�කමට සහ අධ���ඨකමට යට� � අතර, ඔ�ව පහතට ෙහළ� ලැ� 
බව බ�බලය ෙප�වා ෙදන බව ක�ණාකර ෙ��� ග�න . පෘ��ය (එස�ෙය� 28:15b-17; 
ෙයසායා 14:12-14). ඔ� ධ���ඨ ච�තය �� ෙලස ෙගාඩනඟා ගැ�ම ෙව�වට ෙද�ය� 
වහ�ෙ�ෙ� ���ධවා�ෙය� බවට ප� �ය (සාත� ය� ���ධවා�යා). 

උ�ප�� 1:1 � �� ��මාණෙය� ප�ව අ�� සහගත ත�වය� ඇ� � අතර, උ�ප�� 
1:2 � පෘ��ය "පා�" (ISV, GNB) බවට ප� �මට ඔ�ෙ� කැ��ල එ� ෙ��ව� �ය. එබැ�� 
ෙද�ය� වහ�ෙ� ප�ව "පෘ��ෙ� ���වර අ�� ��මට" (�තාව�ය 104:30) �ය අතර, 
"�ර���මාණය" අතර�ර ඔ� කළ ෙ�ව� සෑ�මට ඇ�ළ� �ය (උ�ප�� 1:3-31; 2:1-3). 

ඒ ��ව� වැදග� ව�ෙ� ඇ�? 

ෙහාඳ�, අ�� ��ම ("�ර���මාණය"), ය�ෂයාට �නාශ කළ හැ� ෙ� ෙද�ය� 
වහ�ෙ�ට �වැර� කළ හැ� බව ෙප��� කර�. අනාගතෙ�� එය ��මට ෙද�ය� 
වහ�ෙ�ට සැලැ�ම� ඇ� බව ��ධ �ය��ල ෙප�වා ෙද� (උදා: පනත 3:19-21; ෙයසායා 
35:1-2). 

��ෆ� ය� "ප���ණ�වෙ� �ද්රාව, ප්රඥාෙව� සහ අලංකාරෙය� ප���ණ" බව බ�බලය 
උග�වන බව තව�රට� සලකා බල�න (එස�ෙය� 28:12). 

ෙ�ව�තෙය� ෙලස ��ෆ�ට ශා��ක ෙපෝෂණය අවශ්ය ෙනා�ය. 

��ෆ�ට ඒ �ය�ල ��ණා. 

එෙහ�, ඔ� ප� කෙ�ය (2 ෙ�තෘ� 2:4 ට අ�ව ෙවන� සමහර ෙ�ව�තය� කළා� ෙම�) 
ඔ� සමඟ ෙ�ව�තය�ෙග� �ෙන� එක� ෙපාෙළාවට ඇදෙගන �ෙ�ය (එ�දර� 12:4) (1 
ෙකා��� 6 ට අ�ව ෙ�ව�තය� ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� ෙසනඟ ��� ප�ව ���චය කර� 
ලැෙ�: 3) 

��ෆ� සහ ඔ�ෙ� කැ��ල ෙප��� කෙ� “�ය�ල ඇ�” ��� පවා ෙ�ව� නරක අතට 
හැ�මට කැර� ගැ�ය හැ� බව�. ප�ව, ඔ� ෙද�ය� වහ�ෙ�ට ���ධව කැර� ගැ�මට 
"�ය�ල ��" පළ� ����ව ෙපාළඹවා ග�ෙ�ය (උ�ප�� 3:1-6). 

එම�සා, ෙද�ය� වහ�ෙ� ����ට අවශ්ය සෑම ෙදය�ම ලබා ��ෙ� න�, ��ප�කම 
නැ� ෙනාවන ප��, ෙ�වා�භාවෙය� ෙතාරව ���� තවම� තම�ට� අ� අයට� ගැට� 
ඇ� කරන බව ෙප��මට ෙමය උපකා� ෙ�. 

ෙද�ය� සාත�ව රව�ට�න ඉඩ ෙද�ෙ� ඇ� ? 

සාත�ෙ� කැ��ල ෙද�ෙ� සැලැ�ම ව්ය�ථ කළාද? 

නැත. 
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න�� “වාතෙ� බලෙ� �මාරයා” (එ�ස 2:2) සාත� ඔ�ෙ� ආ�මා�ථකා� සහ අ�ක� 
ප��ඩය �කාශනය කරන බව බ�බලය ෙප�ව�ෙ� නැ�ද? ය�ෂයා "ෙ� �ගෙ� 
ෙද�ය�" (2 ෙකා��� 4:4) ෙලස ම�ෂ්ය ව�ගයාෙග� වැ� ෙදෙන�ෙ� මනස "අ�ධ" කර 
නැ�ද? 

ඔ� සහ ඔ�. 

සාත� නමැ� ය�ෂයා “�� ෙලෝකයම �ළා කර�” (එ�දර� 12:9) බව බ�බලෙ� 
උග�ව�ෙ� නැ�ද? 

ඔ�. 

එෙ�න� ����ව රවටා ෙවන� ප්ර�න ඇ� ��මට ෙද� සාත�ට සහ ඔ�ෙ� �තය�ට 
ඉඩ ��ෙ� ඇ�? 

ෙ�� ��පය� �ෙ�. 

ෙ��ත පා�� අපෙ� කාලය හැ���ෙ� “ෙ� ව�තමාන න�� �ගය” (ගලා� 1:4), එය වඩා 
ෙහාඳ �ගය� අඟව�. 

ෙකෙ�ෙවත�, සාත� ක�� ෙද�ව ප්ර��ෙ�ප කළ �සා අෙ� �ගෙ�� සාත�ට ඔ�ෙ� 
��ම බලය� ලබාගැ�මට අවසර � �ෙබ�ෙ� ම�ද? 

සාත�ෙ� බලපෑම අපට පාඩ� ඉෙගන ගැ�මට�, ෙබාෙහෝ �ට ච�තය ෙනා��ණාට වඩා 
ෙ�ගෙය� ෙගාඩනැ�මට� උපකාර කර�. ෙ�ගව�, එ�ට අපට ප්ර�ෙරෝධය ��� දැහැ� 
ච�තය ජයෙගන ෙගාඩනගා ගත හැ� අතර වැර� මා�ගෙ� යාෙ� ඵල ඉ�ම�� දැකගත 
හැ�ය. ඔබ පාපයට ���ධ වන සෑම අව�ථාවක�ම ඔබ ආ��කව ශ��ම� ෙ�. 

සමහර අව�ථාවල� ��කර �වද, ෙමම �වරණය අ� සම�ත �� ෙ�දනා ඇ� කර�. 

ෙමය පැහැ�� ��මට උපකාරව� වන ක�� ��පය� සලකා බල�. 

ග� අ�� කැබැ�ල� වැ� කාබ� සලක�න. එය සාෙ��ෂ වශෙය� පහ�ෙව� කැ� යා 
හැක, න�� එය දැ� �ඩනයකට ල� � ප� එය �යම��ය� බවට ප� �ය හැක - එය 
�වභා�ක �ර�ය අත�� දැ�ම ෙ�. ඉ��, ��වලයා �ඩනය හරහා ශ��ම� ෙ�. බ�බලය 
උග�ව�ෙ� ���ව�, ෙලෝකෙ� ��වල �වද (1 ෙකා��� 1:26-29), 1 ෙකා��� 3:12 ට 
අ�ව ��පහ� කළ ර�, �� ෙහෝ ව�නා ග� ෙම� ���� �ය �� බව�. 

ඊළඟට, ඔබට එස�ය ෙනාහැ� බර ව��ව� ජය ගැ�මට අව�ය බව �ත�න. ඔබට බර 
ව��ව ෙදස බැ�ය හැ�ය, න�� එය එය චලනය ෙනාකර�. ඔබට �නකට ���� ��ස� 
ෙහෝ ඊට වැ� කාලය� ඔෙ� දෑ� නැ�ය හැ� අතර එම�� ඔෙ� දෑ� �ක� ශ��ම� 
කළ හැ�ය - න�� ඕනෑවට වඩා ෙනාෙ� - නැතෙහා� ය� ෙවනස� ��මට වසර 
ගණනාව� ගතව� ඇත. 
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එෙ�� නැ�න� ඔබට හැ�ර�ය හැ� අ�ක බර සමඟ වැඩ කළ හැ�ය. ඒවා එස�ම ඔෙ� 
දෑ� ඔසවනවාට වඩා අපහ� ව� ඇත. 

ෙකෙ� ෙවත�, බර ඉ��ෙම� ඔෙ� දෑ� සරලව නැ�මට වඩා ශ��ම� වනවා පමණ� 
ෙනාව, ෙමම ව්යායාමය ම�� ව��ව ජය ගැ�මට තර� ඔෙ� දෑ� ශ��ම� ��මට 
අවශ්ය කාලය ද ෙක� කර�. 

දැ� එය සලකා බල�න: 

1962 �, ��ට� සහ ��ඩ්ර� ෙගා��ෙස�, Cradles of Eminence න�� "ප්ර��ධ සහ 
��ෙ�� ද�ෂතා ඇ� ��ගල��" 413� ��බඳ ෙහ�දර� කරන අධ්යයනය� 
ප්රකාශයට ප� කෙ�ය. එවැ� ෙ��ඨ�වය� ඇ� කෙ� �ම� ද, ෙ� �ය� කැ� 
ෙපෙනන ����ෙ� ��ත හරහා ගම� කළ හැ� ෙපා� �� ෙමානවාද ය�න 
ෙ��� ගැ�මට ඔ�� වසර ගණනාව� උ�සාහ කළහ. 

��මයට ක�ණ� න�, වඩා�ම කැ� ෙපෙනන ක�ණ න�, ඔ�� �ය�ල�ම, එන� 
392, ඔ�� ක���ද ය�න සඳහා ඉතා ��කර බාධක ජය ගැ�මට �� �ම�. (Holy 
Sweat, Tim Hansel, 1987, Word Books Publisher, p. 134) 

ය�ෂෙය� ���ෙ� ඇ� දැ� ෙමම උදාහරණවලට ස�බ�ධ ව�ෙ� �ම�ද ? 

ම�ෂ්ය ව�ගයා ෙපාළඹවා ගැ�මට ය�ෂයාට ඉඩ �ම අත්යවශ්යෙය�ම අපෙ�ම ��වලතා 
ජය ගැ�මට සහ ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� උපකාරෙය� ධ���ඨ ච�තය� ව�ධනය කර 
ගැ�මට හැ� �ෙ� �යාව�ය ෙ�ගව� කර� (���� 4:13; යාෙකා� 4:7). එ� අවසාන 
ප්ර�ඵලය න� ����ට හැ� ඉ�ම�� හා අවම �� ෙ�දනා ජය ගැ�මට හැ� �ම� (cf. 
�ලාප � 3:33; 1 ෙ�තෘ� 4:12-13 ; 3 ෙයාහ� 2). 

තවද ෙමම �ගෙ�� ෙද�ය� වහ�ෙ� ඔබව කැඳව�ෙ� න�, ඔබට හැ�ර�ය හැ� 
ප්රමාණෙය� ඔ�බට සාත�ෙ� ෙහෝ ��ධ තෘ�ණාව�� ඔබව ප��ෂාවට ල� ��මට 
උ�වහ�ෙ� ඉඩ ෙනාෙ� (1 ෙකා��� 10:13). 

සාත�ට සහ ��ධ ප��ෂාව�ට එෙර� �ම ඔබව අධ්යා��කව ශ��ම� කර� (යාෙකා� 
1:12, 4:7) සහ අනාගතෙ�� අ� අයට උපකාර ��මට ඔබට උපකාර ව� ඇත (cf. 1 ෙයාහ� 
4:21). ඔබ ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� වචනෙ� සත්යය ��වාස කරනවාට සාත� කැම� නැත. 

සත්යෙ� අ�රහස 

ෙ���� ශ�දෙකෝෂය 'සත්යය' ��වචනය කර�ෙ� ෙමෙ�ය. 

සත්යය ත�වය�, ���ම� ෙහෝ ��ගලෙය� ��බඳ සැබෑ ක��: 

සත්යය ය� සත්ය වශෙය�ම �වැර� ෙදය�. එෙහ�, දා�ශ�කය�, සාමාන්ය ජනයා සහ 
නායකය� ෙබාෙහෝ කලක �ට සත්යය ගැන ක�පනා කර ඇත. 
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ෙ���� ශ�දෙකෝෂය '��ම�' සත්යය ��වචනය කර�ෙ� ෙකෙ�දැ� බල� : 

ෙබාෙහෝ ���� ��� සත්ය යැ� �තන ක�ණ� ෙහෝ �ලධ�මය�: 

න�� ඉහත �ය�ල �සැකවම සත්ය ෙනාෙ�. ඒ වෙ�ම ෙබාෙහෝ ෙදෙන� ෙබාෙහෝ කලක 
�ට එය වටහාෙගන ඇත. එෙහ�, ෙබාෙහෝ ෙදෙන� "��ම�" සත්ය යථා�ථය සලකන අතර 
සැබෑ සත්යය වැ� �රෙ��ෂ ෙ� ��ග�ෙ� නැත. න�� ත� ��ගල ෙහෝ සා��ක ��වාස 
ෙබාෙහෝ �ට සත්ය ෙනාෙ�. ෙද�ය� වහ�ෙ� ෙව�වට ����ෙග� උපෙද� ලබා ග�නා 
අයට එෙර�ව බ�බලය අන�� අඟව� (ෙයසායා 30:1; 65:12b). පාපය සාධකය� (cf. ෙයසායා 
59:2a). 

ෙ��� සමඟ කතා කරන �ට, ෙරෝම නායක ෙපා���� �ලා� සත්යය ගැන ඇ�ෙ�ය. 

37 එබැ�� �ලා�, ''එෙ� න� ඔබ රෙජ� දැ''� උ� වහ�ෙ�ෙග� ඇ� ය. 

ෙ��� වහ�ෙ� ���� ෙද��, ''මා රෙජ� බව ඔබ හ� ය. ෙ� ෙ��ව �සා මම 
සත්යයට සා�� දරන ��ස මම ඉප�ෙන� , ෙ� ෙ��ව �සා මම ෙලෝකයට 
පැ��ෙය�. සත්යයට එකඟව ��න �ය�ෙලෝ මාෙ� හඬ අස�.” 

38 �ලා�, ''සත්යය �ම�දැ''� උ� වහ�ෙ�ෙග� ඇ� ය-. ඔ� ෙමය පැව� ප�, ඔ� 
නැවත� �ෙද�ව�� ෙවත ෙගා�, ඔ��ට කතා ෙකාට, ”මම ඔ� �ළ �� වරද� 
ද��ෙ� නැත. (ෙයාහ� 18:37-38) 

�ලා� සත්යය ��බඳ ෙබාෙහෝ ත�ක අසා ඇ� අතර ��ෙව�ට එය �වැර�ව ��වචනය 
කළ ෙනාහැ� බව �ගමනය කෙ�ය. 

ෙ��� වහ�ෙ� ���� ෙනා��න�, �ලා� ���ර� බලාෙපාෙරා�� ෙනා� �ටතට �ය 
බව ෙපෙ�. න�� ෙ��� පැව�ෙ� සත්යය ��ග�නා අය තමාට සව� ෙදන බව�. 

�ලා� හ��මට �ක ෙ�ලාවකට ෙපර, සත්යය �ම�දැ� ෙ��� පැව� බව ෙයාහ� වා�තා 
කෙ�ය. 

17 ඔෙ� සත්යෙය� ඔ�� ���ධ කර�න. ඔෙ� වචනය සත්යය. (ෙයාහ� 17:17) 

ෙද�ය� වහ�ෙ�ට ෙබා� �මට ෙනාහැ� බව බ�බලය ද උග�ව� (ෙහෙබ්ර� 6:18, �ත� 
1:2). 

එබැ�� ෙද�ය� වහ�ෙ� පවසන ඕනෑම ෙදය� සත්ය බව �ගමනය කළ හැ�ය. 

දැ�, ෙමය චක්ර ත�කය� ෙලස සලක� ලැෙ�, �ෙ�ෂෙය� බ�බලය සත්ය යැ� ��ග�නා 
අයට. ෙකෙ� ෙවත�, ඔබ ෙද�ය� වහ�ෙ� ෙකෙන� ��න බව� ඔ�ෙ� වචනය සත්ය 
බව� ඔ�� කළ ප� (සහ ෙද�ය�ෙ� පැවැ�ම තා��කද ය�න සහ සාධනය ෙ��� 
වහ�ෙ� එය කරන ෙම�ය� වැ� ෙපා� අප ස�ව ඇත ), එ�ට ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� වචනය 
බව �ගමනය ��ම ත�කා��ල ය. සත්ය �ම�ද ය�න ත�ෙ�� ��ෙ� ස�මතය�. 
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ෙබා�ව ය� සත්යයට ���ධ ෙදය�. එම�සා, ගැ�මක යම� ෙද�ය�ෙ� �� ෙ�වා�භාවය 
ල� වචනය සමඟ, � ෙදෙන� එය ��වාස කරනවා යැ� �ව� එය සත්ය ෙනාෙ�. 

ෙබාෙහෝ අය ��වාස කර�ෙ� ඔ�� “තම�ෙ� හෘදය සා��යට මඟ ෙප��මට ඉඩ �ය 
��” බව�. න�� ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� ආ�මය ෙනාමැ�ව, ෙලෟ�ක මනසට සත්යය අවශ්ය 
ප�� වටහා ගත ෙනාහැක (1 ෙකා��� 2:14) හදවත මං�ලා සහගත ෙලස ��ට �ය හැ� 
බැ�� (ෙයෙර�යා 17:9). 

ෙ��� පැව� ෙ�ද සලකා බල�න. 

4 … "'ම�ෂ්යයා �ව� ව�ෙ� ෙරා�ව�� පමණ� ෙනාව, ෙද�ය�වහ�ෙ�ෙ� 
�ඛෙය� ��ෙමන සෑම වචනය��ම' �යා �යා ඇත." (මෙත� 4:4) 

���� ෙරා� �පදව�ෙ� ෙද�ය� වහ�ෙ� මැ� ෙ�ව��. න�� �ව� �මට සැබෑ මා�ගය 
න� ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� වචනය අ�ගමනය ��ම�. 

ෙ��ත පා�� ෙමෙ� �ෙ�ය. 

13 ඔබ අෙප� ඇ� ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� වචනය ඔබට ලැ�� �ට, එය ����ෙ� 
වචනය ෙලස ෙනාව, එය සැබෑ ෙලසම ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� වචනය ෙලස ��ග� 
බැ��, ෙ� ෙ��ව �සා අ� ෙද�ය� වහ�ෙ�ට ෙනානව�වා ���ව�ත ෙව�. 
��වාස කරන ඔබ �ළ �යා කර�. 14. ම��සාද සෙහෝදරෙය�, ඔබ ���� ෙ��� 
�ළ �දෙ� �ෙබන ෙද�ෙ� සභාව� අ�කරණය කර�න� බවට ප� � ඇත. (1 
ෙතසෙලෝ�ක 2:13-14a). 

 7 ... සත්යෙ� වචනය, (2 ෙකා��� 6:7) 

13 ඔෙ� ගැළ�ෙ� �භාරං�ය වන සත්ය වචනය ඇ� ප� ඔබ ද ඔ� ෙකෙර� ��වාසය 
තැ�ව� ය. (එ�ස 1:13) 

5 ... �භාරං�ෙ� සත්ය වචනෙය� ඔබ ක�� අසා ඇ� �ව�ගෙය� ඔබ ෙව�ෙව� 
තබා ඇ� බලාෙපාෙරා��ව, (ෙකාෙලා�� 1:5) 

සත්යය ෙබාෙහෝ ෙදෙන�ට අ�රහස� , ම�ද ෙබාෙහෝ ෙදනා ෙද�ය�වහ�ෙ�ෙ� සත්ය 
වචනය ස���ණෙය� ��වාස ෙනාකර� (cf. ෙකාෙලා�� 1:5,-6 , 25-27; 1 ෙතසෙලෝ�ක 2:13) 
ම��සාද ය�, �භාරං�ෙ� �භාරං�ය ෙබාෙහෝමය� ෙ��� ෙනාගැ�ම�. ගැල�ම ��බඳ. 
සාත� ��� රවට� ලැ� ෙවන� ���� ෙකෙර� වැ� ��වාසය� ඇත (එ�දර� 12:9). 
ෙ��� ෙමෙ� පැව�වා. 

8 “ෙ� ෙසනඟ තම �ඛෙය� මට ළං ෙව�, ඔ��ෙ� ෙතා�ව�� මට ෙගෟරව කර�, 
න�� ඔ��ෙ� �ත මෙග� ෙබාෙහෝ �ර�ය. 9 ඔ�� ම�ෂ්යය�ෙ� ආඥා ධ�ම ෙලස 
උග�ව�� ��ඵල ෙලස මට නම�කාර කර�. (මෙත� 15:8-9) 
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ෙද�ෙ� වචනයට වඩා ෙවන� ���� ෙකෙර� ��වාසය තැ�ම ��ඵල නම�කාරයට මඟ 
පාදන අතර ���� සත්යෙය� ඈ� කර�. 

ෙකෙ� ෙවත�, සත්යය දැනගත හැ�ය. 

අෙපා��� ෙයාහ� ෙමෙ� ��ය. 

31 එ�ට ෙ��� වහ�ෙ� තම� ��වාස කළ �ෙද�ව��ට කතා ෙකාට, ''ඔබ මාෙ� 
වචනෙය� පව��න� න�, සැබැ�� ම ඔබ මාෙ� ශ්රාවකෙයෝ ය. 32 එ�ට ඔබ සත්යය 
දැනග�නවා ඇත, සත්යය ඔබව �දහ� කර�ෙ� ය.” (ෙයාහ� 8:31-32) 

46 … මම ඇ�ත ��ෙවා� ඔබ මාව ��වාස ෙනාකර�ෙ� ඇ�? 47 ෙද�ය� 
වහ�ෙ�ෙග� � තැනැ�තා ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� වචන අස�; එබැ�� ඔබ ෙද�ය� 
වහ�ෙ�ෙග� ෙනාවන බැ�� ඔබට ඇෙස�ෙ� නැත. (ෙයාහ� 8:46-47) 

37 ... මම ෙලෝකයට ආෙ� සත්යය ගැන සා�� දරන ��ස ය. සත්යයට අය� �ය�ෙලෝ 
මාෙ� හඬ අස� (ෙයාහ� 18:37). 

6 අපට උ� වහ�ෙ� සමඟ ඇ�ර� ඇතැ � �ෙවා�, අ�ධකාරෙ� ඇ���ෙන� න�, 
අ� ෙබා� �ය�, සත්යය ��ප��ෙ� නැත. 7 එෙහ�, උ� වහ�ෙ� ආෙලෝකෙ� ��න 
ෙලස අ� ආෙලෝකෙ� ගම� කර� න�, අ� එ�ෙනකා සමඟ ඇ�� කර�ෙන�; (1 
ෙයාහ� 1:6 - 7) 

4 ''මම උ� වහ�ෙ�ව ද��''� පවසන, උ� වහ�ෙ�ෙ� ආඥා ෙනාපව�වන 
තැනැ�තා ෙබා�කාරෙය�, සත්යය ඔ� �ළ නැත. 5 ��� යෙම� උ�වහ�ෙ�ෙ� 
වචනය ර�ෂාකර�ෙ�ද, සැබ��ම ඔ� �ළ ෙද�ය�වහ�ෙ�ෙ� ෙ�මය 
ස���ණය. ෙම�� අ� උ� වහ�ෙ� �ළ ��න බව අ� ද��. 6 උ� වහ�ෙ� �ළ 
පව�න බව පවසන තැනැ�ෙ� උ� වහ�ෙ� ගම� කළ ෙලස ම ද ගම� කළ �� ය. 
(1 ෙයාහ� 2:4-6) 

18 මාෙ� �ඩා ද�ෙව�, අ� වචනෙය�ව� �ෙව�ව� ෙනාව �යාෙව� හා සත්යෙය� 
ෙ�ම කර�. 19 ෙම�� අ� සත්යෙ� බව ද��, උ� වහ�ෙ� ඉ��ෙය� අපෙ� හදව� 
සහ�ක කර�. (1 ෙයාහ� 3:18-19) 

3 ම��සාද සෙහෝදරය� පැ�ණ ඔබ සත්යෙ� ගම� කර�නා� ෙම� ඔබ �ළ 
�ෙබන සත්යය ගැන සා�� �� �ට මම ෙබාෙහෝ ෙ� �� ��. 4 මෙ� ද�ව� සත්යෙ� 
ගම� කරන බව ඇ�ම තර� ස�ට� මට නැත. (3 ෙයාහ� 3-4) 

බ�බලෙ� �ම� පැව�වද, සත්යය ෙද�ය�වහ�ෙ�ෙ� වචනය �ම සහ ෙද�ය�වහ�ෙ�ට 
�ක� ව�න� ��� වඩා ෙහා�� අවෙබෝධ කර ගැ�ම අතර ස�බ�ධය ෙබාෙහෝ 
ෙදෙන�ට අ�රහස�. 

ෙජෝ� පහත සඳහ� ෙ� ද ��ය. 
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3 ... සා��වරය�ෙ� රජ�ම�, ඔබෙ� මා�ග සාධාරණ හා සැබෑ ය! (එ�දර� 15:3) 

අ� සත්යයට අ�ව �ව� වන �ට සත්යය වඩා� ෙහා�� ෙ��� ගැ�මට ෙද�ෙ� මා�ගවල 
ගම� ��ම අපට උපකාර කර�. 

���ව� වශෙය�, ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� වචනෙය� ���ධ � (ෙයාහ� 17:17), අ� 
"සත්යෙ� වචනය �වැර�ව ෙබ�ම" (2 �ෙමෝ� 2:15), " ෙලෟ�ක හා �� කතා බෙහ� වැළ� 
��ය ��ය, ම�ද එය තව�රට� ඉ��යට ෙගන ය� ඇත. අභ��කකම ” (2 �ෙමෝ� 2:16, 
NASB). ඒ �සා අ� ෙලෝකෙ� ආග� සමඟ ස���ව�� වැළ� ���. 

න�� ෙබාෙහෝ ප��තය� පවසන ප�� �ද්යාව බ�බලයට පටහැ� න� �ම� කළ ��ද? 

ෙහාඳ�, "ෙද�ය� වහ�ෙ� සත්ය ෙ�වා, න�� සෑම ම�ෂ්යෙය�ම ෙබා�කාරෙය� ෙ�වා" 
(ෙරෝම 3:4). ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� වචනය ��වාස කර�න. 

අ�� ���ෙ� කාලෙ� පවා 'විද්යාව' වැරදි ෙලස හැඳිනේවූ අය සිටියහ. දැනුම්දීම: 

20 අෙහෝ තිෙමෝති, අපවිත් ර හා ��ඵල වද� සහ �ද්යාෙ� ව්යාජ ෙලස හැ��ෙවන 
���ධක�ව�� වැළ�, ඔෙබේ විශ්වාසයට කැප වූ ෙදේ තබා ගනේන . 

21 ඇද��ල ස�බ�ධෙය� සමහ�� වැර� කර ඇත. (1 තිෙමෝති 6:20-21, KJV) 

එෙ�න� සත්යයට ���ධ ���ම�� ��� ෙනාමඟ �ය ���� වහ�ෙ� යැ� �යාග� 
අයද ���. 

ෙ��ත ෙයාහ� ෙමෙ� ��මට ආ�භාව ල�ෙ�ය. 

26 මා ෙ� ෙ�ව� ඔබට ��ෙ� ඔබ �ව�මට උ�සාහ කර�න� ගැන ය. (1 ෙයාහනේ 
2:26) 

��ධ �ද්යාඥය� �ව��කාර සහ/ෙහෝ ෙදවියනේෙගේ වචනයට එකඟ ෙනාවන ක�� ඔ�� 
ස�ව ඇතැ� �තා ඇත. ඔවුනේෙගේ වැරදි ෙතාරතුරු වලට හසු ෙනාවනේන. 

ෙද� ෙකෙන� �� (��තර සඳහා, ෙනා�ෙ� ෙපාත බල�න, ccog.org � මාතෘකාව: 
ෙද�ය�ෙ� පැවැ�ම තා��කද?) සහ ඔ�ෙ� වචනය සත්යය සඳහා ��වාසය තැ�ය 
හැ�ය. බ�බලය අන�� අඟව�ෙ� “ ��සා ෙකෙර� ��වාසය තබන ම�ෂ්යයා [ඇ] උ�� 
” (ෙයෙර�යා 17:5). 

සමහර අය ගැන ෙ��ත පා�� �ෙමෝ�ට ෙමෙ� �ෙ�ය. 

7 සෑම �ටම ඉෙගන ග�නා අතර �� �ෙටක� සත්යය ��බඳ දැ�මට පැ��ය 
ෙනාහැක. 8 ජැනස් සහ ජ�ෙබ්ර� ෙමෝෙස�ට ���ධ �වා ෙ�ම ෙමා��ද සත්යයට 
���ධ ෙව�. 9 න�� ඔ�� තව�රට� ��� ෙනාව� ඇත, මනේද ඔවුනේෙගේ ෙමෝඩකම 
සියලේලනේටම ප්රකාශ වනු ඇත (2 තිෙමෝති 3:7-9) 
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ෙබාෙහෝ අය තම� කවදා ෙහෝ සත්යය ඉෙගන ග�නා බව� ඒ ගැන උන��ව� ද�වන බව� 
�යා ��න න�� ෙබාෙහෝ ෙදෙන� සැබෑ සත්යයට ���ධ ෙව�. 

සත්යය අවසාන කාලෙ� �ඟ භා�ඩය� බවට අනාවැ� පළ �ය. 

12 එෙ�ය, ���� ෙ��� �ළ භ��ව�තව �ව� �මට කැම� �ය�ෙලෝම �ඩා 
���ෙනෝය. 13 එෙහ� න�� ���� ද වංචාකාරෙයෝ ද �වෙට�� ද �වෙට�� ද වඩ 
වඩා� නර� ව�ෙනෝ ය. 14 එෙහ�, ඔබ ඉෙගන ග� සහ සහ�ක කර ඇ� ෙ� ඔබ 
ඉෙගන ෙගන ඇ�ෙ� කාෙග�ද ය�න දැනෙගන, ඒවා �ළ �ගටම ��ය ��ය (2 
�ෙමෝ� 3:12-14) 

ඔබට “සත්යයට ෙ�මය” ප්රමාණව� න� ( 2 ෙතසෙලෝ�ක 2:10), ඒ අ�ව �යා කර�ෙ� න�, 
ඔබට එළෙඹන දැවැ�ත වංචාව�� ( 2 ෙතසෙලෝ�ක 2:7-12) ගැල� ��ය හැක. �� 
ෙපාෙළාවටම පැ�ෙණන භයානක "ප��ෂාකා� පැය�" (එ�දර� 3:7-10). 

�ෙ�කෙ� අ�රහස 

�ෙ�කය අ�රහස� බව ෙපෙන�නට ෙනා��ණද, එය ෙබාෙහෝ ෙදෙන�ට එෙ� � ඇත. 

ෙද�ය� වහ�ෙ� හ�වන දවසට ආ��වාද කළ බව බ�බලය ෙප�ව� (උ�ප�� 2:2-3). 
���� ෙතෝරාග�නා ෙවන� ��ම දවසකට ෙද� ආ��වාද කළ බව බ�බලෙ� 
උග�ව�ෙ� නැත. ���� "����ට වඩා ෙද�ය� වහ�ෙ�ට �ක� �ය ��ය" (�යා 
5:29). 

ෙද�ය� වහ�ෙ� ����ට ස�පතා ශා��ක �ෙ�කය� ලබා ��නා. ����ට එය තබා 
ගත හැ� වන ප�� ඔ� ප්ර�පාදන සලසා ෙද� (cf. ��මයාම 16:5; ෙල� කථාව 25:18-22). 

�� කා�නව, �න හත� ෙව�වට �න හය� වැඩ ��ෙම� වැ� යම� කළ හැ� බව වටහා 
ගැ�ම ෙබාෙහෝ ෙදනා ��මයට ප� ෙ�. ඒ� ඒක ඇ�ත. 

����ට ��ධ �ය�� පද ෙනාෙ�ෙරන �සා, ෙමය ෙබාෙහෝ ෙදෙන�ට අ�රහස�. 

ෙද�ය� වහ�ෙ� අනාගතව�තෘ එස�ෙය�ට ෙමෙ� ��මට ආ�භාව ල� ෙ�ක. 

26 ඇෙ� �ජකෙයෝ මාෙ� ව්යව�ථාව කඩකර, මාෙගේ ශුදේධ ෙදේ ෙකෙළසා ඇත. ඔවුනේ ශුදේධ හා 
අශුදේධ ෙදේ අතර ෙවනස හඳුනාෙගන නැත, අපවිත්ර හා පවිත◌ර් ෙ� අතර ෙවනස ඔ�� ප්රකාශ 
කෙ� නැත. ඔවේහු මාෙගේ සබත්වලිනේ ඔවුනේෙගේ ඇස් සඟවාගත් බැවිනේ, ඔවුනේ අතෙරේ මා 
ෙකෙලසනේෙනමි. (එසකිෙයලේ 22:26) 

ෙබාෙහෝ ආග�ක නායකය� ෙද�ෙ� ��ය කඩ කරන අතර ඔ�� සබ�වලට ස�බ�ධ 
ඔ��ෙ� ඇ� සඟවාෙගන ���. මෙ� සබ� ස�පතා සබ� ෙම�ම ෙද�ය�ෙ� ��ධ �න 
ෙලසද හ��වන වා��ක සබ� සඳහා ෙයා� ��ම�. සබ� ය� ශා��ක 
�ෙ�කය/ප්ර��ඨාපනය සහ අධ්යා��ක �න��වනෙ� කාලය�. 
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ෙද�ය� වහ�ෙ� ����ට ඔ��ෙ� වැඩ ��මට �න හය� ලබා �� ෙ�ම, හ�වන �න 
�ෙ�ක ගැ�මට�, ෙද�ය� වහ�ෙ� ම�ෂ්ය ව�ගයාට 'අ��� එ�දහ� �න' හය� ලබා 
�� බව ස� �න ස�ෙ� ���ර (cf. �තාව�ය 90:4; 2 ෙ�තෘ� 3:8 ) ම�ෂ්ය�වෙ� වැඩ 
කර�න, න�� ප�ව සහස්ර රාජ්යෙ� 'හ�වන අ��� එ�දහ� දවස' �ව� �මට (cf. 
එ�දර� 20:4-6). 

අ��� 6,000/7,000 සැලැ�ම නව ���ෙ� ඉගැ��� සමඟ ෙහා�� ගැලෙ� "අ��ම 
දව�වල" ( �යා 2:14-17 ) එය ආර�භ �ෙ� ෙ��� තම ��ක ෙ�වෙ�වය අවස� කරන �ට ( 
ෙහෙබ්ර� 1:1-2 ). අ��� හයදහෙ� අවසාන �න ෙදක එම ව�ගෙ� ස�ෙ� අවසාන �න ව� 
ඇත. 

�ෙද� ස�ප්රදාය උග�ව�ෙ� ෙමම වසර 6,000 අදහස ප්රථම වරට ඉගැ��ෙ� 
අනාගතව�තෘ එ�යාෙ� පාසෙ�� බව� ( බැ�ෙලෝ�යා� ත���: සැ�ෙහ�� 97a). 

ෙදවන �යවෙ� අගභාගෙ� සහ ��වන �යවෙ� �� භාගෙ��, �ක-ෙරෝම සා��වරය� 
සහ Irenaeus (Irenaeus. Adversus ) වැ� �ෙෂා�ව�� haereses , ෙපාත V, ප��ෙ�දය 28:2-3; 
29:2) සහ Hippolytus (Hippolytus. On the HexaËmeron , or Six Days' Work) ද වසර 6,000-7,000 
ෙ��� ෙගන ඉගැ�� අතර ස�පතා සබ� සහස්රෙ� �ෙ�කය (වසර දහෙස� හ�වන) 
��පණය කරන බව වා�තා කෙ�ය. 

න�� 4 වන �යවෙ� ෙකා��ට�ට�� අ�රාජ්යයාෙ� නැ�ෙම� ප� තව� ෙබාෙහෝ 
ෙදෙන� ෙමය ඉගැ��ම නැවැ��හ. �� ��වාසය� ��බඳ වැ� ��තර ඔ��න� 
කෙතෝ�ක ප��ෙ� ��වාසය� න� ccog.org � මා�ගගතව ලබා ගත හැ� ෙනා�ෙ� 
ෙපාෙත� ෙසායාගත හැ�ය . 

�ක-ෙරෝමානු කෙතෝලිකයනේ වසර 6000ක ධරේමය නිල වශෙයනේ ඉගැනේවූෙයේ නැතත්, ෙදවියනේ වහනේෙස් ෙමම 
අවුරුදු 6,000 තුළ යක්ෂයාට සහ මනුෂ්ය වරේගයාට සම්පූරේණ දුක් ෙවේදනා අවම කර ගැනීමට සහ සියලු මිනිසුනේ 
පරිපූරේණ කිරීෙම් ක්රියාවලිෙයේ ෙකාටස්කරුවනේ වීමට වැරදි මාරේගයක් ෙතෝරා ගැනීමට ඉඩ � ඇත. උනේ 
වහනේෙස්ට සවනේ ෙදනේෙනේ කවුද - ෙම් යුගෙයේ ෙහෝ මතු යුගෙයේ. 

ඇ� අ��� 6,000? 

����ට වඩා� ��� යැ� �� ��ධ �වන ක්රම අ�හදා බැ�මට ෙමය ප්රමාණව� බව 
ෙද�ය� වහ�ෙ� �ගමනය කළ බව ෙපෙ� - සහ ආදම් සහ ඒවට එම අවස්ථාව ලැබී ඇති පරම්පරා 
ගණනාවකට. එබැවිනේ, වසර දහස් ගණනකට පසුව, හිෙතෝපෙදේශ 14:12 සහ 16:25 හි ප්රකාශයනේ , "මනුෂ්යෙයකුට 
හරි ය� ෙපෙනන මා�ගය� ඇත, නමුත් එහි අවසානය මරණෙයේ මාරේගය" බව මිනිසුනේට පසුව ෙහාඳිනේ 
දැකගත හැකි වනු ඇත. නිවැරදි. 

එම වසර 6,000 අවසානෙයේදී ෙම් ෙලෝකය ෙකාතරම් නරක අතට හැෙරනු ඇත්ද යත්, "ඒ දවස් ෙකටි 
ෙනාකළෙහාත් කිසි මාංසයක් ගැලවීම ෙනාලැෙබේ" (මෙතවේ 24:22) ෙදවියනේ වහනේෙස් දැන සි�යහ. 
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වසර 6,000කට පසු, ෙයේසුස්වහනේෙස් නැවත පැමිෙණනු ඇත, සානේතුවරයනේ නැවත නැඟිටුවනු ලබනු ඇත, 
ග්රහෙලෝකෙයේ ජීවය සුරැෙකනු ඇත , සහ ෙදවියනේ වහනේෙස්ෙගේ රාජ්යෙයේ සහස්ර ෙකාටස ස්ථාපිත ව� ඇත (cf. 
එළිදරවේ 20:4-6) 

තවද ෙමය ෙබාෙහෝ ෙදෙන�ට අ�රහස� � ඇත. 

ෙයසායා ��මට ආ�භාව ල� ෙදය� සැල��ලට ග�න. 

11 ම�ද, උ� වහ�ෙ� ෙගාත ගැෙසන ෙතා�ව�� ද ෙවන� භාෂාව�� ද ෙ� 
ෙසනඟට කතා කරන ෙ�ක " ඔබ ෙවෙහසට ප� �ව� �ෙ�ක ග�වන �ෙ�කය 
ෙමය�" �යා�, "ෙමය ප්රෙබෝධම� ��ම�" �යා� ඔ� �ෙ�ය. එෙහ� ඔ��ට 
ඇ�ෙ� නැත. (ෙයසායා 28:11-12) 

ෙද�ය� වහ�ෙ� �ෙ�කය� ලබා ෙදන බවට ෙපාෙරා�� � ඇත, න�� “පැ�ෙළන ෙතා� 
සහ ෙවන� භාෂාව�” - වැර� ඉගැ��� සහ ප�ව�තන ගැට� �සා - ෙබාෙහෝ ෙදෙන� 
ෙද�ය� වහ�ෙ� සෑම ස�යකම ලබා � ඇ� ප්රෙබෝධම� �ෙ�කය ��ග�ෙ� නැත. 

අ�� ���ෙ� ෙහෙබ්ර� ෙපාෙ� ��ධ �ක වචන ෙදක� භා�ත කර ඇ� අතර ෙබාෙහෝ�ට 
ඉං�� භාෂාවට ප�ව�තනය කර ඇ�ෙ� “�ෙ�කය” ෙල��. ඉං�� භාෂාවට ප�ව�තනය 
කළ �ට ඒවා katapausis ෙ� සහ ස�බ��ෙමෝ� . ෙබාෙහෝ ප�ව�තක�� එම වචන ෙදකම 
වැර� ෙලස ප�ව�තනය කර ඇ� �සා ෙබාෙහෝ ෙදනා ව්යා�ල � ඇත. ෙහෙබ්ර� 4:9 � 
Sabbatismos භා�තා වන අතර, ෙහෙබ්ර� 4:3 වැ� �ථානවල katapausis භා�තා ෙ� . 

අනාගත "�ෙ�කය" ( ක�ෙපෝ�� ) - ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� රාජ්යය - ආ��ක ඊශ්රාෙය� 
ඇ�� �මට �ය�ත �සා (ෙහෙබ්ර� 4:3), ඔ�� සඳහා සබ� �නය� ඉ��ව ඇත - දැ� සබ� 
�නය පැවැ��ම (ෙහෙබ්ර� 4: 9 ) ෙම�� අදහ� කර�ෙ� ���ව� දැ� ස�පතා සබ� 
�ෙ�කය බලාෙපාෙරා��ෙව� ��න �ට පවා ෙ�වරාජ්යෙ� අනාගත '�ෙ�කයට' ඇ�� 
වන බව�. ෙමම �ගෙ��, ෙද�ය�වහ�ෙ�ෙ� ෙසනඟ ෙද�ය�වහ�ෙ� ෙම� එ�නම 
ක�සරව �ෙ�ක ගත ��ය (ෙහෙබ්ර� 4:9-11අ), "��ව� අ�ක�කෙ� එකම ආද�ශයට 
අ�ව ෙනාවැෙටන ��ස" (ෙහෙබ්ර� 4:11ආ). 

වැර� ප�ව�තන සහ 'ඇ� සඟවා ගැ�ම ' ෙ��ෙව� , බ�බලා��ල �ෙ�කය තවම� 
ෙබාෙහෝ ෙදෙන�ට අ�රහස�. 

පාපෙ� අ�රහස 

පාපය ය� �ම�දැ� ෙබාෙහෝ ෙදනා ව්යා�ල � ඇ� බව ෙපෙ�. 

ෙබාෙහෝ අය එය ��වචනය කළ හැ� ආකාරයට �යා කර�. 

එෙහ�, පාපය ��වචනය කර�ෙ� ෙද�ය� �ස ���� ෙනාෙ�. 

පාපය ය� �ම�ද? 
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බ�බලය එය ��වචනය කරන ආකාරය ෙම�න: 

4 ප� කරන තැනැ�ෙ� �� �ෙරෝ� �යා කර�, පාපය �� �ෙරෝ� �යාව�. (1 
ෙයාහ� 3:4, NKJV) 

4 ප� කර�නා අ��ක� කර� ; පාපය අධ�මය�. (1 ෙයාහ� 3:4, DRB) 

4 ප� කරන �ය�ෙලෝ ව්යව�ථාව කඩ කර�, ඇ�ත වශෙය�ම පාපය ය� 
අව��ය�. (1 ෙයාහ� 3:4, EOB නව ���ම) 

4 ප� කරන කවෙර� �ව ද ව්යව�ථාව කඩ කර�; ම��සාද පාපය ව්යව�ථාව 
උ�ලංඝනය ��ම ය. (1 ෙයාහ� 3:4, KJV) 

ෙමාන ��යද? 

ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� ��ය, ඔ�ෙ� වචනෙ� ඇත (cf. �තාව�ය 119:11), සහ එයට දස 
ආඥා ඇ�ළ� ෙ� (cf. 1 ෙයාහ� 2:3-4; �තාව�ය 119:172; ෙනා�ෙ� ෙපාතද බල�න, 
අ�ත�ජාලෙය� www. ccog.org, මාතෘකාව: දස පන�: දසෙලාගය, ���යා� ධ�මය සහ 
මෘගයා ). 

��ෙව�ට ප� ��මට බල කර නැත�, �ය�ෙලෝම ප� කර ඇ� බව බ�බලය උග�ව� 
(ෙරෝම 3:23). 

���� ප� කර�ෙ� ඇ�? 

ෙහාඳ�, ඒව සහ ආද� ප� කළ එකම ෙ��ව �සා. ඔ�� සාත� සහ/ෙහෝ ඔ��ෙ� 
තෘ�ණාෙව� �ව�ණා. 

සාත� �� ෙලෝකයම රවටා ඇත (එ�දර� 12:9). ඔ� �� ��� සංහ�යටම බලපෑ� ��මට 
සහ �ව�මට ඔ�ට හැ� සෑම න�� ����ල�ම භා�තා කර ඇත. සාත� ඔ�ෙ� 
ද�ශනය ෙබාෙහෝ �රට �කාශනය කර ඇත (cf. එ�ස 2:2) - ��ඵලකම, ආශාව සහ 
කෑදරකම අපට බලපෑ� ��මට ආයාචනා කර�. 

අභාවප්රා�ත එවැ�ජ��ත ෙලෙරෝ� ෙනෆ ් ෙව�� පහත සඳහ� ක�� සැල��ලට 
ග�න: 

අප සෑම ෙකෙන�ම �ඩා කල �ටම ෙමම වංචාකා� ෙබෝ�බ ප්රහාරයට �සර කර 
ඇත. සාත� වැර� ���� ඇ�� ��මට ෙමම ක්රමය භා�තා කර ඇ� අතර, ඔ� 
ආද� සහ ඒව කළා� ෙම� වැර� �රණ ගැ�මට අපට බලපෑ� ��මට ප�සරය සහ 
ත�වය� භා�තා කර�. 

අප ඉපෙදන �ට, අපට ෙද�ය� වහ�ෙ�ට ෙහෝ ඔ�ෙ� ප���ණ මා�ගයට එෙර�ව 
ෛවරය� ෙහෝ ෛවරය� ෙනා���. ෙද�ය� වහ�ෙ� ��න බව ෙහෝ අපට �ව� 
�මට �වැර� මා�ගය� ඇ� බව අ� දැන ��ෙ� නැත. න�� �ය�ත කාලෙ�� 
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අ�� සාත�ෙ� ආක�පයම, ආ�මා�ථකා��වය, ත�හාව සහ තෘ�ණාව සහ 
අපෙ�ම මා�ගයට කැම� ආක�ප ව�ධනය කර ග�ෙත�. 

අ� �ඩා ද�ව�ව ��ය�, අ� ���� වහ�ෙ� කතා කළ අය ෙම� �ය හැ�ය 
(මෙත� 18: 3, 4). ඔ�� �හතමා� සහ ඉගැ��මට හැ� අය - සාත� සහ ඔ�ෙ� 
සමාජය ��� තවම� ස���ණෙය�ම �ව�මට ල� � ෙනාමැත. … 

�ය� ම�ෂ්ය ���තභාවය, අස�ට, ෙ�දනාව සහ ���තභාවය පැ�ණ ඇ�ෙ� 
පාපෙ� සෘ� ප්ර�ඵලය� වශෙය� - ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� අධ්යා��ක හා ෙභෟ�ක 
�� උ�ලංඝනය ��ම. ස�ෙතෝෂය සහ ��ණ ��තය� ය� ෙද�ෙ� ��යට 
�ක� �ෙ� �වයං�ය ප්ර�ඵලය�. (Neff L. All About Sin. Tomorrow's World Magazine. 
අෙ�� 1972) 

අපෙ� �ය� පාප සඳහා ෙ��� �ය �ය අතර, පාපයට �ල� �ෙ�. ��කා�න ��වැය 
ව�ෙ� එය ප�කාරයාට සහ ඊට� වඩා ෙහාඳ ෙදය� ��මට ෙකෙන�ෙ� හැ�යාවට 
අ�තකර ෙලස බලපාන බව�. ඉ�� කර�න දැ� ප� ��ම ඔබට (ෙහෝ අ� අයට) ෙහාඳ 
යැ� ෙනා�ත�න, න�� �ය� ෙදනාම ඔ��ෙ� පාපව�� පාඩ� ඉෙගන ග� ඇතැ� 
බලාෙපාෙරා�� ෙව� (cf. 2 ෙ�තෘ� 2:18-20), ඔ��ව පාෙපා�චාරණය කර�න (1 ෙයාහ� 
1:9) සහ ඔ�� ගැන ප�තැ�� ෙව� ( cf. පනත 2:37-38). 

���� ඉගැ��� සහ ස�ප්රදාය� �සා ෙබාෙහෝ ෙදෙන� ෙ� �ගෙ� පාපය හ�නා 
ෙනාග��. 

ෙ��ත පා�� ෙමෙ� �ෙ�ය. 

7 ම��සාද අව��ෙ� අ�රහස දැනටම� �යා�මක ෙව�� �ෙ�. ඔ� මැ�� 
��ෙමන �� එය වළ�ව�ෙ� දැනට ���ෙ� එකා පම�. 8 එ�ට අව��ය 
එ�දර� ව� ඇත, ෙ��� ස�ඳාණ� වහ�ෙ� තම �ඛෙ� ��ෙම� ඔ� අ�භව 
කරන අතර, උ� වහ�ෙ�ෙ� පැ��ෙ� ද�ශනෙය� අවලං� කර� ඇත ; 10 

�නාශයට ප� �ව�ට ��ටකෙ� සෑම �ව�ම��ම, ඔ�� ගැළ�ම සඳහා සත්යෙ� 
ආදරය ඔ��ට ෙනාලැ�� �සා�, අසත්යෙ� ආ�ච�යය� �ළ�, 11 ෙ� �සා, සත්යය 
අදහා ෙනාෙගන අධ���ඨකමට �ය � �ය�ල� ���චය කරන �ණස, 12 අසත්යය 
අදහාග�නා ��ස, ෙද�ය� වහ�ෙ� ඔ�� ෙවත �ළාෙ� �යාව� එවන ෙ�ක . (2 
ෙතසෙලෝ�ක 2:7-12, Berean Literal Bible) 

"අ��ෙ� අ�රහස" ("අධ�මෙ� අ�රහස" DRB) ෙකාටස� න�, ෙබාෙහෝ ෙදෙන�ට පාපය 
��බඳ සත්යය උග�වා ෙනා��ම සහ/ෙහෝ ෙ���ෙ� කාලෙ� �� ප��ව�� ෙම� 
ෙද�ෙ� �� ත�කා��ලව ත�ක ��මට සහ ඒ ෙව�වට ���� ස�ප්රදාය� ��ගැ�මට 
උග�වා ��ම�. (cf. මෙත� 15:1-9). සත්යයට ප්රමාණව� ඇ�ම� නැ� අය අප ෙ� �ගෙ� 
අවසානයට ළං වන �ට ��� ෙලස �වෙට� ඇත. 

බ�බලය උග�ව�, "මෙ� ආදර�ය සෙහෝදරෙය�, ෙනා�වෙට�න" (යාෙකා� 1:16). 
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එෙහ�, ���� වන අ� අපවම රවටා ගැ�මට නැ�� ෙව� (�ෙ�ෂෙය� සාත�ෙ� 
බලපෑෙම�) සහ අයාෙ� යාෙ� අපෙ� ප්රවනතාවෙ� තරම ෙනාදැන. 

ප��ෂාව සහ පාපය ගැන ෙ��ත යාෙකා� පහත ��තර කෙ�ය. 

12 ප��ෂා �ඳදරාග�නා ��සා භාග්යව�ත ය; ම�ද, ඔ� අ�මත කළ �ට, 
ස�ඳාණ� වහ�ෙ� තම�ට ෙ�ම කරන අයට ෙපාෙරා�� � �වන ඔ��න ඔ�ට 
ලැෙබ� ඇත. 13 ��ෙව� තමා ප��ෂාවට ල� � �ට, ''ෙද�ය� වහ�ෙ� ��� මා 
ප��ෂා කර� ලැබ ඇතැ''� ෙනා�යා වා! ම��සාද ෙද�ය� වහ�ෙ� න�ෙර� 
ප��ෂාවට ල� කළ ෙනාහැ� අතර ඔ�ම ��ෙව� ප��ෂා ෙනාකර�. 14 ��� 
එ� එ�ෙකනා තම තමාෙ� ආශාව�ෙග� ඈ� � ෙපාළඹවන �ට ප��ෂාවට ල� 
ෙ�. 15 එ�ට ආශාව ���ඳග� �ට එය පාපය උපදව�. පාපය ස���ණෙය� වැ�� 
�ට මරණය උපදව�. (යාෙකා� 1:12-15) 

ප��ෂාවට එෙර� �ම සඳහා, ඔෙ� මන�� වැර� ����ල� ඇ�� �මට, ඔෙ� මනස 
යහප� ����ව�� �රවා ෙද�ය� වහ�ෙ� ෙවතට හැෙර�න. 

ෙද�ය� වහ�ෙ� සහ ඔ�ෙ� වචනය ගැන ඇ� ���� වලට වඩා ෙහාඳ ���� 
ෙමානවාද? ඔබ සාත�ට �� ෙලස ���ධ �වෙහා�, ඔ� පලා යන බව බ�බලය පවස� 
(යාෙකා� 4:7). 

ප්ර�ෙරෝධය ඔබව අධ්යා��කව ශ��ම� කරන අතර පාපෙ� ෙය�ම ඔබව ��වල කර�. 

පාපය අපට ෙද�ය� වහ�ෙ� සහ ඔ�ෙ� මා�ග අවශ්ය බව ��වාස ��මට කැම� අයට 
ෙප��මට උපකාර කර�. 

ෙද�ය� වහ�ෙ� සාත�ෙ� �ව�ෙ� බලපෑම ෙම�ම ම�ෂ්ය තෘ�ණාෙ� බලපෑම ගැන 
අවෙබෝධ කරග� අතර, එය සැල��ලට ග�නා ගැල�ෙ� සැලැ�ම� සක� කර ඇත (ඒ 
��බඳ වැ� ��තර සඳහා ක�ණාකර ෙනා�ෙ� මා�ගගත ෙපාත බල�න: Universal Offer of 
salvation. Apokatastasis: ෙද�ය�ට හැ�ද? නැ��ව� ඉ�� �ගයක� �ර��නද?�යගණන� 
��ධ �ය��වල ෙද�ය�වහ�ෙ�ෙ� ගැල�ෙ� සැලැ�ම ෙහ� කර� ). 
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3.  ෙලෝකෙ� ආග�වල උග�ව�ෙ� �ම�ද? 

��මාණය සඳහා අර�� ෙමානවාද ය�න ��බඳව ��ධ ��වාසය� ඔ��ෙ� 
��වාසය� ඇත. එබැ��, ��ධ ෙපර�ග හා බට�ර ආග�වලට ස�බ�ධ අයෙග� සමහර 
�රකාශය� ෙදස බල�. 

න�� පළ�ව, අ� අෙ�වවා�� ගැන සලකා බල�. අෙ�වවා�� ��වාස කර�ෙ� ����ට 
�ෙනෝදය� ෙහෝ ය� ආකාරයක ෙපෟ�ග�ක ඉ��ම� හැර ෙවන� අර�ණ� ඇ� බව 
ෙනාෙ�. 

���� අ� න� එය වඩා ෙහාඳ යැ� ��වාස කරන (තම� අෙ�වවා�� ෙලස සලකන ෙහෝ 
ෙනාගත හැ�) ඇත: 

ප්ර�-ප්රසවවාදය ය� ම�ෂ්ය ��තය ෛවෂ�කව වැදගැ�මකට නැ� සහ ��ඵල බව 
��වාස කර�. ද ගා�ය� පැහැ�� කරන ප��, ප්ර�-නැට���වා�� ත�ක කර�ෙ� 
මානව ප්ර���පාදනය ��� සමාජයට (ෙමම ��ෙ� ක්රමෙය� ආර�භ �මට 
ෙනාපව�න) සහ පෘ��යට අසාධාරණ හා�ය� �� කරන බව�. තවද, තම 
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පැවැ�මට එකඟ ෙනා� ද�ව� මත පැවැ�ම පැට�ෙම� ෙදමා�ය� සදාචාරා�මක 
අපරාධයකට වරදක� ෙ�. … 

නටා��� �ෙරෝ�� ෙබාෙහෝ �ට �යා ���ෙ� ��� ��තෙ� ව�නාකම� නැ� 
බව ��බඳ ඔ��ෙ� ��වාසය ��� ��තය ෙකෙර� ඇ� අ�ක�පාෙව� ෙපල� 
ඇ� බව�. 

ප්ර�-නැට���වා�� බලාෙපාෙරා�� ව�ෙ� ම�ෂ්ය�වය මැ� යාම සහ�ක ��ම 
ම�� හා�ෙය� ආර�ෂා ��මට� ... (Walsh M. ව�ධනය වන 'Anti-Natalist' ව්යාපාරය 
ම�ෂ්ය�වෙ� වඳ � යාම සඳහා කැඳ�� කර�... Daily Wire, ෙනාවැ�බ� 15, 2019) 

��ක වශෙය�, ප්ර�-ප්රසවවා�� ��වාස කර�ෙ� ���� යහපතට වඩා හා�ය� �� 
කරන බව�, ��තය ��කර බව�, එබැ�� ���� තව� ���� ෙලෝකයට ෙගන ෙනායා 
�� බව� එෙ� ��ෙම� ස���ණ �� ෙ�දනා සහ ෙ�දනාව වැ� වන බැ��. 

න��, ඔ�� ම�ෂ්ය ව�නාකම ගැන වැර��. 

����ට ව�නාකම� ඇත. ඒ වෙ�ම �� ෙ�දනා පව�න අතර�ර, ����ව ��මාණය 
කර �ෙබ�ෙ� දායක �මට සහ උපකාර ��මට�. ��තයට අ�ත� ඇත. 

දැ� අ� බල� ��� ආගෙ� ම�ෂ්ය ව�ගයාෙ� අර�ණ ගැන �ය�ෙ� ෙමාක�ද �යලා. 

වා�තා වන ප�� ��� භ��කය� ��යනයකට වඩා තරම� වැ� ය. එම ඇද��ෙ� 
��වාසය� ��බඳ ෙතාර�� ෙම�න: 

��� ආගමට අ�ව, ��තෙ� අ�ථය (අර�ණ) හතර �ණය�: ධ�ම, අ�ථ , කාම 
සහ ෙමෝ�ෂය සා�ෂා� කර ගැ�ම. පළ�වැ�න, ධ�මය ය� �ලෙය� හා 
ධා��කව �යා ��ම�. ... ��� ආගමට අ�ව ��තෙ� ෙදවන අ�ථය ව�ෙ� අ�ථ , 
එය ෙකෙන�ෙ� ��තෙ� ධනය සහ සමෘ��ය ��බැ�ම ගැන සඳහ� කර�. ... 
��� භ��කෙය�ෙ� ��තෙ� ��වන අර�ණ ව�ෙ� කාමය ෙස�ම�. සරලව 
�වෙහා�, කාම ��තෙය� ��දනය� ලබා ගැ�ම ෙලස අ�ථ දැ��ය හැ�ය. ��� 
ආගමට අ�ව ��තෙ� ��වන සහ අවසාන අ�ථය ව�ෙ� ෙමෝ�ෂය, ��ධ�වය�. 
��තෙ� වඩා�ම ��කර අ�ත සා�ෂා� කර ගැ�ම සඳහා, ෙමෝ�ෂ ��ගලෙය�ට 
ඉ� ��මට එ� ��ත කාලය� ගත �ය හැ�ය (කලා�ර��) ෙහෝ එයට ��පය� 
ගත �ය හැ�ය. ෙකෙ� ෙවත�, එය ��තෙ� වැදග�ම අ�ත ෙලස සලක� ලබන 
අතර �න��ප��ෙය� ��ම, �වයං අවෙබෝධය, ��ධ�වය ෙහෝ ෙද�ය� 
වහ�ෙ� සමග එක��කම වැ� �පාක ලබා ෙද�. ( �ව�මා� ඒ. ��� ආගමට 
අ�ව ��තෙ� අ�ථය, 2014 ඔ�ෙතෝබ� 12) 

එබැ��, ��ක වශෙය� ��� දහම උග�ව�ෙ� ධා��කව �ව� �මට, සමෘ��ය 
ෙස�මට, ��තය ��� ��මට සහ ��ධ�වය ලබා ගැ�මට උ�සාහ කරන ෙලස�, මම 
කතා කරන ��� භ��කෙය�ට අ�ව ෙ�ව�වය ද ඇ�ළ� ය. එම ��� ��වාසය� 
බ�බලයට අ��ල �ය හැ� න��, ඔ�� ���ම �වය ��ය ��ෙ� ම�දැ� පැහැ�� 
ෙනාකර�. 



36 
 

වා�තා වන අ�දමට ෙබෟ�ධය� ��යන භාගයකට වඩා මඳ� වැ�ය. ��ධාගම ��� 
ආගමට වඩා ෙවන� මතය� දර�: 

��දහම ��තෙ� ��ර සහ �රෙ��ෂ වැදග�කම� ඇ� බව ප්ර��ෙ�ප කරන 
අතර ��තය අස��දායක (ස. ��ඛ) සහ �න්ය (ස. ��යත) ෙලස ��තර කර�. 
ෙකෙ� ෙවත�, ��� වහ�ෙ� ��තෙ� සාෙ��ෂ වැදග�කම� ඇ� බව ��ෙගන 
ඇ� අතර, අපට ���ය සත්යය සා�ෂා� කර ගැ�මට� අවෙබෝධ කර ගැ�මට� 
හැ� ව�ෙ� ෙමම සාෙ��ෂ සහ ෙකා�ෙ�� ස�ත ��තෙ� �වභාවය ම��. ��ධ 
ෙ�ශනාවට අ�ව අෙ� ��තය�, ෙලෝකය� ය� නැ� වැෙටන සං���� �ස අ� 
��ව� ෙනාෙ�. එය සෑ�ෙ� හා ���ෙ� ��යාව�ය�. (��තෙ� වැදග�කම 
�ම�ද? Buddhanet.net, 03/21/19 ලබා ග�නා ල�) 

��� ආගමට ෙබාෙහෝ ෙද�ව� ��න අතර ��දහමට ෙද� ෙකෙන� නැත. තවද, ෙද�ය� 
වහ�ෙ� ෙනාමැ� න�, ��තයට �රෙ��ෂ වැදග�කම� ෙනාමැ� බව ෙබෟ�ධය� 
(අෙන�� අෙ�වවා�� ෙම�) �වැර� ය. 

න�� �ව්ය ආ�මය� �ෙ� න�, ඔ� එය පව�න බව �ගමනය ��ම තා��ක න� (එෙ� 
සනාථ කරන ෙතාර�� ලබා ගැ�මට, අපෙ� ෙනා�ෙ� ෙපා� �ංච ද බල�න, මා�ගගත 
ccog.org, ෙද�ය�ෙ� පැවැ�ම තා��කද? ) �ව්ය මැ��ක�ෙව�ට සැබෑ සහ වැදග� 
අර�ණ� �� බව වැ� හැ�ම�. 

දැ� ��ධාගම සහ ��� ආග� ෙදෙ�ම ක�මය �යලා අදහස� උග�වනවා. ෙබෟ�ධ 
�ලාශ්රයක ෙතාර�� ��පය� පහත දැ�ෙ�. 

ක�මය ය� සදාචාරා�මක ෙ�� ��බඳ ��ය�. ක�ම න්යාය ��දහෙ� ��ක 
ධ�මතාවය�. … ��ය� ෙ��ව� �සා ෙහෝ ෙවන� ���කම� �සා 
��ගලෙය�ට �� ෙනාවන ��ව� ෙ� ෙලෝකෙ� �� ෙනාෙ�. … ක�මය යන පා� 
පදෙ� වචනා�ථෙය� �යාව ෙහෝ �යාව ය�න�. ඕනෑම ආකාරයක ෙ�තනා��ත 
�යාව� මාන�ක, වා�ක ෙහෝ කා�ක ෙ�වා, එය ක�මය� ෙලස සැලෙ�. එය 
"����, වචනය සහ ��යාව" යන වා�ය ඛ�ඩයට ඇ�ළ� කර ඇ� �ය�ල 
ආවරණය කර�. ෙපා�ෙ� ග� කල, �ය� ෙහාඳ සහ නරක �යාව� ක�මය ෙ�. එ� 
අවසාන අ�ථෙය� ක�මය ය�ෙන� අදහ� කර�ෙ� �ය� සදාචාරා�මක සහ 
සදාචාර �ෙරෝ� කැමැ�ත�. ( Sayadaw M. Theory of Karma. Buddhanet.net, 07/22/19 ලබා 
ග�නා ල�) 

බ�බලය "ක�ම" යන ෙය�ම භා�තා ෙනාකරන අතර, යෙම� ව�රන ෙ� ෙනළා ග�නා බව 
උග�ව� (ගලා� 6:7-8). න�� ��දහම ෙම� ෙනාව, ෙද�ය� වහ�ෙ� ෙ�ව� ෙමෙහයවන 
බව බ�බලය උග�ව� ( �ෙතෝපෙ�ශ 16:9) එබැ�� අවසානෙ� ඔ�ෙ� කැමැ�ත 
��ග�නා අයට එය ෙහා�� �යා�මක ව� ඇත (cf. ෙරෝම 8:28). සාමෙ� වැ��ෙ� 
අවසානය� නැත (ෙයසායා 9:7). 

ෙකෙ� ෙවත�, දැ� ෙප�වා �ය ��ෙ� ��� ආගමට සහ ��ධාගමට ෙලෝකය වඩා ෙහාඳ 
තැන� �මට අවශ්ය බව�. ඒ� ඒක ෙව�ෙ� ෙකාෙහාමද �යලා බ�බලෙ� උග�ව�ෙ� 
ෙකාෙහාමද �යලා එයාලට ෙ�ෙර�ෙ� නැහැ. 
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ෙබෟ�ධය� ෙම� ෙනාව, ����ව� ���� සඳහා අර�ණ� ඇ� �ව්යමය මැ��ක�ෙව� 
��වාස කර�. ��යන 1.8 ක ���� ජනතාව� ��න බව වා�තා ෙ�. ෙද�ය� ���� 
මැ�ෙ� ඇ�ද ය�න ස�බ�ධ එ� ඉ�ලා�ය මතය� ෙම�න: 

අපෙ� ශ�රය, අපෙ� ආ�මය, ෙද�ය� වහ�ෙ�ට නම�කාර ��මට අපෙ� 
නැ��ව සහ අපෙ� ආෙලෝකය අපෙ� මානව ප���ණ�වය ළඟා කර ගැ�ම සඳහා 
�රණා�මක මාධ්යය� ෙලස ෙ�වය ��ම සඳහා ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙග� ෙක��ම 
එවන ලද �මනා ෙ�. එම ප���ණ�වය පව��ෙ� ආ�මෙ� ස��කරණ �ණාංග 
අ�බවා යන එම අංගය� වගා ��ම, නම�කාර ��මට අපෙ� ආක�පය සැබෑ 
��ම සහ අපෙ� ආෙලෝකය ��පහ� ��ම �ළ ය. ෙමය �� � �ට, ��සා ��දර 
��ෙය� වන අතර, ඒ �සා, අපෙ� න��මා සඳහ� කළ ප�� , "සැබැ��ම, ෙද�ය� 
වහ�ෙ� ල�සන�, අලංකාරයට ආදෙර�." (Shakir A. The Human in the Quran. Journal of 
the Zaytuna College, June 5, 2018) 

දැ� ෙ��� වහ�ෙ� ද ප���ණ�වය ඉල�කය �ය �� බව ෙප�වා �� අතර (මෙත� 
5:48), ඉහත සඳහ� ෙ� ඇ�ත වශෙය�ම ෙද�ය� වහ�ෙ� ���� මැ�ෙ� ම�දැ� 
පැහැ�� ෙනාකර�. ෙකෙ� ෙවත�, පහත සඳහ� ඉ�ලා�ය �ලාශ්රය ඊට ෙ��ව� ද�ව�. 

ෙද�ය� වහ�ෙ� ම�ෂ්යයා මැ�ෙ� ඔ�ට ෙ�වය ��මටය, එන� ���� එකම 
ෙද�ය�ව ��වාස කර යහපත කළ �� බව�. ෙමය ��� ��තෙ� පරමා�ථය�. 
ෙද�ය� වහ�ෙ� පවස�ෙ� "���� මට ෙ�වය ��ම සඳහා �ස මම ���� 
මැ�ෙ� නැත." (The Winds That Scatter, 51:56) (ඉ�ලාමෙ� ��� ��තෙ� අර�ණ 
�ම�ද? �ංග���ෙ� ���� ප�ව�තකය�ෙ� සංගමය, 03/21/19 ෙවත ප්රෙ�ශ 
�ය) 

���� යහප� ෙ� කළ �� �ව�, ඉහත සඳහ� ෙබාෙහෝ ෙ� ෙද�ය� ����ව මැ�ෙ� 
ඇ�ද ය�න ��බඳ ඇතැ� ෙරපරමා� මතවලට සමාන ෙ�, එය අ� ඊළඟට බල�. 

සමහර ෙරපරමා� අදහ� 

දැනටම� සඳහ� කර ඇ� ආග� �ළ ෙද�ය� ���� මැ�ෙ� ඇ�ද ය�න ��බඳව ��ධ 
මත �ෙ�. 

ෙරපරමා� භ��කය� අතරද එය එෙ�මය. 

වා�තා වන ප�� ෙරපරමා� භ��කය� ��යන 800කට වඩා වැඩි සංඛ්යාවක් සිටින අතර ඔවුනේ 
ෙබාෙහෝ නිකායනේ, අමාත්යාංශ සහ නිකායනේ මගිනේ ෙබදී ඇත (සටහන: ෙදවියනේෙගේ අඛ�ඩ ප��ය 
ෙරපරමා� ෙනාෙ� - අපෙගේ ෙනාමිෙලේ මාරේගගත ෙපාත්වල ඇත්ෙත් ඇයිද යනේන පිළිබඳ විස්තර: The 
Continuing History of the ෙදවියනේෙගේ පලේලිය සහ ගැල�ෙ� බලාෙපාෙරා��ව: ෙදවියනේෙගේ අඛණ්ඩ 
පලේලිය ෙරපරමාදු ආගෙමනේ ෙවනස ්වනේෙනේ ෙකෙස්ද ). 

ෙකෙ� ෙවත�, විවිධ ෙරපරමාදු භක්තිකයනේ තිබියදීත්, ෙදවියනේ වහනේෙස් කිසිවක් සෑදුෙවේ ඇයිද යනේන 
පිළිබඳව සමහර ෙපාදු එකඟතා ඇති බව ෙපෙනේ. 
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ෙද�ය� ����ව මැ�ෙ� ඇ� �යන එක ෙරපරමා� මතය� බල�න. 

ෙද� ����ව මැ�ෙ� ඇ�? 

ඔ� එෙ� කෙ� තමාට ෙගෟරවය ලබා ගැ�මටය. ෙදවියනේ වහනේෙස් අපව මැවේෙවේ ඔහු 
කළාක් ෙමනේ ජීවත් වීමට සහ සබඳතා භුක්ති විඳීමටයි. ෙජේසුස් වහනේෙස් ෙමෙස් වදාළ ෙස්ක, "මා ෙමය 
ඔබට කීෙවේ මාෙගේ ප්රීතිය ඔබ තුළ පවතින ��ස� ඔෙ� ��ය ස���ණ වන ��ස�ය" 
(ෙයාහනේ 15:11). ... 

ෙද�ය� වහ�ෙ�ට ම�මය ෙගන ඒම - එනම්, ඔහුව උසස් කිරීම, ඔහුව උසස් කිරීම, ඔහුට 
ප්රශංසා කිරීම, ෙගෟරවනීය ෙලස ෙමෙනහි කිරීම - ඇත්ෙතනේම අපෙගේ ජීවිතෙයේ අරමුණයි. (ෙබලේ එස්. 
ෙජෝෂ ්මැක්ෙඩෝෙවලේ අමාත්යාංශය. 2016 අෙ�� 11 දින පළ කරන ලදී) 

CCOG හි අපි එකඟ ෙනාවනු ඇත. ෙදවියනේ වහනේෙස් අපව මැවේෙවේ උනේ වහනේෙස්ට මහිමය දීමට මිනිසුනේ අවශ්ය වූ 
මමත්වය මත පදනම් වූ අධ්යාත්මික ආයතනයක් නිසා ෙනාෙවේ. මනුෂ්ය ජීවිතෙයේ අරමුණ ෙදවියනේවහනේෙස්ට 
මහිමය දීමද ෙනාෙවේ. නමුත් ප්රීතිය වැඩි කිරීමට ෙද�ය�වහ�ෙ�ට අවශ්ය � බව සත්යය�. 

ෙම�න තව�, තරමක් සමාන ෙරපරමා� ප්ර�චාරය�: 

ෙද�ය� වහ�ෙ� ���ම මැ�ෙ� ඇ�? ඔහු කම්මැලිද? ඔහු තනිව සිටියාද? මිනිසුනේ සෑදීෙම් 
දුෂ්කරතාවලට ෙදවි මුහුණ දුනේෙනේ ඇයි? 

��වය සඳහා ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� අවසාන අර�ණ ඔ�ෙ� ම�මය ෙහ�දර� 
��ම බව බ�බලය අපට පවස�. මනුෂ්ය වරේගයා සඳහා ෙදවියනේවහනේෙස්ෙගේ අවසාන අරමුණ 
උනේවහනේෙස්ෙගේ ෙප්ර්මය ෙහළිදරවේ කිරීම බව බයිබලය අපට පවසයි. (ෙදවියනේ කම්මැලිද? ෙදවියනේෙගේ 
අමාත්යාංශ පිළිබඳ සියලේල, 03/21/19 ෙවත ප්රෙ�ශ �ය) 

ෙහාඳ�, ආදරය එහි ෙකාටසක් වන බැවිනේ ෙමය තරමක් සමීප ය, නමුත් නැවතත් ඇඟවුම නම් ෙදවියනේ වහනේෙස් 
සෑම ෙදයක්ම සෑදුෙවේ ඔහුෙගේ මමත්වයට පහර දීෙම් අවශ්යතාවය නිසා බවයි. ෙදවියනේ වහනේෙස් නිෂ්ඵල ෙනාවන 
අතර එය අවශ්ය ෙනාෙවේ. 

තව� ෙරපරමා� භ��කය� ෙදෙදෙන�ෙ� අදහ� ෙම�න: 

ෙද�ය� වහ�ෙ� ෙලෝකය මැ�ෙ� ඇ�? 

���� හඬ� ෙම� �� බ�බලය �රාවටම ඇෙසන ෙක� ���ර න�: ෙද�ය� 
වහ�ෙ� ෙලෝකය මැ�ෙ� ඔ�ෙ� ම�මය සඳහාය . (Piper J. සැප්තැම්බරේ 22, 2012. 
https://www.desiringgod.org/messages/why-did-god-create-the-world ප්රෙවේශය 01/16/19) 

ෙද� මැ�ෙ� ඇ�? 

ෙද�ය� වහ�ෙ� මැ�ෙ� තම� �ළ ඇ� ය� �මාව� �සා ෙනාෙ�. ඒ ෙවනුවට, උනේ 
වහනේෙස් සියලේල මවා ඇත්ෙත් කිසිවක් ෙනාමැතිව, උනේ වහනේෙස්ෙගේ ෙත්ජස ප්රදරේශනය කිරීම සඳහා, 
ඔහුෙගේ මැවූ ජීවීනේෙගේ ප්රීතිය සඳහා සහ ඔවුනේ ඔහුෙගේ ෙශ්ර්ෂ්ඨත්වය ප්රකාශ කිරීම සඳහා ය. (Lawson J. 
Ligonier Ministries, ජූලි 3, 2017) 
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ෙද�ය� වහ�ෙ� ඔ�ෙ� ෙපෟ�ග�ක ම�මය සඳහා ෙ�ව� සෑ� බව �යන තව� 
ෙදෙදෙන�. 

ඉ��, එම ෙරපරමාදු (බැප්ටිස්ට් ඇතුළුව) මූලාශ්ර එකඟ වන බව ෙපෙනේ. නමුත් CCOG හි අපි විශ්වාස කරනේෙනේ 
ඔවුනේ ෙදවියනේෙගේ සැලැස්ෙම් අභිරහස සැබ��ම ෙ��� ෙගන ඇ� බව�. 

ෙරෝමා� කෙතෝ�ක ප��ෙ� සහ ෙයෙහෝවාෙ� සා��ක�ව�ෙ� ද�� 

ෙරෝමා� කෙතෝ�කය� ගැන �ම� �ව හැ�ද? 

කෙතෝ�ක ප��ෙ� කැෙට��වාදය උග�ව�: 

293 ��ධ �ය��ල සහ ස�ප්රදාය ෙමම ��ක සත්යය ඉගැ��ම හා සැම�ම 
���ටක නතර ෙනාෙ�: "ෙලෝකය සෑදී ඇත්ෙත් ෙදවියනේ වහනේෙස්ෙගේ මහිමය සඳහා ය." 134 

ෙද�ය� වහ�ෙ� �ය�ල මැ�ෙ� "ඔහුෙගේ ෙත්ජස වැඩි කිරීමට ෙනාව, එය ෙපනේවීමට සහ 
සනේනිෙවේදනය කිරීමට" බව ශානේත ෙබානෙවනේචරේ පැහැදිල◌ි කර�, 135 ම�ද ෙද�ය� වහ�ෙ�ට 
මැ�මට ඔ�ෙ� ආදරය සහ යහප�කම හැර ෙවන� ෙ��ව� නැත: "ජීවීනේ බිහි වූ විට 
ආදරෙයේ යතුර ඔහුෙගේ අත විවර කෙළ්ය. 136 පළ� ව�කා� ක���ලය ෙමෙ� පැහැ�� කර�. 

ෙ�, සැබෑ ෙදවියනේ, ඔහුෙගේම යහපත්කම සහ "සරේවබලධාරී බලය", ඔහුෙගේම භාග්යය වැඩි කර ගැ�ම 
සඳහා ෙහෝ ඔ�ෙ� ප���ණ�වය ලබා ගැ�ම සඳහා ෙනාව, නමුත් ඔහු සත්වයිනේට ලබා 
ෙදන ප්රතිලාභ තුළිනේ ෙමම පරිපූරේණත්වය ප්රකාශ කිරීම සඳහා, උපෙදස් දීෙම් පරම නිදහස ඇත. “සහ 
ආරම්භෙයේ සිටම, සත්වයනේෙගේ පිළිෙවළ, අධ්යාත්මික සහ ෙභෟතික යන ෙදකම කිසිවක් ෙනාමැතිව සාදන 
ලදී. . . ” 137 

294 ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� ම�මය සම��ත ව�ෙ� ෙලෝකය ��මාණය කරන ලද 
ඔ�ෙ� යහප�කම ෙමම ප්රකාශනය සහ ස��ෙ�දනය සා�ෂා� කර ගැ�ම�. 
ෙදවියනේ වහනේෙස් අපව "ෙයේසුස් ක්රිස්තුස් කරණෙකාටෙගන උනේවහනේෙස්ෙගේ පුත්රයනේ වීමට, 
උනේවහනේෙස්ෙගේ කැමැත්ෙත් අරමුණ අනුව, උ�වහ�ෙ�ෙ� ම�මා��ත ක�ණාෙ� 
ප්රශංසාව ", 138 ම�ද, "ෙදවියනේවහනේෙස්ෙගේ මහිමය මනුෂ්යයා සම්පූරේණෙයනේම ජීවමානයි. 
එපමණක්ද ෙනාව, මනුෂ්යයාෙගේ ජීවිතය ෙදවියනේවහනේෙස්ෙගේ දරේශනයයි: මැවීම තුළිනේ 
ෙදවියනේවහනේෙස්ෙගේ එළිදරවේව දැනටමත් මිහිමත ෙවෙසන සියලුම ජීවීනේට ජීවය ලබා දී ඇත්නම්, 
පිය◌ාණ�ෙ� වචනෙ� ප්රකාශනය ෙද�ය�ව ද�න අයට ෙකාපමණ වැ�ෙය� �වය 
ලබා ෙද�ද? 139 මැ��ෙ� අවසාන අර�ණ න�, "සියලේෙලහි නිරේමාතෘ වන ෙදවියනේ වහනේෙස් 
අවසානෙයේ "සියලේල තුළ" බවට පත් විය හැකි අතර, එමගිනේ ඔහුෙගේම මහිමය සහ අපෙගේ ආශීරේවාදය 
එකවරම සහතික කිරීමයි. 

දැ�, ආදරය ගැන සඳහ� ��ම �සා, වැදගත් ෙහ්තුවක් ඉතිරි කර ඇති බැවිනේ, එය ප්රමාණවත් තරම් 
සම්පූරේණ ෙනාවූවත්, ඉහත සඳහනේ ෙවනත් මූලාශ්රවලට වඩා සමීප ෙවේ. 

අභාවප්රා�ත කා�න� ෙජෝ� ෙහ�� ��ම� පහත සඳහ� �� �ට ස�ප �ය. 

මා ��මාණය � ඇ�ෙ� යම� ��මට ෙහෝ ෙවන� ��ව� ��මාණය ෙනාකළ 
ෙදය� �මට ය. ෙදවියනේෙගේ උපෙදස් වල, ෙදවියනේෙගේ ෙලෝකෙයේ, ෙවන කාටවත් නැති තැනක් මට 
තිෙයනවා... ඇත්ෙතනේම, මම අසමත් වුෙණාත්, ඔහුට තවත් ෙකෙනක් ඇති කරනේන පුළුවනේ, ඔහුට ගලේ 
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ආබ්රහම්ෙගේ දරුවනේ කරනේන පුළුවනේ �ණා වෙ�. ඒත් ෙම් උතුම් කාරේයෙයේ මටත් ෙකාටසක් තිෙයනවා... 
එයා මාව මැවේෙවේ නිෂ්ඵල ෙදයක් ෙනෙවයි. (Newman JH. Meditations and Devotions of the Late 
Cardinal Newman. Longmans, Green, 1903, p. 301) 

තවම� ස���ණ � නැ� න�� ඉහත � ෙ� ��ක වශෙය� �වැර� ය. සමහර ෙරපරමාදු 
භක්තිකයනේ සදාකාලික කාලය තුළ ෙදවියනේ වහනේෙස්ට ඔහුෙගේ සානේතුවරයනේ සඳහා කාරේයයක් ඇති බව 
වටහාෙගන ඇත, නමුත් ඔවුනේ කුමන කාරේයයක් ෙහෝ මනේද යනේන පිළිබඳව අපැහැදිලි ෙවේ. 

දැ�, ෙයෙහෝවාෙගේ සාක්ෂිකර◌ුව� එ� මා�ගගත බ�බ� ඉගැ���වල 2.3 පාඩෙමනේ උගනේවන ෙදේ 
ෙමනේන, ෙද� ����ව මැ�ෙ� ඇ� ? : 

ෙයෙහෝවා ����ව මැ�ෙ� ෙපාෙළාෙ� සදාකාල �වනය ��� ��මට� ඔ�ව 
ඔ��ෙ� ආදර�ය �යා ෙලස දැනගැ�මට�ය. (https://www.jw.org/en/bible-
teachings/online-lessons/basic-bible-teachings/unit-2/why-did-god-create-man-purpose/#78 
ප්රෙවේශය 01/16/ 19) 

... පෘථිවිය පවතිනේෙනේ ඇයි? ... එය මිනිසුනේ සඳහා අලංකාර නිවහනක් ෙලස නිරේමාණය කර ඇත 
(https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-teachings/unit-2/why-did-
god- create-man-purpose/#85 ප්රෙවේශය 01/16/19). 

1. ෙද� ෙපාෙළාව මැ�ෙ� ����ට ��ර �වස� ෙව�න� 
2. ෙද� ����ව ��මාණය කෙ� ඔ�ෙ� ෙ�ම�ය මඟ ෙප��ම යටෙ� 
සදාක� �ව� �මට� . ඔ� එම අර�ණ ඉ� කර� ඇත (https://www.jw.org/en/bible-
teachings/online-lessons/basic-bible-teachings/unit-2/why-did-god-create-man-purpose/#131 ) 

ෙද�ය� වහ�ෙ� පෘ��ය ���� සඳහා �වහන� ෙලස ��මාණය කළ බව�, නිසි ෙලස 
පසුතැවිලි වී ෙයේසුස් වහනේෙස්ව පිළිගනේනා අයට ෙදවියනේ වහනේෙස් සදාකාල ජීවනය ලබා ෙදන බවත් සත්යයක් 
වුවද, ෙදවියනේ වහනේෙස් මි���ව ���ම මැ�ෙ� ම�දැ� ඇ�ත වශෙය�ම පැහැ�� 
ෙනාකර�. 

Beatific දැ�ම 

සමහ�� �ත�ෙ� සදාකා�ක�වය ප්රධාන වශෙය� ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� ��ණ ෙදස 
බැ�ෙම� බව ය. ෙමය හැඳිනේෙවනේෙනේ 'Beatific Vision' යනුෙවනි. 

අපට ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� ��ණ සදහටම දැ�ය හැ� බව බ�බලය උග�වන අතර 
(ගීතාවලිය 41:12), Beatific Vision සමහරුනේ විසිනේ උගනේවනු ලබනේෙනේ ක්රිස්තියානි විපාකය සහ මැවිලේෙලේ 
අරමුණ ෙලස ය. 

New World Encyclopedia එය විස්තර කරන ආකාරය ෙම�න : 

Beatific Vision යනු කෙතෝලික ෙදේවධරේමෙයේ පදයක් වන අතර එය �ව�ගෙ� ��න අය ��� 
��� ��න, උත්තරීතර සතුට ෙහෝ ආශීරේවාදය ලබා ෙදන ෙදවියනේ වහනේෙස් පිළිබඳ සෘජු සංජානනය 
විස්තර කරයි. ෙමම මතය අනුව, මිනිසුනේ ජීවත්ව සිටියදී ෙදවියනේ වහනේෙස් පිළිබඳ අවෙබෝධය 
අනිවාරේයෙයනේම වක්ර (මැදිහත්) වන අතර, Beatific දැක්ම සෘජු (ක්ෂණික) ෙවේ. ... 
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ෙතෝම� ඇ�ව�නා� ෙභෟ�ක මරණෙය� ප� ��සාෙ� පැවැ�ෙ� අවසාන 
ඉල�කය ෙලස Beatific Vision පැහැදිලි කෙළ්ය. ඇක්වයිනාස්ෙගේ ස්වරේගෙයේ ෙදවියනේව බැලීම පිළිබඳ 
සූත්රගත කිරීම, ෙභෟතික ශරීරය තුළ සිටියදී කළ ෙනාහැකි, ආකෘති ෙලෝකෙයේ යහපත් ෙදේ දැකීෙම් 
ප්ෙලේෙටෝෙගේ විස්තරයට සමාන ෙවේ. ... 

�ෙ�ෙටෝෙ� ද�ශනය ෙසාක්ර��ෙ� ච�තය හරහා කථා කරන ජනරජ ෙපාෙ� 7 
(514a-520a) හි දැක්ෙවන ගුහාෙවේ උපමාෙවේ ඇති Beatific දැක්ම පිළිබඳ සංකලේපය ඉඟි කරයි: 

මෙ� මතය න�, දැනුෙම් ෙලෝකෙයේ යහපත (යහපත) යන අදහස සියලේලට වඩා අවසාන 
වශෙයනේ දිස්වන අතර එය දකිනේෙනේ උත්සාහයකිනේ පමණක් බවයි; සහ, දකින විට, ලස්සන හා 
නිවැරදි සියලේෙලේ විශ්වීය කතුවරයා ෙලසද, ෙමම දෘශ්ය ෙලෝකෙයේ ආෙලෝකෙයේ මාපියනේ සහ 
ආෙලෝකෙයේ අධිපතියා ෙලසද, බුදේධිමය (517b ,c ) ත�කෙ� සහ සත්යෙ� �ෂ�ක 
�ලාශ්රය ෙලසද අ�මාන ෙකෙ�. . 

�ෙ�ෙටෝ සඳහා, ක්රිස්තියානි ෙදේවධරේමෙයේ යහපත ෙදවියනේ වහනේෙස්ට අනුරූප වන බව ෙපෙනේ. ... 

කා�ෙ��� ශා�ත ස���ය� (තුනේවන සියවස) ගැලවීම ලැබූ අය ස්වරේග රාජ්යෙයේ ෙදවියනේ 
වහනේෙස් දැකීම ගැන ෙමෙස් ලිවීය. 

ඔෙ� ම�මය හා ස�ට ෙකාතර� �ෙ��ඨද, ෙදවියනේ වහනේෙස් දැකීමට ඉඩ සලසා 
දීම, ගැලවීෙම් ප්රීතිය හා සදාකාලික ආෙලෝකය ඔෙබේ ස්වාමීනේ වන ක්රිස්තුස් වහනේෙස් සමඟ 
ෙබදාගැනීෙම් ෙගෟරවය ලැබීමට ... ධරේමිෂ්ඨයනේ සමඟ ස්වරේග රාජේයෙයේ අමරණීයභාවෙයේ ප්රීතිය 
භුක්ති විඳීමට සහ ෙදවියනේෙගේ මිතුරනේ. ... 

දහ��වන ශතව�ෂෙ��, දාරේශනික-ෙදේවධරේමාචාරේය ෙතෝමස් ඇක්වයිනාස්, ඔහුෙගේ ගුරුවරයා වන 
ඇලේබරේටස් මැගේනස් අනුගමනය කරමිනේ, මනුෂ්ය ජීවිතයක අවසාන ඉලක්කය මරණෙයනේ පසු ෙදවියනේ 
වහනේෙස්ෙගේ සාරය පිළිබඳ බුදේධිමය සුනේදර දැක්ෙමනේ සමනේවිත බව විස්තර කෙළ්ය. Aquinas ට අනුව 
Beatific Vision විශ්වාසය සහ ෙහ්තුව යන ෙදකම අභිබවා යයි. ... 

��� සහ ෙබෟ�ධ ��තනය �� කල� ��ෙ� සමා�ෙ� අ�දැ�ම ගැන කථා කර 
ඇත, ආත්මය ශරීරය තුළ සිටියදී දිව්යමය සමග එක්වීම ෙසායා ගනී. ඉස්ලාමෙයේ අදේභූත සම්ප්රදාය 
ෙදවියනේෙගේ ඇස්වලිනේ වචනාරේථෙයනේ දැකීම ගැන කථා කරයි: “මම ඔහුට ෙප්ර්ම කරන විට, මම ඔහුට 
ඇහුම්කනේ ෙදන ඔහුෙගේ ශ්රවණය�. සහ ඔහු දකින ඔහුෙගේ ෙපනීම; ඔහු පහර ෙදන ඔහුෙගේ අත; සහ ඔහු 
ගමනේ කරන ඔහුෙගේ පාදය” (අනේ-නවවිෙගේ හදීස් 38). 

ෙජෝ�� ෙෆා�� සහ අෙන�� �� �ෙ�ක�ව� ��වාස කෙ� ෙද�ය� වහ�ෙ� 
��බඳ සෘ� අ�දැ�ම මැ�හ� �ම�� ෙතාරව �ය� ����ට ලබා ගත හැ� 
බව�. (Beatific Vision. New World Encyclopedia, 2013. 
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Beatific_Vision ප්රෙවේශය 04/16/19) 

සටහන: ෙදවියනේ වහනේෙස් ෙපාෙළාවට බැස එන බව බයිබලය පැහැදිලිය (එළිදරවේ 21:1-3), එබැවිනේ ශුදේධ 
ලියවිලේල ස්වරේගෙයේ සුනේදර දරේශනයක් පිළිබඳ දැක්ම ප්ර��ෙ�ප කර�. 

Lutheran Journal of Ethics � ක�තෘ ෙමෙ� ��ය. 
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න�� ම�ෂ්ය ස�වයා සඳහා � ෙද�ය�වහ�ෙ�ෙ� අර�ෙණ� අවසාන ඉල�කය 
����කරණය ��බඳ සමකා�න අවෙබෝධය� ��� බැබෙළ�, එ�� අපට 
��ධකෙ� ��දර ද�ශනය සහ සදාකා�කව ෙද�ය� වහ�ෙ� සමඟ ��ණ 
සහෙයෝ�තාව ෙපාෙරා�� ෙ�. (Santos C. සං�කාරකෙ� හැ���ම: Lutherans and 
Sanctification. © September/October 2017. Journal of Lutheran Ethics, Volume 17, Issue 5) 

Beatific දරේශනය විශ්වාස කරන ෙබාෙහෝ ෙරපරමාදු භක්තිකයනේ ෙමම දරේශනය ෙභෟතික දරේශනයක් ෙනාව 
අධ්යාත්මික ද�ශනය� යන මතයට නැ�� ෙව� (උදා: Ortlund G. ඇයි අපි Beatific දරේශනය වැරදියට 
ෙත්රුම් ගනේෙනේ. Ojai හි පළමු Baptist Church, September 26, 2018). 

Beatific Vision හි අනුවාදයනේ අවසාන ඉලක්කය ෙලස පිළිගනේනා අය සිතනේෙනේ ෙදවියනේ වහනේෙස් දැකීම ඔවුනේව 
ඔහුෙගේ ෙහෝ ඔවුනේෙගේම ස�ෙට� �රව� ඇ� බව�. 

එ� කා�න ච�� ඔෆ් ෙගෝ� ෙ�ඛකෙය�ෙ� එම ද�ශනය ��බඳ ප්ර����ධ දෘ��ය� 
ෙම�න: 

සදාකා�ක�වය ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� ��ණ ෙදස ස��� බලා ��මට ෙහෝ 
අපෙ� සෑම ප්රා�ථනාව�ම �ෂ�කව ඉ� ��මට න� - ෙබාෙහෝ ආගම්වල උගනේවන පරිදි 
- මාස කිහිපයකට ප� (ෙහෝ අවුරුදු ඔක්ටිලියන කිහිපයකට පසුව, එය ඇත්ෙතනේම කමක් නැත), ජීවිතය 
නීරස වනු ඇත. . ජීවිතය නීරස වූ පසු, එය ෙරෝගාතුර හා දරුණු ෙලස බියජනක වනු ඇත. කම්මැලිකෙම් 
නිමක් නැති සදාකාලික භාවයක් මිස අනේ කිසිවක් ඉතිරි ෙනාවන නිසා - මරණය සමඟ ගැලවීමට අපූරු 
නමුත් කළ ෙනාහැ� මා�ගය� (ලූක් 20:35-38 බලනේන). ෙමය ඇත්ෙතනේම අවසාන වධහිංසාව වනු 
ඇත. 

න�� අෙ� සදාකා�ක �යාණ�ට වඩා ෙහාඳ අදහස� ඇත. සදාකාලිකත්වය 
ක්රමානුකූලව වැඩි නීරස ෙනාවන සැලැස්මක් ඔහු සැලසුම් කර ඇත. එෙහත්, ඇදහිය ෙනාහැකි ෙලස 
ෙපෙනන පරිදි, සදාකාලිකත්වය ක්රමානුකූලව වඩාත් උ�ෙයෝ�ම�, වඩාත් දිදුලන සහ වඩාත් 
විෙනෝදජනක වනු ඇත. (කුනේ ආරේඑලේ. ද ෙගෝඩේ ෆැමිලි - තුනේවන ෙකාටස: සදාකාලිකව වාසය කිරීමට. සුබ 
ආරංචිය, ජූලි 1974) 

ඔ�, ෙදවියනේ වහනේෙස් සදාකාලිකත්වය වඩා ෙහාඳ වීමට ඔහු කළ ෙදේ සෑදුවා. මියගිය පලේලිෙයේ ෙදවියනේෙගේ 
ෙලේඛකෙයකුෙගනේ යමක් සැලකිලේලට ග�න: 

ෙමෙලාව එ�තැ� කළ ෙද�ය� වහ�ෙ� එෙ� කෙ� සැලැ�ම� �ෙ� තබාෙගන 
ය. එම සැලැස්ම ෙලෝකෙයේ එක් ප්රධාන ආගමක බලාෙපාෙරාත්තු රහිත නිරේවාණය ෙනාෙවේ, එය ඔබ 
සදහටම කරදරයකිනේ ෙතාරව කිසිවක් නැති මහා සමස්තෙයේ අවිඥානික ෙකාටසක් බවට පත් වනු ඇතැයි 
ෙපාෙරානේදු ෙවේ - ඔබට සදහටම පුදේගල විඥානයක් ෙනාමැ� බැ��. එය ක්ෙෂ්ම භූමියක රට ඉඳි ගස් 
ෙදකක් අතර එලේලා ඇති ඔනේචිලේලාවක නිදාගැනීෙම් සතුටක් ෙනාෙවේ, එය අලේලාහ්ෙගේ අනුගාමිකයිනේට 
සහතික වන ෙපාෙරානේදුව සදාකාලිකවම තෘප්තිමත් තරුණියනේ විසිනේ ෙපෝෂණය කරනු ලැෙබේ. බහුතර 
ෙරපරමාදු කණ්ඩායම්වල ෙපාෙරානේදුව ෙලස ෙපෙනන පරිදි, එය ර�ව� ෙසෙර�� �ෙගන ර� 
��වල ඇ��ම ෙනාෙ�, ඔෙබේ එකම කනස්සලේල ඔෙබේ ප්රවාහය ෙකළිනේ තබා ගනේෙනේ ෙකෙස්ද 
යනේනයි. කෙතෝලික ඇදහිලේල අනුගමනය කරනේනනේට ෙපාෙරානේදු වූ පරිදි, අවසානෙයේ ෙදවියනේ 
වහනේෙස්ෙගේ මුහුණ ෙදස බැලීමට සහ අලංකාර දරේශනය (ඒ කුමක් වුවත්) අගය කිරීමට හැකි වීෙම් 
ෙපාරෙ◌ා��ව එය ෙනාෙ� : සියලේල මැවූ ෙදවියනේ වහනේෙස් ෙයෝජනා කරනේෙනේ කුමක්ද? ඔබව 
ඔහුෙගේ පවුලට ෙගෙනනේන. ෙදවියනේ වහනේෙස් ෙදවියනේ ෙලස ෙදවියනේ වහනේෙස් වීම! අප සියලු ෙදනාම 
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අපෙගේ ප්රධාන පියා ෙලස ෙදවියනේ වහනේෙස් සමඟ සෙහෝදර සෙහෝදරියනේ වීම යන සුහද අරේථෙයනේ 
ෙදවිෙයකු වීමට පමණක් ෙනාව, ඔ�ෙ� �ව්යමය �වභාවය ස���ණෙය�ම ෙබදා 
ගැ�මට. … 

ෙද�ය�ෙ� සැබෑ සැලැ�ම ප්රාෙයෝ�ක�. ඔ� තම ප�ෙ� රාජ්යය ගැන පවස�ෙ� 
එ� ව්යා��යට ��දා අවසානය� ෙනාමැ� බව�. ඔ�ෙ� සැලැ�ම න�, ඔ� ෙම� 
ෙපෙනන, දැෙනන, �යා කරන සහ ඔ� ෙම� �වයං-ප්ර���මාණය කරන 
සදාකා�ක ආ�ම ��තෙය� සම��ත � ��� සහ �ව�� සදහටම එක� කර 
ගැ�ම�! ෙද�ය� වහ�ෙ� තම� වහ�ෙ� ඉ��ෙය� තබා ඇ� ඉල�කය උ� 
වහ�ෙ� පවා ��දා ඉ� ෙනාකරන බලාෙපාෙරා��ව� ව�ෙ� එබැ��. �ම� 
නැ�, සදාකා�ක, සදහටම ඔ� ��� ��මාණය කර ඇ� ���ට ��මාණය ��� 
��මට සහ පාලනය ��මට සදාකා�කව ව්යා�ත වන ප�ල� ��මාණය ��ම - 
ඔබ� මම� අනාගත ��මාණවල අවසානය� ෙනාමැ�ව ෙබදා ගැ�මට�. �ව� 
�මට සදාකා�ක ෙ��ව� ලබා ෙදන කා�යබ�ල, ප්රාෙයෝ�ක, රසව�, 
අ�ෙයෝගා�මක, අඛ�ඩ සැලැ�ම�. 

ඒ සැලැ�ෙ� ක�මැ�කම� නැහැ. ඔෙ� උන��ව අවස� වන කාලය� ෙනාෙ�. ඔබ 
සදාකා�කවම ��ව� ෙනාකරන සමහර අධ්යා��ක ��දා-��දා ෙගාඩ�ම� 
ගැන �ථ්යා, ආග�ක-ශ�ද ෙෆෝ�ඩර ෙනාමැත - න�� ��මාණය ��ෙ�, පාලනය 
��ෙ� සදාකා�ක ��යාව�! දෘශ්ය ප්ර�ලාභ සමඟ ගැට� �ස�ම. … ඔ�ට ඔබව 
නැවත නැ���මට බලය ඇත ... (හිලේ ඩීෙජේ. ෙලෝකයට දැනේ අවශ්ය වනේෙනේ කුමක්ද... 
බලාෙපාෙරාත්තුවයි. සරල සත්යය, ෙපබරවාරි 1979) 

�වංගත ප��ෙ� නායකෙය�ෙග� යම� සැල��ලට ග�න: 

"��ෙස� මැ�ෙණා� ඔ� නැවත �ව� ෙව�ද?" (ෙයෝ� 14:14). ෙමය 
බලාෙපාෙරා��ෙ� කාලය� �ය ��ය, ම��සාද ය� ෙ� ෙලෝකය �ය �ය� - එය 
��ව� ඇත - නව සහ වඩා ෙහාඳ ෙලෝකයක - සාමෙය� �� ෙලෝකයක - තෘ��ම�, 
ස�ට, බ�ල�වය, ��ය යන ෙලෝකයක නැවත නැ��ම� අ�ගමනය කර� ඇත! 
ෙ��� ගැ�මට ෙද�ය� වහ�ෙ� අපට උපකාර කර�! �ෙද� අඛ�ඩ පැවැ�ම 
පමණ� ෙනාව - ස���ණ, ���ම�, රසව�, බ�ල ��තය! ඔ� - එය 
සදාකා�කවම! (ආ��ෙට්රෝං එ�ඩ���. නැවත නැ��ෙ� අර�ණ �ම�ද? 
�භාරං�ය, මා�� 1982) 

ෙබාෙහෝ අය ��ධ �ය��ල ස���ණෙය� ෙ��� ෙනාග� �සා, ඔවුනේ ෙදවියනේ වහනේෙස්ෙගේ 
සැලැස්මට සම්පූරේණෙයනේම අනුකූල ෙනාවන, අලංකාර දරේශනය උගනේවන ආකාරය වැනි අදහස් ප්රවරේධනය කර 
ඇත. 

අ� ෙද�ය� වහ�ෙ� ෙදස බැ�ෙම� සදාකා�ක�වය යහප� ෙනාෙ�. උනේ වහනේෙස් සදහටම 
අපට ආශීරේවාද කළ� එය �යත වශෙය�ම කර� ඇත (cf. ගීතාවලිය 72:17-19). 

�ය�ම ෙ�ව� ෙ��� වහ�ෙ� ෙව�ෙව� මවා ඇත 

නව ���ෙ� ෙමය ෙ��� හා මැ��ලට ස�බ�ධ උග�ව�. 
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15 ඔ� අදෘශ්යමාන ෙද�ය�වහ�ෙ�ෙ� �පයය, මුළු මැවිලේල ෙකෙරහි කුලුඳුලාය. 16 

ම��සාද �ංහාසන ෙ�වා, ආධිපත්ය ෙ�වා, ප්රධානතා ෙවේවා, බලතල ෙවේවා, ස්වරේගෙයේත් 
ෙපාෙළාෙවේත් ෙපෙනන, අදෘශ්යමාන සියලේල මවන ලදේෙදේ උනේ වහනේෙස් විසිනි. සියලේල මවනු ලැබුෙවේ 
උනේ වහනේෙස් තුළිනේ සහ උනේ වහනේෙස් උෙදසා ය. ෙකාෙලාස්සි 1:15-16) 

2 ... ඔහුෙගේ පුත්රයා, ඔහු සියලු ෙදේවල උරුමක්කාරයා ෙලස පත් කර ඇත, ඔහු හරහා ඔ� ෙලෝකය� 
සෑ�ෙ�ය. 3 උ� වහ�ෙ�ෙ� ම�මෙ� ���ය සහ ඔ�ෙ� ��ගලයාෙ� ප්රකා�ත 
�පය වන අතර, ඔහුෙගේ බලෙයේ වචනෙයනේ සියලේල ආරක්ෂා කරයි, (ෙහෙබ්රවේ 1: 2-3) 

දැ�, අපව නිරේමාණය කර ඇත්ෙත් සදාකාලයටම ෙයේසුස් ෙදස බැලීමටද? 

නැත. 

ෙ��� තම� පැ�� බව පැව�ෙ� ම�දැ� බල�න. 

10 ... මා ආෙවේ ඔවුනේට ජීවනය ලැෙබන පිණිසත්, ඔවුනේට එය බ�ල ෙලස ලැෙබන ��ස� ය. 
(ෙයාහනේ 10:10) 

“ජීවය” ලැබීෙමනේ සහ එය “වඩා බහුල ෙලස” තිබීෙමනේ ෙයේසුස් උගනේවමිනේ සිටිනේෙනේ අපට වඩා ෙහාඳ 
සදාකාලිකත්වයක් ලබා ගැනීමටත් සදාකාලිකත්වය යහපත් කිරීමට අපට උපකාර කළ හැකි බව�ය. 

ෙද�ය� වහ�ෙ� ����ව මැ�ෙ� ���� සදාකා�කවම උ� වහ�ෙ� ෙදස බලා 
��ෙ� අර��� ෙනාෙ�. 
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4.  ෙද� �� ෙ�දනාවලට ඉඩ ෙද�ෙ� ඇ�? 

ෙ��� පැ��ෙ� අපට “වඩා බහුල” ජීවිතයක් ලබා දීමට නම් (ෙයාහනේ 10:10), ෙද�ය� වහ�ෙ� �� 
ෙ�දනාවලට ඉඩ ෙදනවාද? 

ඔ�. 

එ� අර�ණ� �ෙ�ද? 

ඔ�. 
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31 ම�ද, සමිඳාණනේ වහනේෙස් සදහටම අත් ෙනාහරින ෙස්ක. 32 උ� වහ�ෙ� ෙශෝකය ඇ� 
කළ�, උනේ වහනේෙස්ෙගේ දයාෙවේ රාශියට අනුව දයාව දක්වන ෙස්ක. 33 ම��සාද ඔ� 
කැමැ�ෙත� �ඩා කර�ෙ�ව� ම�ෂ්ය ද�ව�ට �� ෙද�ෙ�ව� නැත. (විලාප ගී 
3:31-33) 

ෙද�ය� වහ�ෙ� කැමැ�ෙත� අපව �ඩාවට ප� ෙනාකරන ෙහෝ �� ෙනාකරන බව 
සලක�න. ඔ�ට අවශ්ය ව�ෙ� අප ෙහා�� කරනවාටය (cf. 3 John 2). 

��ත ����ට ෙපෙනන ප�� නරක ෙ� �� ෙ�. 

ෙ��� වහ�ෙ� ��දා ප� ෙනාකෙ�ය (ෙහෙබ්ර� 4:15), න�� අප ෙව�ෙව� �� ��දා (1 
ෙ�තෘ� 2:21). තවද "ඔ� ��රෙය� �වද, ඔ� �� ��ද ෙ�ව�� �ක�කම ඉෙගන 
ග�ෙ�ය" (ෙහ�ෙර� 5:8). 

ෙද� ����ට �� ��මට ඉඩ ෙද�ෙ� ඇ�? 

ෙ�� ��පය� �ෙ�. එක� න� ප� ෙනා��මට සහ ෙද�ය� වහ�ෙ� ෙවතට හැර�මට 
අපව ��ම� ��ම සඳහා අපෙ� පාපවලට/ප්ර�ඵලය� ෙලස (�ලාප � 3:39-40; ෙල� කථාව 
26:18). තවද, අපෙ� අ��ක�වලට ලැ�ය �� ප්රමාණයට වඩා අ�ෙව� ෙද�ය� වහ�ෙ� 
අපට ද�ව� කරන බව බ�බලය උග�වන බව අප ෙ��� ගත ��ය (cf. Ezra 9:13; Job 11:6). 
දැ�, අ�ම තර�� බ�බලෙ� එම ෙකාට� ��වාස කරන අය පවා එය වටහාෙගන ���. 

න�� තව�, වඩා� සං��ණ, ෙ��ව� �ෙ�. 

අෙපෝ��� පා�� අපට පවස�ෙ� "මැ��ල ��ඵල භාවයට යට� � අතර, කැමැ�ෙත� 
ෙනාව, බලාෙපාෙරා��ෙව� එය යට� කළ තැනැ�තා �සා" (ෙරෝම 8:20). ඔ� ෙමෙ�ද 
��ය. 

16 එබැ�� අ� අෛධ�ය ෙනාව�ෙන�. අපෙ� බා�ර ම�ෂ්යයා �නාශ �වද, 
අභ්ය�තර ��සා �ෙන� �න අ�� ෙව�� පව�. 17 ම��සාද අපෙ� සැහැ�� 
�ඩාව, ෙමාෙහාතකට පමණ�, අපට වඩා අ�ශ�� ඉ�ම� සහ සදාකා�ක ෙ�ජස 
බර� අප ෙව�ෙව� �යා කර�, 18 අ� ෙපෙනන ෙ� ෙදස ෙනාව, ෙනාෙපෙනන ෙ� 
ෙදස බල�ෙන�. ම��සාද ෙපෙනන ෙ� තාවකා�ක ය, න�� ෙනාෙපෙනන ෙ� 
සදාකා�ක ය. (2 ෙකා��� 4:16-18) 

���� ��පහ� ��ෙ� �යාව�යක �යැ� �� - ෙශෝකය සහ �� ෙ�දනා ඇ�ළ� - න�� 
බලාෙපාෙරා��ව� ඇත. ෙමම �ගෙ� කැඳව� ෙනාලැ� අය එ� ආකාරය�� ��පහ� 
කර� ලැෙ� (ෙයසායා 48:10; ෙයෙර�යා 9:7), න�� කැඳව� ලබන අය �� සහ/ෙහෝ රත්ර� 
ෙම� ��පහ� කර ප�ත්ර කළ ��ය (ෙසක�යා 13:9; �තාව�ය 66:10; දා�ෙය� 11:35, 12:10; 1 
ෙ�තෘ� 1:7; cf. එ�දර� 3:18). එබැ�� ෙමම �ගෙ� "��මය" ප��ෂාව� ඇත (1 ෙ�තෘ� 
1:7; 4:12). 

වඩා ෙහාඳ ෙ� ගැන බලාෙපාෙරා��ව� ඇත: 
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9 එෙහ�, ෙ�මව�තෙය�, අ� ෙ� ආකාරෙය� කතා කළ�, ඔබ ගැන වඩා ෙහාඳ ෙ� 
ගැන අපට ��වාස�, ඔ�, ගැළ�ම සමඟ ඇ� ෙ�ව� ගැන අපට ��වාස�. 10 ම�ද, 
ඔබ සැදැහැව��ට උප�ථාන කළ �සා� ෙ�වෙ�වෙ� ෙය�ෙම�� ඔබ උ� 
වහ�ෙ�ෙ� නාමයට ෙප�� ෙ�මෙ� �යාව අමතක ��මට ෙද�ය� වහ�ෙ� 
අසාධාරණ නැත. 11 තවද, ඔබ සෑම ෙකෙන�ම අවසානය ද�වාම බලාෙපාෙරා��ෙ� ��ණ 
සහ�කය සඳහා එකම උ�සාහය ෙප��මට අ� කැමැ�ෙත� . (ෙහෙබ්ර� 6:9-12) 

එම�සා, ෙද�ෙ� මා�ග “වඩා ෙහාඳ ෙ�ව�” ලබා ෙදන බවට අප ඉව��ව�තව හා �සැක 
�ය ���. 

�� ෙ�දනා ඉව�ෙම� �ඳදරාගැ�ම ආදරෙ� ල�ණ�: 

4 ෙ�මය ෙබාෙහෝ ඉව��ව�ත ය, එය ක�ණාව�ත ය, ෙ�මය ඊ�ෂ්යාව ෙනාකර�, 
ෙ�මය තමා ගැනම �රසාර� ෙදාඩ�ෙ� නැත, �රසාර� ෙදාඩ�ෙ� නැත, 5 

අෙශෝභන ෙලස �යා ෙනාකර�, තමාෙ�ම ෙ� ෙසාය�ෙ� නැත, ෙකෝපයට ප� 
ෙනාෙ�, න�ර ෙනාඅ�මානය, 6 අධ���ඨකම ගැන �� ෙනාව�ෙ�ය, සත්යය ගැන 
ස�� ෙව�. එය �ය�ල දරා ���, 7 �ය�ල ��වාස කර�, �ය�ල බලාෙපාෙරා�� 
ෙ�, �ය�ල �ඳදරා ග�. 8 ෙ�මය ��දාක නැ� ෙනාෙ�; (1 ෙකා��� 13:4-8, Literal 
Standard Version) 

ආදරය ෙලස ප�ව�තනය කර ඇ� �ක වචනය 'agape' ෙලස ප�ව�තනය කර ඇත—ෙමම 
ආකාරෙ� ෙ�මය සත්යය �ළ �� වන අතර �ය�ල දරාග� ඇත. සැබෑ ආදරෙ� 
අ�රහස� න� ආදරය ව�ධනය ��ෙ�� �� ෙ�දනා ස�බ�ධ �ය හැ� බව�. සැබෑ 
ආදරය අසා�ථක ෙනාව� ඇත. 

සමහර �ට ���� යහපත සඳහා �� ���: 

17 ම��සාද ෙද�ය�වහ�ෙ�ෙ� කැමැ�ත න�, න�ර ��මට වඩා යහපත ��ම 
�සා �� ��ම ෙහාඳය. (1 ෙ�තෘ� 3:17) 

අප ���ත ත��වයට ප� �ම සඳහා අප ���ම �� ��ම ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� 
කැමැ�ත බව ඉහත සඳහ� ෙනාකරන බව සලක�න. ෙද�ය�වහ�ෙ�ෙ� මා�ග අපෙ� 
මා�ගවලට වඩා උස�ය ( ෙයසායා 55:8-9 ) සහ ෙ�මෙ� අංගය� ෙද�ය�වහ�ෙ�ෙ� 
සැලැ�ෙ� අ�රහස� (cf. එ�ස 5:25-32). 

දැ�, අපට �ඩා කරන �� ෙ�දනාව�� ප්රෙයෝජන ඇ� බව බ�බලය පැහැ��ය: 

3 �නහවට වඩා �ක ෙහාඳය, මක්නිසාද දුක්මුසු මුහුණිනේ සිත යහපත් ෙවේ. 4 ප්රඥාව�තයාෙ� 
�ත වැල�ෙ� ෙගදර ය, එෙහත් ෙමෝඩයනේෙගේ සිත ප්රීති ෙගදර ය. (ෙදේශනාකාරයා 7:3-4) 

16 අප ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� ද�ව� බව සා�� ෙද�� ආ�මයාණ� වහ�ෙ�ම 
අපෙ�ම ආ�මය සමඟ ඒකාබ�ධව සා�� දර�. 17 දැ� අ� ද�ව� න�, අපි ද 
උරුමක්කාරෙයෝ - සැබැවිනේ ම, ෙදවියනේ වහනේෙස්ෙගේ උරුමක්කාරෙයෝ සහ ක්රිස්තුනේ වහනේෙස් සමඟ 
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හවුලේ උරුමක්කාරෙයෝ - සැබැවිනේ ම අපි උනේ වහනේෙස් සමඟ එක්ව දුක් විඳිමු නම්, අප උනේ වහනේෙ� 
සමඟ එ�ව ම�මයට ප� වන ��ස ය. (ෙරෝම 8:16-17, AFV) 

18 මක්නිසාද ෙම් කාලෙයේ දුක් ෙවේදනා අප �ළ එ�දර� වන ෙ�ජස සමඟ සැස�මට ��� ෙනාවන බව 
මම සලක� . (ෙරෝම 8:18) 

12 ෙ�මව�තෙය�, යම් අමුතු ෙදයක් ඔබට සිදු වූවාක් ෙමනේ, ඔබව පරීක්ෂා කිරීමට ඇති ගිනිමය 
පරීක්ෂාව ගැන අමුතුෙවනේ ෙනාසිතනේන. 13 එෙහ�, ක්රිස්තුනේ වහනේෙස්ෙගේ මහිමය එළිදරවේ වන විට, ඔබ 
අතිශයිනේ ප්රීතිෙයනේ ප්රීති වන පිණිස, ඔබ ක්රිස්තුනේ වහනේෙස්ෙගේ දුක් ෙවේදනාවලට පංගුකාර වන තරමට 
�� ව�න. (1 ෙප්තෘස් 4:12-13) 

11 මාෙ� �ත්රය, සමිඳාණනේ වහනේෙස්ෙගේ හික්මවීම ෙහළා ෙනාදකිනේන, උනේ වහනේෙස්ෙගේ හික්මවීම 
පිළිකුලේ ෙනාකරනේන. 12 ස�ඳාණ� වහ�ෙ� ෙ�ම කරන අය සඳහා , පිෙයකු තමා ප්රිය කරන 
පුත්රයාව නිවැරදි කරයි. (හිෙතෝපෙදේශ 3:11-12) 

5 තවද, පුත්රය� ෙලස ඔබට කතා කරන අ�ශාසනාව ඔබට අමතක � ඇත: “මාෙගේ 
පුත්රය, සමිඳාණනේ වහනේෙස්ෙගේ හික්මවීම ෙහළා ෙනාදකිනේන, උනේ වහනේෙස් ඔබට තරවටු කරන විට 
අෛධරේයමත් ෙනාවනේන. 6 ස�ඳාණ� වහ�ෙ� ෙ�ම කරන තැනැ�තාට ද�ව� කරන 
ෙ�ක, තමනේ පිළිගනේනා සෑම පුත්රෙයකුටම කසෙයනේ තළයි.” 

7 ඔබ ��ම�� �ඳදරාග�ෙන� න�, ෙදවියනේ වහනේෙස් ඔබ සමඟ කටයුතු කරනේෙනේ පුත්රයනේ 
සමඟ ෙමනේ ය. පිෙයක් හික්මවනේෙනේ නැති පුත්රයා කවෙරක් ද? 8 එෙහ�, ඔබ හික්මවීමකිනේ ෙතාර ව, 
සියලේෙලෝ ම පංගුකාරයනේ වී නම්, ඔබ අවජාතකෙයෝ මිස පුත්රෙයෝ ෙනාෙවති. 9 තවද, අපව නිවැරදි කළ 
මනුෂ් ය �යව�� අපට �ට ඇත, අපි ඔවුනේට ෙගෟරව කෙළමු. අපි වඩාත් පහසුෙවනේ ආත්මයනේෙගේ 
පියාණනේට යටත් වී ජීවත් ෙවමුද? 10 ම��සාද ඔ�� �න ��පය� ඔ��ට ෙහාඳම ෙලස 
ෙපෙනන ෙලස අපට ද�ව� කළ ෙ�ක, නමුත් උනේ වහනේෙස් අපෙගේ ප්රෙයෝජනය සඳහා, අප උනේ 
වහනේෙස්ෙගේ ශුදේධකමට පංගුකාරයනේ වන ��ස ය. 11 දැ� ෙ�දනා ෙගන ෙදන ��ම 
ද�වම� ව�තමානයට ��දායක ෙනාවන බව ෙපෙ�. ෙකෙස් ෙවතත්, පසුව එය විසිනේ 
පුහුණු කරන ලද අයට ධරේමිෂ්ඨකෙම් සාමකාමී ඵල ලබා ෙදයි. (ෙහෙබ්රවේ 12:5-11) 

�� ��මට ඉඩ � ඇ�ෙ� ���� �වැර� ��මට, ��� ��මට, ච�තය ෙගාඩනඟා 
ගැ�මට සහ එ�� යහප� �මට (ෙරෝම 5:3-4, 8:17; 2 ෙතසෙලෝ�ක 1:3-5; යාෙකා� 1:2-4; 2 
ෙ�තෘ� 1:5-8; එ�දර� 21:7-8 ). �ඩා සහ ගැට� ඇද��ල ෙගාඩනඟා ගැ�මට, යටහ� 
පහ�කම ඉගැ��මට, අපට පාඩ� �යා �මට සහ ෙද�ට ළං �මට අපට උපකාර කර�. 

එය දැ� අ�මහ� බව� ෙපෙන�නට ��ණ�, ෙද�ය� වහ�ෙ� එය ෙ��� ෙගන එය 
ඔ�ෙ� ෙසනඟට දරාගත හැ� වන ෙ� සල�ව� (1 ෙකා��� 10:13). ෙ��� වහ�ෙ� 
සාර�තව ඉගැ��ෙ� එය එක දවසකට ගැ�මටය (මෙත� 6:34). අනාගතෙ�� ඔ� සැල�� 
කර ඇ� ෙ� ෙ� ��තෙ� ශා��ක �� ෙ�දනාවලට වඩා ඔ�බට ය ( ෙරෝම 8:18 ). 

ෙ��� සහ ෙද�ෙ� ෙසනඟ �� ��දා: 

1 එබැ��, අප ද ෙමතර� �ශාල සා��කාර වලා�ළ�� වට � ��� දැක, අප වටා 
ඇ� පාපෙ� �ය� බර අ�හැර, අප ඉ��ෙය� තබා ඇ� ධාවන තරඟය ඉව�ෙම� 



49 
 

�ව�, 2 අපෙ� ඇ� ෙ��� වහ�ෙ� ෙදසට ෙයා� කර ඇත. අපෙ� ඇද��ෙ� 
ක�වරයා සහ අවස� කර�නා, ��ය ��නමන ලද, ��සය �ඳදරාග� {Gr. stauros 
– stake}, ලැ�ජාව ෙහළා ද�න අතර ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� �ංහාසනෙ� ද�� 
පැ�ෙ� �ඳග�ෙ�ය. 3 ම��සාද ඔබ ඔෙ� ආ�මෙය� ෙවෙහසට ප� � �ලා�ත 
ෙනාව� ��ස ඔ�ට ���ධව ප�කාරය�ෙ� ෙමතර� පර�පර �ඳදරාග� 
තැනැ�තා ගැන සලකා බල�න. (ෙහෙබ්ර� 12:1-3, ��� බ�බලය) 

�� ෙ�දනා අවස� ව� ඇත: 

12 ... මම ඔබට �ඩා කළ�, මම ඔබට තව� �ඩා ෙනාකර�ෙන�. 13 දැ� මම ඔ�ෙ� 
�යගහ ඔෙබ� ඉව� කර, ඔෙ� බැ�� �ඳ දම�ෙන�. (නා�� 1:12-13) 

ෙමය ��වයට ස�බ�ධ අනාවැ�ය� ෙලස ලබා � ඇ� අතර, ෙවන� ��ධ �ය�� පද �� 
ෙ�දනා අවස� වන බව තහ�� කර� (එ�දර� 21: 4) සහ සාත�ෙ� �යගහ කැ� ය� ( 
ෙයසායා 14:12-17; එ�දර� 20:1-3). 

සෑම �ටම අපෙ� �යාව� �සා �� ෙ�දනා ඇ� ෙනාවන බව ෙප�වා �ය ��ය. අ�ට� 
ෙ��� වෙ� වැර� ��හට �� ���න ��ව�. 

19 ම��සාද යෙම� ෙද�ය�වහ�ෙ� ෙකෙර� හෘදය සා��ය �සා ෙශෝකය, වැර� 
ෙලස �� �ඳදරාග�ෙ� න�, එය ප්රශංස�ය ය. 20 ඔෙ� වැර� �සා ඔබට පහර ෙදන 
�ට, ඔබ එය ඉව��ව�තව ��ග�නවා න�, එ� ඇ� ෙගෟරවය �ම�ද? න�� ඔබ 
යහපත කර �� ��න �ට, ඔබ එය ඉව��ව�තව සලක�ෙ� න�, එය ෙද�ය� 
වහ�ෙ� ඉ��ෙය� �රශංස�ය�. 

21 ම�ද, ���� වහ�ෙ� ද අප උෙදසා �� �ඳ, ඔබ උ� වහ�ෙ�ෙ� �යවර 
අ�ගමනය කරන ��ස අපට ආද�ශය� තබ�� ��න බැ��, ඔබ කැඳව� 
ලැ�ෙ� ඒ සඳහා ය. 

22 "��� පාපය� ෙනාකළ, ඔ�ෙ� �ඛෙය� වංචාව ෙනාෙප�"; 

23 උ� වහ�ෙ�ට �ග්රහ කළ �ට-, උ� වහ�ෙ� ප්ර�-���� සැප�මට අපහාස 
ෙනාකෙළෝ ය-. ඔ� �� �� �ට, ඔ� ත�ජනය කෙ� නැත, න�� ධ���ඨ ෙලස 
���චය කර�නාට කැප �ය. (1 ෙ�තෘ� 2:19-23) 

�� ��ම ගැන ෙ��� අපට ආද�ශය� තැ�වා (1 ෙ�තෘ� 2:21-24). අනාගතව�තෘව�� 
ෙම� (යාෙකා� 5:10-11). 

අ� ෙ���ව අ�කරණය කළ ��� (1 ෙ�තෘ� 2:21-24), ඒ වෙ�ම අනාගතව�තෘ පා�� (1 
ෙකා��� 13:2) ඔ� ෙ���ව අ�කරණය කළා වෙ� (1 ෙකා��� 11:1). 

ළමා 

�� ��න ද�ව� ගැන �ම� �ව හැ�ද? 
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�� ��න ද�ව� ගැන බ�බලෙ� සඳහ� ෙවනවා. අ�ම තර�� එ� ��ෙස� අ�ධව 
උපත ලැ�ෙ� "ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� �යා ඔ� �ළ එ�දර� වන ��ස" (ෙයාහ� 9:3). න�� 
අෙන� ෙ��ව ඔ�� ද ච�තය ෙගාඩනඟා ගැ�ම�. 

අප ඉප�මට ෙපර �ටම ෙද�ය� වහ�ෙ�ට අප ගැන සැලැ�ම� ඇත: 

16 තවම� සක� � නැ� මාෙ� ව��ව ඔෙ� ඇ� ��ෙ� ය. ඔෙ� ෙපාෙ� ඒ �ය�ල 
�යා ��ෙ�, මට හැඩගැ�� දව� , ඒ වන ��� ඒවා ෙනා�� �ටය. (�තාව�ය 
139:16) 

අ� වය�� �ය යන, ග�සා කරන ෙහෝ මරා දැ� ද�ව� ගැන �ම� �ව හැ�ද? 

ඒවා ��� ෙ�දවාචක වන අතර, ෙද�ය� වහ�ෙ�ට ඒවා සඳහා සැලැ�ම� ඇත - ඔ� ඒවා 
අමතක කර නැත (cf. ෙයසායා 49:15). ඔ��, ෙමම �ගෙ� ෙනාකැඳවන ලද සහ ෙතෝරා 
ෙනාග� අෙන� අය ෙම�, ෙදවන නැවත නැ��ෙ� ෙකාටස� ව� ඇත (එ�දර� 20:5, 11). 
තවද, ඔ�� නැවත �ව� වන බව බ�බලය පවස� - න�� ෙයසායා 65:20 අ�ව එම කාලය 
අ��� 100�. 

ප���ණ�වය කරා ගම� ��ම 

පරණ ෙත�තෙ���ෙ� ෙමෝෙස� ��ෙ� ෙද�ය�වහ�ෙ�ෙ� "�යාව ප���ණ�" (���ය 
කථාව 32:4). නව ���ෙ�, අෙපා��� ජාෙකා� ෙමෙ� ��ය. 

2 මාෙ� සෙහෝදරෙය�, ඔබ ��ධ ප��ෂාවලට වැෙටන �ට, 3 ඔෙ� ඇද��ල ප��ෂා 
��ෙම� ඉව�ම ඇ� වන බව දැන, ඒ �ය�ල ��ෙය� සලක�න. 4 එෙහ�, ඔබ 
��ව�� අ�ව�� ෙතාරව ප���ණව ස���ණව ��න ��ස ඉව�ම එ� 
ස���ණ කා�යය ෙ� වා. 5 ඔබ අතෙර� යෙම�ට ප්රඥාව අ� න�, ඔ� �ය�ල�ට 
ෙනාම��ව සහ ��දා ෙනාලබන ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙග� ඉ�ලා ��ය �� ය, එය 
ඔ�ට ෙද� ලැෙ�. (යාෙකා� 1:2-5) 

�� ෙ�දනා ප���ණ�වය කරා ගම� ��ෙ� ෙකාටස� ෙලස ෙපෙ�. ෙම�� අදහ� 
කර�ෙ� සමහ�� ෙම� �තාමතාම අපටම වධ �ංසා ��ම ෙනාව, අපට ��ණ ෙදන 
�ඩා සහ �� ෙ�දනා ඉව��ව�තව �ඳදරාගැ�ම�. 

ඔ�, එය අ�දැ�මට වඩා ��මට පහ� ය-ෙද�ය� වහ�ෙ� ෙමය ද� (cf. ෙහෙබ්ර� 12:11): 

8 ස�ඳාණ� වහ�ෙ� මට අදාළ ෙ� ස���ණ කරන ෙ�ක; (�තාව�ය 138:8) 

ෙද�ය� වහ�ෙ� ඔබව ප���ණ ��මට �යා කර�! 

ෙ��� �ක�කම ඉෙගනග�ෙ� �� ෙ�දනාව�� බව බ�බලෙ� උග�වන බව සලක�න. 
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8 උ� වහ�ෙ� �ත්රෙය� �ව ද, තම� �� ෙ�ව�� �ක�කම ඉෙගනග� ෙ�ක. 9 

තවද, ස���ණ � ප�, උ� වහ�ෙ�ට �ක� වන �ය�ල�ට සදාකා�ක ගැළ�ෙ� 
ක�වරයා බවට ප� �ය (ෙහෙබ්ර� 5:8-9) 

ඔ�ෙ� අ�ගා�කය�ද එය ඉෙගන ගත ��ය. 

ෙ��� ඉගැ��ෙ�: 

48 එබැ�� �ව�ගෙය� ��න ඔෙ� �යාණ� ස�වස���ණව ���නා� ෙම� 
ඔබ� ප���ණ ව�න� ය. (මෙතවේ 5:48) 

ඒ �ය�ෙ� ���ව� දැ� ස�ව ස���ණ� �යන එකද? 

නැත. 

සැබෑ ���ව� තවම� ප� කරන බව� ඔ��ට සමාව අවශ්ය බව� අෙපා��� ෙයාහ� 
පැහැ��වම ඉගැ��ෙ�ය (1 ෙයාහනේ 1:8-10). 

ඉ��, ෙමයිනේ අදහස් කරනේෙනේ ක්රිස්තියානීනේ ෙමය කළ ෙනාහැකි නිසා, උත්සාහ ෙනාකිරීෙමනේ කමක් නැති 
නිසා නිගමනය කළ යුතු බව ද? 

නැත. 

���ව� ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� උපකාරෙය� ජය ගත ��ය (ෙරෝම 12:21; පිලිප්පි 4:13; 1 
ෙයාහනේ 4:4) ෙමම ජීවිතෙයේ පරීක්ෂණ සහ පරීක්ෂාවනේ, එය අපව ප���ණ�වයට ස�ප ��මට 
උපකා� ෙ� (යාෙකාබේ 1:2-4). 

ෙ��ත පා��, පීඩාවකිනේ පීඩා විඳිමිනේ සිටියදී, ෙයේසුස් ඔහුට පැවසූ ෙදයක් විස්තර කෙළ්ය. 

9 උ� වහ�ෙ� මට කතා ෙකාට, ”මාෙගේ කරුණාව ඔබට ප්රමාණවත් ය, මක්නිසාද දුරේවලකෙම්දී 
මාෙගේ ශක්තිය සම්පූරේණ ෙවේ”යි වදාළ ෙස්ක. (2 ෙකාරිනේති 12:9) 

අප යන ෙද�� අ� දැ� ප���ණ ෙව�� ���. 

���ව� ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� ද�ව� ෙලස නැවත නැ��ව� ලබන �ට ඔ�� 
ස���ණෙය�ම ප���ණ ව� ඇත (cf. එපීස 4:13; ෙහෙබ්රවේ 11:40). 
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5.  ෙදවි ඔබව මැවේෙවේ ඇයි? 

ඔෙ� අර�ණ �ම�ද? 

ඔබ අ� ��ෙව� හා සමාන ෙනාෙ�. බයිබලය උගනේවනේෙනේ "සියලුම අවයව වලට එකම කාරේයයක් 
ෙනාමැත ... තනි තනිව ... ෙදවියනේ වහනේෙස් තමනේ කැමති පරිදි අවයව, ඔවුනේෙගනේ එක් එක් ශරීරය තුළ පිහිටුවා 
ඇත" (ෙරෝම 12:4-5, 1 ෙකාරිනේති 12:18) . 

ඉ��, ඔබ ෙවනස් ය. ඔෙබේ ඉරණම අදේවිතීය හා වැදග� ය. ඔෙබේ ජීවිතයට අරේථයක් ඇත. 

ඔෙ� ��තෙ� බ�බලා��ල අ�ථය �ම�ද? 

ඔබ ක�ද? 

ඔබ අ���ය ආකාරය�� ආදරය ලබා �ය හැ� අෙය�. 

එය ඔබට සදාකා�කව කළ හැ� ෙදය�. 

ප��ය ශතව�ෂෙ� මැද භාගෙ��, ෙදවියනේෙගේ පලේලිය (හත්වන දිනය) ප්රකාශයට පත් කෙළ්: 
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���වා �ව� ව�ෙ� අදට පමණ� ෙනාෙ�; ඔහු වඩා ෙහාඳ ෙහටක් අෙප්ක්ෂා කරයි. 
(ෙදවියනේ වහනේෙස්ෙගේ සභාව විශ්වාස කරන ෙදේ. එන රාජධානිෙයේ බයිබලේ උපෙදේශක සහ ප්රකාශකයා. 
1949 ඔක්ෙතෝබරේ 3, පි. 7) 

න�� ���ව� වඩා ෙහාඳ ෙහට� අෙ��ෂා කර�ෙ� නැත. සැබෑ කිතුනුවකු ජීවිතෙයේ 
පරීක්ෂණ, අවස්ථාවනේ සහ පරීක්ෂාවන◌් ��� දැ� ච�තය ෙගාඩනඟා ග� (cf. ෙරෝම 5:1-4) එය 
කිතුනුවාට “වඩා ෙහාඳ ෙහටක්” සඳහා ෙපෟදේගලිකව දායක වීමට උපකාර වනු ඇත. 

අවසාන වශෙය� ෙද�ය� වහ�ෙ� ඔබ ෙව�ෙව� ��ග�කව �ෙ�ෂ සැල�� ඇත. 

ෙද�ය� වහ�ෙ� ඔබව මැ�ෙ� ඔෙ�ම ත� ආකාරෙය� ආදරය �මට� (cf. 1 ෙකාරිනේති 
12:20-13:10). 

න�� ෙකෙ�ද? 

අ�යව�යෙය�ම, ෙම් වන විට ෙම් ජීවිතෙයේ ෙදවියනේ වහනේෙස්ට ඇදහිලේෙලනේ හා කීකරු වීෙමනේ ජීවත් ෙවේ. 

�ක� �ෙම�, බයිබලානුකුල ෙත්රීම් කිරීෙමනේ, ඇදහිලේෙලනේ, ෙප්ර්මය ප්රගුණ කිරීෙමනේ සහ අවසානය දක්වා 
විඳදරාගැනීෙමනේ, කිතුනුවනේ චරිතය ෙගාඩනඟා ගනේනවා පමණක් ෙනාව, තමනේටත් අනේ අයටත් සදාකාලිකත්වය 
යහපත් කරයි. 

ඇද��ලට යන තා� �රට, ෙදවියනේ වහනේෙස්ෙගේ පැවැත්ම සත්යයක් වන බැ�� (cf. ෙරෝම 1:20; 
ccog.org හි ඇති ෙනාමිෙලේ ෙපාත ද බලනේන, ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� පැවැ�ම තා��කද?), එය 
ඇතැ� ��වාස ��මට ඇද��ල අවශ්ය ෙනාෙ�. ෙදවියනේ වහනේෙස්. භූතයනේ පවා විශ්වාස කර 
ෙවවේලනවා (යාෙකාබේ 2:19). ෙකෙස් ෙවතත්, ෙදවියනේ වහනේෙස්ව විශ්වාස කිරීමට, විශ්වාස කි�මට සහ �ක� 
�මට ඇද��ල අව�ය ෙ�. එය "ඇදහිලේෙලේ අභිරහෙසහි" ෙකාටසකි (cf. 1 තිෙමෝති 3:9; ඇදහිලේල පිළිබඳ 
වැඩි විස්තර ෙනාමිෙලේ ෙපාත් පිංෙචනේ ෙසායාගත හැකිය, ccog.org හි අනේතරේජාලෙයනේ ලබාගත හැකිය, ෙද�ය� 
වහ�ෙ� කැඳ� සහ ෙතෝරාග� අය සඳහා ඇද��ල ). 

ඔ�ට �ක� වන " අයට ෙද�ය� වහ�ෙ� ඔ�ෙ� ��ධා�මයාණ� ලබා ෙද� (ක්රියා 5:32). 
එය, ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� ආ�මය, ෙකෙන� සැබෑ ���ව� බවට ප� කර� (ෙරෝම 8:9-
11). 

���යා��, පසුව පළමු නැවත නැඟිටීෙම්දී ෙවනස් වී පරිපූරේණ වනු ඇත (1 ෙකාරිනේති 15:50-54; එළිදරවේ 
20:5-6) ආදරය ලබා �මට සහ සදාකා�ක�වය වඩා ෙහාඳ ��මට උපකාර ��ම සඳහා. ෙමම 
නැවත නැඟිටීම හත්වන සහ අවසාන ෙහාරණෑව සමග සමපාත ෙවේ (1 ෙකාරිනේති 15:52), එය ෙදවියනේ 
වහනේෙස්ෙගේ අභිරහස ෙකාටස අවසනේ වන කාලයයි (එළිදරවේ 10:7). 

ෙ��ත පා�� එම ෙවනසම "අභිරහසක්" ෙලස සඳහනේ කෙළ්ය (1 ෙකාරිනේති 15:51). 

දැනට ���යා� ෙනාවන අයට ඔ�� ප�ව නැවත නැ��ව� ලැ�ෙම� ප� ෙවනස� 
සඳහා ෙමම අව�ථාව ලැෙබ� ඇත (ෙනාමිෙලේ ෙපාතද බලනේන, මාරේගගතව ccog.org, Universal OFFER 
of Salvation, Apokatastasis: ෙදවියනේ වහනේෙස්ට ඉදිරි යුගයකදී නැතිවූවනේ ෙබේරා ගත හැකිද? සිය ගණනක් 
��ධ �ය��වල ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� ගැල�ෙ� සැලැ�ම ෙහ� කර� ). 



55 
 

ෙහාඳ ෙ�ව� කර�න 

ෙද�ය� වහ�ෙ� යහප�ය (මාරේක් 10:18; ගීතාවලිය 143:10) සහ හරි ෙදේ කරයි (cf. උත්පත්ති 18:25). 

ෙද�ය� වහ�ෙ�ට අවශ්ය ව�ෙ� අප ෙමය උ� වහ�ෙ�ට කැම� ප�� යහපත ��මය 
(ගීතාවලිය 34:14; ෙහෙබ්රවේ 13:16). 

19 ඔබ ම�ත්රණව�� ෙ��ඨය, ක්රියාවලිනේ බලවත්ය, මක්නිසාද ඔෙබේ ඇස් මනුෂ්ය පුත්රයනේෙගේ 
සියලු මාරේගවලට විවෘතව තිෙබේ, මක්නිසාද සෑම ෙකෙනකුටම තම තමාෙගේ ක්රියාවල ප්රකාරයටද ඔහුෙගේ 
ක්රියාවල ප්රතිඵලවලටද දීමටය. (ෙයෙරමියා 32:19) 

9 යහපත කරන �ට අ� ෙවෙහසට ප� ෙනාව�ෙන�. 10 එබැ��, අපට ප්රස්තාව ඇති පරිදි, 
අපි සැමට , විෙශ්ෂෙයනේම ඇදහිලේෙලේ ගෘහෙයේ අයට යහපත කර� . (ගලාති 6:9-10) 

5 ... ෙදවියනේ වහනේෙස්, 6 "එකිෙනකාට තම තමාෙගේ ක්රියාවනේ අනුව පිරිනමනු ඇත": 7 ඉව��ව�තව 
යහප� ෙ� කර�� ම�මය, ෙගෟරවය සහ අමරණීයභාවය ෙසායන අයට සදාකාල 
�වනය; (ෙරෝම 2:5-7) 

ෙද�ය� වහ�ෙ� ඔබට යහපත� බලාෙපාෙරා�� වන අතර ඔබ සැබ��ම ෙ�ම 
කර�ෙ� න� සහ "ඔහුට කීකරු වනේෙනේ නම්" (ක්රියා 5:32; ෙහෙබ්රවේ 5:9), �ය�ල �� ව�ෙ� එෙලසය 
(ෙරෝම 8:28). 

පහත සඳහ� ක�� සැල��ලට ග�න: 

24 මනුෂ්යෙයකුට ක�� ෙබානවාට වඩා ෙහාඳ ෙදය� නැත . ෙමය ද ෙදවියනේ වහනේෙස්ෙගේ අතිනේ වූ 
බව මම දුටිමි. (ෙදේශනාකාරයා 2:24) 

12 ඔ��ෙ� ��තෙ� ���ම�, යහපත්කම් කිරීමත්, 13 සෑම ම�ෂ්යෙය�ම ක�� 
ෙබා�� තමාෙ� �ය� ශ්රමෙ� ප්රෙයෝජනය ��� ��ම හැර අ� ��ව� ඔ��ට 
ෙහාඳ නැ� බව මම ද��-, එය ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� �මනාව ය. 14 ෙද�ය� වහ�ෙ� 
�ම� කළ� එය සදහටම පව�න බව මම ද��. (ෙදේශනාකාරයා 3:12-14) 

ඉහත � ෙ� සත්යය�, අත්යවශ් යෙය�ම කා�යෙ� ඵලදා� �ම ෙ�ව� වඩා ෙහාඳ ��මට 
අදහ� කරන බැ��. ඒ වෙගේම මිනිසුනේ ඵලදායිත්වය භුක්ති විඳිය යුතුයි. 

තවද, ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� සැලැ�ම ඔබට ��� ඇ� ෙ� සැල��ලට ග�. ඒ හා සම්බනේධ 
පැරණි ගිවිසුෙම් ඉගැනේවීම් සැලකිලේලට ගනේන: 

11 ස�ඳාණ� වහ�ෙ�ෙ� අ�ශාසනාව සදහට ම පව�ෙ� ය; 12 ස�ඳාණ� වහ�ෙ� 

ෙද�ය� වහ�ෙ� වන ජා�ය ද උ� වහ�ෙ� �ව�ය උ�මය ෙලස ෙතෝරාග� 
ෙසනඟ ද ආ��වාද ල�ද� . 13 ස�ඳාණ� වහ�ෙ� �ව�ගෙය� බලන ෙ�ක; ඔ� 
�ය� ම�ෂ්ය �ත්රය� ද��. 14 උ� වහ�ෙ� �ය වාස�ථානෙ� �ට ෙපාෙළාෙ� �ය� 
වැ�ය� ෙදස බලන ෙ�ක . 15 උ� වහ�ෙ� ඔ��ෙ� �� ත� ත�ව සකසන ෙ�ක. 
ඔ� ඔ��ෙ� �ය� වැඩ සලකා බල� . (�තාව�ය 33:11-15) 
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1 මක්නිසාද ධරේමිෂඨ්යනේද ප්රඥාවනේතයනේද ඔවුනේෙගේ ක්රියාද ෙද�ය�වහ�ෙ�ෙ� අෙත� �ෙබන බව �ය�ල 
ප්රකාශ කරන ��ස මම ෙ� �ය�ල මාෙ� ��� සලකා බැ�ෙව� . (ෙදේශනාකාරයා 
9:1අ) 

9 ��ෙස�ෙ� �ත ඔ�ෙ� මා�ගය සැල�� කර�, නමුත් ස�ඳාණ� වහ�ෙ� 
ඔ�ෙ� �යවර ෙමෙහයව�. (හිෙතෝපෙදේශ 16:9) 

24 ��ෙස�ෙ� �යවර ස�ඳාණ� වහ�ෙ� ය ; එෙස් නම් මිනිෙසකු තමාෙගේම මාරේගය ෙත්රුම් 
ගනේෙනේ ෙකෙස්ද? (හිෙතෝපෙදේශ 20:24) 

73 ඔෙ� දෑ�� මා සාදා මා හැඩග�වා ඇත; (ගීතාවලිය 119:73) 

17 ... “ෙදවියනේ වහනේෙස් ධරේමිෂ්ඨයනේ සහ දුෂ්ටයනේ විනිශ්චය කරන ෙස්ක සෑම අර�ණ� සඳහාම 
සහ සෑම කා�යය� සඳහාම කාලය� �ෙ�. (ෙදේශනාකාරයා 3:17) 

දැ�, නව ගිවිසුෙම් ෙඡේද සැලකිලේලට ගනේන: 

11 ��� එකම ආ�මයාණ� වහ�ෙ� ෙ� �ය�ෙල� �යා කර��, 
ෙද�ය�වහ�ෙ� කැම� ෙලස එ�ෙනකාට ෙව� ෙව� වශෙය� ෙබද�. … 27 දැ� 
ඔබ ���� වහ�ෙ�ෙ� ශ�රය වන අතර, ඔබ �ය�ෙලෝ ම ත� ත� අවයවෙයෝ 
ය. (1 ෙකාරිනේති 12:11, 27, AFV) 

7 �ළා ෙනාව�න, ෙදවියනේ වහනේෙස් සමචේචලේ ෙනාකරනේන; මක්නිසාද මනුෂ්යෙයකු වපුරන ඕනෑම 
ෙදයක් ඔහු ෙනළාගනේෙනේය. 8 ම��සාද තමාෙ� මාංසයට ව�ර�නා මාංසෙය� �නාශය 
ෙනළාග�ෙ�ය, නමුත් ආත්මෙයනේ වපුරනේනා ආත්මෙයනේ සදාකාල ජීවනය කපාගනේෙනේය. (ගලාති 
6:7-8) 

10 ම��සාද ඔබෙ� �යාව සහ ඔබ උ�වහ�ෙ�ෙ� නාමයට ෙප�� ෙ�මෙ� ශ්රමය 
අමතක ��මට ෙද�ය�වහ�ෙ� අසාධාරණ ෙනාෙ� ... (ෙහෙබ්රවේ 6:10 ) 

ෙද�ය� වහ�ෙ�ට �ය�ල සඳහා සැලැ�ම� ඇත! ෙමම යුගෙයේ ඔබ කැඳවනු ලැබුවත් නැතත් එයට 
ඔබ තනි තනිව ඇතුළත් ෙවේ. තවද ඔහු ඔබෙගේ සියලු වැඩ සලකා බලයි. 

ඔබ අ��ඳ ඇ� �ය�ල, ඔබ දුක් විඳ ඇති සියලේල, ඔබ ඉටු කළ සියලේල යනාදිය සදාකාලිකත්වය යහපත් 
කිරීමට ඔබව සූදානම් කරය◌ි (ඔබ අවසානෙයේ ෙදවියනේ වහනේෙස්ෙගේ රාජ්යයට සහාය දීම ප්රතික්ෙෂ්ප කරනේෙනේ නම් 
මිස). ඔබ අත්විඳි සෑම ෙදයක්ම ෙදවියනේ වහනේෙස් ඔබ ෙවනුෙවනේ කර ඇති කැඳවීම සහ කාරේයය සඳහා ඔබව 
සූදානම් කර ඇත! ඔබට අදේවිතීය ආකාරයකිනේ ලබා දීමට සහ සදාකාලිකත්වය වඩා ෙහාඳ කිරීමට උපකාර කිරීමට 
ඔබට හ◌ැ� ව� ඇත! 

ශ�රයට අ�, ඇස් වැනි ෙකාටස් සහ සුවඳ දැනීමට, ඇසීමට සහ ෙවනත් ෙදේ සඳහා ෙකාටස් ඇති ෙස්ම (1 
ෙකාරිනේති 12:12-26) ෙදවියනේ වහනේෙස් සතු සදාකාලික සැලැස්ම තුළ අප සියලේලනේටම අදේවිතීය ෙකාටසක් ඇති 
බව බයිබලෙයේ සඳහනේ ෙවේ. ඔවේ, ඔෙබේ කාරේයභාරය අෙනක් බිලියන ගණනේ මිනිසුනේට වඩා හා�ප��ම 
ෙවන� �ය හැ�ය—ෙදවියනේ වහනේෙස්ට ඔබ ගැන සැබෑ සැලැස්මක් නැතැයි සිතනේන එපා. 



57 
 

තවද, ඔබ කරන ෙදයට ඔබ වග�ව ��ය (ෙරෝම 14:12). ඔබ කරන ෙදේ (ෙදේශනාකාරයා 12:14; 
එළිදරවේ 20:12) ෙමනේම ඔබ කිරීමට අෙපාෙහාසත් වන ෙදේ මත පදනම්ව ෙදවියනේ වහනේෙස් විනිශ්චය කරනු ඇත 
(මෙතවේ 25:24-30). ඔබ කළ යුතු ෙදේ ඔබ වැඩි වැඩිෙයනේ කරන තරමට, ඔබ ඔබටත් අනේ අයටත් සදාකාලිකත්වය 
යහපත් වනු ඇත. ඔබ ෙනාකළ යුතු ෙදේ ෙනාකරන තරමට, ඔබ සදාකාලිකත්වය ඔබටත් අනේ අයටත් යහපත් වනු 
ඇත. ෙදවියනේ වහනේෙස් ධරේමිෂ්ඨ විනිශ්චයකරුෙවකි (2 තිෙමෝති 4:8). 

අපෙ� �යාවලට අ�ව අපට �පාක ලැෙබන බව බ�බලය උග�ව� (මෙතවේ 16: 2 7; ෙරෝම 
2:6; හිෙතෝපෙදේශ 24:12; ෙයෙර�යා 17:10; එළිදරවේ 22:12)! ඒ නිසා අපට තවත් මිනිසුනේට උපකාර කිරීමට 
හැකි වනු ඇත (cf. ලූක් 19:15-19). බයිබලය පවසනේෙනේ මරණෙයනේ පසු අපෙගේ ක්රියා අපව අනුගමනය කරන බවයි 
(cf. එළිදරවේ 14:13)—එයිනේ මූලික වශෙයනේ අදහස් කරනේෙනේ අප ෙභෟතික වශෙයනේ ඉෙගනගත් සහ වරේධනය 
කරගත් ෙ� අපට සදාකා�කව �මට සහ වැඩ ��මට හැ� ආකාරය හැඩග�ව� ඇ� බව�. 

ෙද�ය� වහ�ෙ� කළ සෑම ෙදයකටම ෙ��ව� ඇත (එසකිෙයලේ 14:23). සාමාන්යෙයනේ අපට 
අභිරහසක් වන අපෙගේ ජීවිත කාලය ඇතුළුව (cf. ෙදේශනාකාරයා 9:12). 

"ෙදවියනේ වහනේෙස් ෙකෙරහි ඇදහිලේල තබනේන" (මාරේක් 11:22) ඔහ◌ු කරන සෑම ෙදයකටම ඔ�ට අ�� 
ෙ�� �ෙ� - එය අපට සැමවිටම එෙස් ෙනාෙපෙනන විට පවා (cf. ෙහෙබ්රවේ 12:11; ෙරෝම 8:28). 

ෙබාෙහෝ අය තම�ෙ�ම �ගමන මත පදන�ව ෙද�ය� වහ�ෙ�ව වැර� ෙලස ���චය 
කර ඇත, නමුත් බයිබලයද උගනේවයි: 

5 එබැ�� අ�ධකාරෙ� සැඟ�� ෙ�ව� එ�දර� කරන, සිත්වල උපෙද� ප්රකාශ කරන 
ස�ඳාණ� වහ�ෙ� පැ�ෙණන ෙත� කාලයට ෙපර ��ව� ���චය ෙනාකර�න . 
එ�ට එ�ෙනකාෙ� ප්රශංසාව ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙග� පැ�ෙණ� ඇත. (1 ෙකාරිනේති 
4:5) 

සමහර ෙ�ව� හංගලා. ඒ වෙගේම අපි කිසිම මිනිෙසක් ගැන හැම ෙදයක්ම දනේෙනේ නැහැ. 

�ය�ම ���� එක හා සමාන ෙනාෙ�. ෙදවියනේ වහනේෙස්ට අප එක් එක් පුදේගලයා සඳහා තනි 
සැලැස්මක් ඇත (1 ෙකාරිනේති 12:4-12). 

අප සෑම ෙකෙන�ටම සදාකා�ක�වය �ළ අපෙ� ෙකාටස ලබා ගත හැ� වන ප�� 
ෙද�ය� වහ�ෙ� �ය�ල� සමඟ �යා කර�! ශුදේධ ලියවිලේල උගනේවන පරිදි: 

17 ධ���ඨකෙ� �යාව සාමයද, ධ���ඨකෙ� බලපෑමද, නිශ්ශබේදතාවයද, සහතිකකමද 
සදහටම වනේෙනේය. (ෙයසායා 32:17) 

11 �වන මා�ගය ඔබ මට ෙප�ව�ෙන� ය; ඔබ ඉදිරිෙයහි සම්පූරේණ ප්රීතිය ඇත; ඔෙබේ දකුණු 
පැත්ෙත් සදාකාලික සතුට තිෙබේ. (ගීතාවලිය 16:11) 

සාමය සහ ස�ට සදහටම. වඩා ෙහාඳ සදාකාලිකත්වයක්! 

ඔබ කළ �� ෙදය� �ම�ද? 
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11 ද�ෙව�, එනේන, මට සවනේ ෙදනේන. සමිඳාණනේ වහනේෙස් ෙකෙරහි භයවීම මම ඔබට උගනේවමි. 12 

ජීවිතයට ආශා කරන, යහපත ද�න ��ස ෙබාෙහෝ දව�වලට ෙ�ම කරන ම�ෂ්යයා ක�ද ? 13 

ඔෙ� �ව න�ෙර� ද ඔෙ� ෙතා� වංචාෙව� ද ආර�ෂා කරග�න. 14 න�ෙර� ඉව� 
� යහපත කර�න; සාමය ෙසායා එය ලුහුබඳිනේන. (ගීතාවලිය 34:11-14) 

3 ස�ඳාණ� වහ�ෙ� ෙකෙර� ��වාසය තබා යහපත කර�න; ෙදේශෙයේ වාසය 
කරනේන, ඔහුෙගේ විශ්වාසවනේතකම ෙපෝෂණය කරනේන. 4 ස�ඳාණ� වහ�ෙ� �ළ ද �� ව�න, 
එවිට උනේ වහනේෙස් ඔෙබේ සිෙත් ආශාවනේ ඔබට ෙදන ෙස්ක. (ගීතාවලිය 37:3-4) 

ෙහාඳ ෙ�ව� කර�න! ෙදවියනේ විශ්වාස. 

ෙ� �ය�ෙල� අදහ� කර�ෙ� �ම�ද? 

එ�� අදහ� කර�ෙ� ෙද�ය� වහ�ෙ� ඔ� කළ ෙ� මැ� �සා ඔ�ෙ� මැ��ලට 
යහපත� කළ හැ� බව�. 

නැතෙහා� වඩා� ���තව, ෙදවියනේ වහනේෙස් ඔහු කළ සෑම ෙදයක්ම නිරේමාණය කෙළ් සදාකාලිකත්වය 
වඩා ෙහාඳ වනු ප◌ි�සය! 

�යම� ෙ�ද? 

3 ... සරේවබලධාරී ෙදවි සමිඳුනි, ඔබෙගේ ක්රියා ෙශ්ර්ෂ්ඨ හා විශ්මයජනක ය! (එළිදරවේ 15:3) 

19 අෙහෝ, මනුෂ්ය පුත්රයනේ ඉදිරිෙයහි ඔබ ෙකෙරහි විශ්වාස කරනේනනේ උෙදසා ඔබ පිළිෙයළ කළ, ඔබට 
ගරුබිය ඇති අය සඳහා ඔබ තැබූ ඔෙබේ යහපත්කම ෙකාතරම් උතුම්ද! (ගීතාවලිය 31:19) 

ෙද�ය�වහ�ෙ�ෙ� යහප�කම උ�� ව�ෙ� උ�වහ�ෙ� අපට පැ��මට �දාන� කර 
ඇ� �සාය. 

ෙහෙබ්ර� 11:4-12 හි, ආෙබලේෙගනේ පටනේෙගන, අපි පරණ ගිවිසුෙම් ෙදවියනේ වහනේෙස් ෙලස හඳුනේවන විවිධ අය 
ගැන ඉෙගන ගනිමු. ඒවා ගැන සඳහනේ කරමිනේ, පහත සඳහනේ පදවලිනේ උගනේවන ෙදේ බලනේන: 

13 ෙ� �ය�ෙලෝම ෙපාෙරා�� ෙනාලබා ඇද��ෙල� �ය �ෙයෝය, නමුත් ඔවුනේ දුර සිට 
දැක, ඔවුනේව වැලඳෙගන, ඔවුනේ ෙපාෙළාෙවේ ආගනේතුක හා වනේදනාකරුවනේ බව පාෙපාචේචාරණය කළහ. 
14 ම��සාද එවැ� ෙ� පවසන අය තම� �ජ�ම� ෙසායන බව පැහැ��ව ප්රකාශ 
කර�. 15 සැබැ�� ම ඔ�� ��ම ආ රට �� කෙ� න�, ඔවුනේට ආපසු එනේනට අවස්ථාවක් 
තිබිණි. 16 න�� දැ� ඔ�� ආශා කර�ෙ� වඩා යහප�, එනම් ස්වරේගීය ෙදේශයකටය. 
එබැ�� ෙද�ය� වහ�ෙ� ඔ��ෙ� ෙද�ය� ය� �ය� ලැ�මට ල�ජා ෙනාව�ෙ� 
ය, මක්නිසාද උ� වහ�ෙ� ඔ�� සඳහා නගරය� �දාන� කර ඇත . (ෙහෙබ්රවේ 11:13-16) 

ඒ �සා අ�ම තර�� ආෙබ�ෙ� කාලෙ� �ටම, ෙදවියනේ වහනේෙස්ට වඩා ෙහාඳ ෙදයක් සඳහා 
සැලැස්මක් ඇති බවත්, එය සැබවිනේම ෙත්රුම් ගත් අයෙගේ ෙදවියනේ බවත් මිනිසුනේ තුළ විශ්වාසයක් ඇත. "නගරය" 
යනු ස්වරේගෙයනේ ෙපාෙළාවට බැස එන නව ෙජරුසලමයි (එළිදරවේ 21:2). 

සැල�ම ෙහාඳ අතට හැ�ම සඳහා ය. 



59 
 

නව ���ෙම� පහත සඳහ� ක�� සලකා බල�න: 

17 එබැ�� යහපත ��මට දැන එය ෙනාකරන තැනැ�තාට එය පාපය�. (යාෙකාබේ 
4:17) 

���ව� යහපත කළ �� බව එ�� අදහ� ෙනාෙ� ද? 

යහපත ��ම ය� ෙ�ව� යහප� ��ම�. 

යහප� ��ම සහ ෙ�ව�වයට ප� ��ම ��බඳ �� ප��ෙ� ෙ�ඛක�� 

�� ප�� ෙ�ඛක��ට ය� අවෙබෝධය� �� අතර ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� සැලැ�ෙ� 
අ�රහෙස� අර�ණ ��බඳව ඉ� ලබා ��හ. 

ෙදවන �යවෙ�� (ක්රි.ව.) �� ෙ��තය�ෙග� එක� ෙහෝ ��ප ෙදෙන� ��� පැ�� කරන 
ලද �ම�නා� ෙපා�කා� ෙමෙ� ��ය. 

යහප� ෙ� ��බැ�මට �ව�තව කට�� කර� (Polycarp's letter to the Philippians, 
Chapter 6) 

සදාකා�ක �පාකෙ� ඵලය සඳහා ඔ� (ෙයේසුස්) උගනේවයි. (Polycarp, Capua වික්ටරේ ෙවතිනේ 
ෙකාටස්, 4 ෙකාටස) 

ඒ හා සමානව, ෙපාලිකාප්ෙගේ පසුකාලීන අනුප්රාප්තිකයා වූ සරේඩිස්හි ෙමලිෙටෝ ෙමසෙ◌් ��ය. 

ඔ� ඔබට �දහස ඇ� මනස� ලබා � ඇත; ඔහු ඔබ ඉදිරිෙයහි ෙබාෙහෝ වස්තු තබා ඇත, ඔබ 
ඔෙබේ පැත්ෙතනේ එක් එක් ෙදෙයහි ස්වභාවය ෙවනේකර හඳුනාෙගන ඔබටම ෙහාඳ ෙදේ ෙතෝරාගනේන. 
(Melito. Antoninus Caesar ඉදිරිෙයේ පැවති කතිකාවක්. In Ante-Nicene Fathers by Roberts and 
Donaldson, Volume 8, 1885. Hendrickson Publishers, Peabody (MA), printing 1999, p. 755) 

ෙහාඳ ෙ� ��මට ඉෙගන ගැ�ම ච�තය ෙගාඩනඟ�. අපි ෙහාඳ ෙදේ කිරීමට තීරණය කරන විට අපි 
ෙදේවලේ යහපත් කිරීමට උපකාර කරමු. 

ෙද� ����ට ෙතෝරා ගැ�ෙ� �දහස ලබා � ඇ� බව�, අපි ෙහාඳ ෙදේ ෙතෝරා ගත යුතු බවත් 
ෙමලිෙටෝ ෙත්රුම් ගත්තා. ආදම් සහ ඒව වැරදි කිරීමට තීරණය කළත්, සාරය වශෙයනේ වහලේභාවය ෙගන ආ (cf. 
ෙරෝම 6:16-17), Melito පැහැදිලි කෙළ්: 

න�� ෙපාෙළාෙ� පස ෙදපැ�ෙත�ම �ජ ලබා ගැ�මට හැ�යාව ඇ� බැ�� 
�වභාවෙය�ම යහපත හා අයහපත ලැ�මට සම� ��සා, සතුරු ගිජු උපෙදේශකයා 
පිළිෙගන, එම ගස ස්පරේශ කිරීෙමනේ අණ කඩ කර ෙදවියනේ වහනේෙස්ට අකීකරු විය. (Melito. The Homily 
On the Passover by Melito, line 48) 

ෙ��� වහ�ෙ� පාපෙ� වහ�භාවෙය� අපව ගලවා ගැ�ෙ� සැලැ�ෙ� ෙකාටස� බව 
ෙම�ෙටෝ ද ෙ��� ග�තා: 



60 
 

පා�� මංගල්යෙ� අ�රහස අ�� සහ පැර�, සදාකාලික හා කාලීන, දූෂිත හා ෙනාදිරන, 
මාරානේතික සහ අමරණීය ය ... ෙහාඳයි, කාරණෙයේ සත්යය නම් ස්වාමිනේ වහනේෙස්ෙගේ අභිරහස පැරණි හා 
අලුත් ය ... මක්නිසාද එය අනාවැකිෙයේ හඬ හරහා විය. සමිඳාණනේ වහනේෙස්ෙ� අ�රහස ප්රකාශ 
කරන ල�. …වහලේභාවෙයනේ නිදහසටත්, අඳුෙරනේ ආෙලෝකයටත්, මරණෙයනේ ජීවිතයටත්, කුරිරු 
පාලනෙයනේ සදාකාලික රාජ්යයක් බවටත්, අපව නව පූජක තනේත්රයක් සහ සදහටම විෙශ්ෂ ෙසනඟක් බවට 
පත් කෙළ්ත් ෙම් තැනැත්තා ය. (Melito. The Homily On the Passover by Melito, lines 2 ,58,61,68 ) 

ඔ�, රාජ්යය සදාකාලිකයි, සදාකාලිකයි. ඒ වෙගේම ෙයේසුස්වහනේෙස්ෙගේ කාලෙයේ සිටි ආගමික නායකයනේ විසිනේ 
අවෙබෝධ කර ෙනාගත් අනාවැකි ෙමනේම ඒවා විය යුතුව තිබූ අනාවැකිවල අභිරහස හරහායි - ෙයේසුස්වහනේෙස් 
පැමිණීමට ෙපර ප්රකාශ කරන ලදී (එම අනාවැකි සිය ගණනක් සඳහා ෙනාමිෙලේ පෙ◌ාත බල�න, 
අනේතරේජාලෙයනේ www.ccog.org යන මාතෘකාව යටෙත්: සාධනය ෙ��� වහ�ෙ� ෙම�ය� ). පාස්කුව 
හා සම්බනේධ තවත් අභිරහසක් නම්, ෙයේසුස් ෙරාටි කඩා සෑම ෙගෝලෙයකුටම අදේවිතීය කෑලේලක් ලබා දීම (cf. ලූක් 
24:30), එය, අද දින කිතුනු පාස්කුව (සමහර විට දිව්ය සත්ප්රසාදය ෙලස හ◌ැ��ෙ�) නිසි ෙලස පවත්වන අයට 
උපකාර කරයි. ෙදවියනේ වහනේෙස්ට අප සෑම ෙකෙනකුටම අනන්ය වූ ෙදයක් ඇති බවත් අපි සියලේෙලෝම විෙශ්ෂ 
පුදේගලයනේ බවත් ෙපනේවනේන. 

�ෙයෝ�� ඉෙ��ය� �ම�නා� ෙපා�කා� ��� ඉගැ�� බව �යා ��ෙ�ය. ක්රිස්තියානීනේට 
“සදාකාලයට නැවත නැඟිටීෙම් බලාපෙ◌ාෙරා��ව” ඇති බව ඉෙරේනියස් ලිවීය (Irenaeus. මිථ්යාදෘෂ්ටිකයනේට 
එෙරහිව, IV ෙපාත, 18 වන පරිචේෙඡේදය, 5 ෙඡේදය). ඔවේ, නැවත නැඟිටුවන ලද ක්රිස්තියානීනේ සදාකාලයටම ජීවත් වනු 
ඇත. 

�තාව�ය උග�ව�ෙ�: 

20 මහ� � ද�� �ඩා මට ෙප�� ඔබ, මා නැවත පණගනේවා, ෙපාෙළාෙවේ ගැඹුරිනේ ම◌ා 
නැවත නැ��ව�ෙන�ය. 21 ඔබ මාෙ� ෙ��ඨ�වය වැ� කර, සෑම පැත්තකිනේම මා 
සනසනේෙනහිය. (ගීතාවලිය 71:20-21) 

නැවත නැ��ෙම� ප� (නැවත පණ ගැනේවීම ෙලසද හැඳිනේෙවේ) ෙදවියනේ වහනේෙස් තම ෙස්වකයනේෙගේ 
ෙශ්ර්ෂ්ඨත්වය වැඩි කරනු ඇත. 

එෙ� ෙකාපමණ ද? 

�තාව�ය 82:6 හි “ඔබ ෙදවිවරු” (ෙයාහනේ 10:34) ෙකාටස ෙයේසුස් උපුටා දැක්වූ අතර එය ෙදවියනේවහනේෙස්ෙගේ 
මාරේගෙයහි ජීවත් වීමට කැමති අයට අවසාන ෙදේවත්වයට සම්බනේධ ඉගැනේවීමකි. 

ඉෙ��ය� ෙමෙ�ද ඉගැ��ය. 

... සියලු ෙදනාෙගේම පියාණනේ සහ පුත්රයා සහ ද�කමට හදාගැ�ම ඇ� අය හැර ��ධ 
�ය��ෙල� ෙද�ය� ෙලස හ��වන ෙවන� ��ෙව� නැත (Irenaeus. Adversus 
haereses , ෙපාත IV, ෙපරවදන, පදය 4) 

“මම කීෙවමි, ඔබ �ය�ෙලෝම උ�ත�තර ෙද�ය�ෙ� �ත්රෙයෝය; නමුත් ඔබ මිනිසුනේ ෙමනේ 
මිය යනු ඇත. දරුකමට හදා ගැනීෙම් දීමනාව ෙනාලබන, නමුත් ෙදවියනේ වහනේෙස්ෙගේ වචනෙයේ ��මල 
පර�පරාෙ� අවතාරය ෙහළා ද�න, ෙදවියනේ වහනේෙස් බවට උසස් වීෙම් මිනිස් ස්වභාවය වංචා 
කරන සහ ෙදවියනේ වහනේෙස්ෙගේ වචනයට කෘතඥ ෙනාවන බව ඔප්පු කරන අයට ඔහු ෙමම වචන 
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නිසැකවම කථා කරයි. ඔවුනේට මස් විය. මක්නිසාද ෙදවියනේ වහනේෙස්ෙගේ වචනය මනුෂ්යයා බවට පත් 
කරන ලදේෙදේ ෙම් සඳහා ය, ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� �ත්රයා � ඔ� ම�ෂ්ය �ත්රයා බවට ප� 
�ය, මිනිසා, වචනයට ෙගන, දරුකමට හදා ගැනීම, ෙදවියනේ වහනේෙස්ෙගේ පුත්රයා බවට පත් විය හැකිය. . 
මක්නිසාද යත්, අප ෙනාදිරන බව සහ අමරණීයත්වය සඳහා එක්සත් වී සිටිෙයේ නම් මිස, ෙවනත් කිසිම 
ආකාරයකිනේ අපට ෙනානැසී පවත◌ින හා අමර�යභාවයට ළඟා �ය ෙනාහැක. ඉෙරේනියස්. 
ඇඩේවරේසස් haereses , III ෙපාත, 19 පරිචේෙඡේදය, 1 පදය). 

අෙපා��� ෙයාහ� ෙමෙ� ��ය. 

2 ෙ�මව�තෙය�, දැනේ අපි ෙදවියනේ වහනේෙස්ෙගේ දරුෙවෝ ෙවමු, අප කුමක් වනේෙනමුදැයි තවම ප්රකාශ 
වී නැත. එය ප්රකාශ වුවෙහාත් අපි ඔහු හා සමාන වන බව අ� ද��, මක්නිසාද අපි ඔහු සිටින 
ආකාරයටම ඔහුව දකිමු. (1 ෙයාහනේ 3:2, ඩාරේබි බයිබලේ පරිවරේතනය) 

ෙ��� වහ�ෙ� තවම� ආප� පැ�ණ නැ� �සා, කිතුනුවනේ තවමත් උනේ වහනේෙස් ෙමනේ ෙවනස් වී 
නැත - නමුත් එෙස් ෙවනස් වීම සැලැස්ෙම් ෙකාටසකි (cf. 1 ෙකාරිනේති 15:50-53). අප ෙදස බලන ආකාරය 
සම්බනේධෙයනේ තවමත් යම් අභිරහසක් ඇත (1 ෙකාරිනේති 13:12), නමුත් ෙදවියනේ වහනේෙස්ෙගේ සැලැස්ම 
ෙදේව�වයට ස�බ�ධ ෙ� (ෙරෝම 8:29; ක්රියා 17:29; මෙතවේ 5:48; එපීස 3:14-19; මලාකි 2 :15). 

ෙදවන �යවෙ� �� භාගෙ�� අ��ෙයෝ�ෙ� ඉ�ෙ�ෂ� ෙමෙ� ��ය. 

ම��සාද ම�ෂ්යෙය� ස�� කර�ෙන� ෙලස ඔබ ෙකෙර� �යා ��ම මාෙ� 
ආශාව ෙනාව, ඔබ ෙදවියනේවහනේෙස්ව සතුටු කරන ෙලසම, දෙ◌�ය�වහ�ෙ�ව ස��කරන 
ෙලස �යා ��මය. මක්නිසාද ෙදවියනේ වහනේෙස් ෙවත ළඟා වීෙම් එවැනි [තවත්] අවස්ථාවක් මට 
කිසිදා ෙනාලැෙබනු ඇත ... වඩා ෙහාඳ කා�යයක ෙගෟරවයට ��ක� ඇත ... මා නැවත උනේ 
වහනේෙස් ෙවතට නැඟී සිටින පිණිස ෙලෝකෙයනේ ෙදවියනේ වහනේෙස් ෙවතට පැමිණීම ෙහාඳය. ... 
වනස��ෙ� ආහාර බවට ප� �මට මට ඉඩ ෙද�න, ඔවුනේෙගේ උපකරණය තුළිනේ ෙදවියනේ 
වහනේෙස් ෙවත ළඟා වීමට මට ලබා ෙදනු ඇත ... මම ෙදවියනේ වහනේෙස්ෙගේ පානයට කැමතියි, එනම් 
ඔහුෙගේ රුධිරය, එනම් ෙනාදිරන ආදරය සහ සදාකාල ජීවනය. (ඉගේෙනේෂස්. ෙරෝමවරුනේට ලිපිය, පරිචේෙඡේද 
2,4). 

ආබ්රහ�, ඊසාක්, යාෙකා�, අනාගතවක්තෘවරුනේ, ෙප්ර්රිතයනේ සහ සභාව තුළට ඇතුළු වන පියාණනේ 
වහනේෙස්ෙගේ ෙදාර ඔහුය. ෙම් සියලේලටම ඔවුනේෙගේ පරමාරේථය වනේෙනේ ෙදවියනේ වහනේෙස්ෙගේ එකමුතුකම 
ලබා ගැනීමයි (ඉගේෙනේෂස්. ෙරෝමවරුනේට ලිපිය, 9 වන පරිචේෙඡේදය). 

ඉ��, ඉගේෙනේෂස් ඉගැනේනුෙවේ ෙදවිෙගේ ෙසනඟෙගේ ඉලක්කය ෙදේවත්වයට ප� ��ම සහ වඩා ෙහාඳ, 
සදාකාලික, කාරේයයක් කිරීමයි. 

ෙදවන �යවෙ� ප�ව, අනේතිෙයෝකිෙයේ තිෙයෝෆිලස් ෙමෙස් ලිවීය. 

ඉව��ව�තව යහප� �යාවල �රත �ෙම� අමර�යභාවය ෙසායන අයට, ඔහු 
සදාකාල ජීවනය, ප්රීතිය, සාමය, විෙවේකය සහ ඇසට ෙනාෙපෙනන, කනට ෙනාඇසූ, මිනිසාෙගේ හදවතට 
ඇතුළු ෙනාවූ යහපත් ෙදේවල බහුලත්වය ලබා ෙදන ෙස්ක. ගැබේ ගැනීමට. (Theophilus. To Autolycus, 
Book I, Chapter 14) 
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එබැ��, ��සා ෙමෙලාව �� � �ට, එය උත්පත්ති ෙපාෙත් ගුප්ත ෙලස ලියා ඇත, ඔහු ෙදවරක් 
පාරාදීසයට පත් කළාක් ෙමනේ; එබැවිනේ එක ඔහු එහි තබන විට සම්පූරේණ වූ අතර ෙදවැනේන නැවත 
නැඟිටීෙමනේ හා විනිශ්චෙයනේ පසුව ඉටු වනු ඇත. මක්නිසාද යත්, යාත්රාවක් ෙමනේ, එය ෙමෝස්තර කරන විට 
යම් ෙදෝෂය� ඇ� �ට, එය අලුත් සහ සම්පූරේණ විය හැකි පරිදි නැවත සකස් කර ෙහෝ ප්රතිනිරේමාණය 
කරනු ලැෙබේ . එෙස්ම මනුෂ්යයාටද මරණෙයනේ සිදුෙවේ. මක්නිසාද යම් ආකාරයකිනේ ෙහෝ ෙවනත් 
ආකාරයකිනේ ඔහු බිඳී යනු ඇත, ඔහු නැවත නැඟිටීම මුළුලේෙලේම නැඟී සිටින පිණිස; මම අදහස් කෙළ් 
ෙනාකැළැලේ, ධරේමි�ඨ සහ අමර�ය. ... 

ම��සාද උ� වහ�ෙ� ඔ�ව �ල �ටම අමර�ය කෙ� න�, ඔහු ඔහුව ෙදවියනේ 
වහනේෙස් බවට පත් කරනු ඇත ... එබැවිනේ ඔහු අමරණීය ෙදේවලට නැඹුරු වී, ෙදවියනේ වහනේෙස්ෙගේ ආඥාව 
පිළිපදිනේෙනේ නම්, ඔ� අමර�යභාවයට �පාකය� ෙලස ලැ�ය ��ය. ෙදවියනේ වහනේෙස් ... 
ෙදවියනේ වහ�ෙ� අපට ��ය� හා ��ධ ආඥා � ඇත; ෙම්වා තබා ගනේනා සෑම ෙකෙනකුටම 
ගැලවීම ලැබිය හැකි අතර, නැවත නැඟිටීම ලබා ගැනීෙමනේ, ෙනාදිරන බව උරුම කර ගත හැකිය 
(Theophilus of Antioch. To Autolycus, Book 2, පරිචේෙඡේද 26, 27, p. 105). 

කරන තැනැ�තා සදාකා�ක ද�ව�ව�� ගැල� ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙග� සදාකාල 
�වනයට ��� යැ� �ත� ඇත. (Theophilus. To Autolycus, Book II, Chapter 34) 

න�� සදාකා�ක ෙද�ය� වහ�ෙ�ට නම�කාර කරන අයට සදාකාල �වනය 
උ�ම ෙ�, (Theophilus. To Autolycus, Book II, Chapter 36) 

තවද අ� ��ධ � ��ය� ඉෙගන ග�ෙත�. නමුත් අපට නීති සම්පාදකයා ෙලස සිටිනේෙනේ 
සැබවිනේම ෙදවියනේ වහනේෙස් වන, ධරේමිෂ්ඨ ෙලස ක්රියා කිරීමටත්, භක්තිවනේත වීමටත්, යහපත කිරීමටත් 
අපට උගනේවනේනා වූ ඔහුය. (Theophilus. To Autolycus, Book III, Chapter 9) 

ඉ��, තිෙයෝෆිලස් සැබෑ ක්රිස්තියානීනේ වූ අයට ෙදේවත්වය හා යහපත ��ම ඉගැ��ය. 

��වන �යවෙ�� ෙරෝමා� කෙතෝ�ක සා��වරයා සහ ෙරෝමෙ� �ෙෂා� �ෙපා�ට� 
ෙමෙ� ��ය. 

අමර�ය�වෙ� �යා අමර�ය �ත්රයා සහ වචනය ෙලෝකයට එ� අතර, ඔහු වතුෙරනේ 
හා ආත්මෙයනේ ෙසෝදා ගැනීමට මිනිසා ෙවත පැමිණිෙයේය; ඔහු, ආත්මය සහ ශරීරය ෙනාදිරන බවට අපව 
නැවත ජ�ත කර, ජීවෙයේ හුස්ම (ආත්මය) අප තුළට ප්රශ්වාස කළ අතර, අපව ෙනාදිරන පරිදේෙදනේ අපට 
ලබා දුනේෙනේය. එබැවිනේ මිනිසා අමරණීය වී ඇත්නම්, ඔහු ද ෙදවියනේ වනු ඇත. ස්තරය පුනරේජනනය 
කිරීෙමනේ පසු ඔහු ජලෙයනේ සහ ශුදේධාත්මයාණනේ විසිනේ ෙදවියනේ වහනේෙස් බවට පත් කරනු ලැබුවෙහාත්, 
මළ��ෙග� උ�ථාන �ෙම� ප� ඔ� ���� වහ�ෙ� සමඟ හ�� 
උ�ම�කාරෙය� ෙලස ද ෙප� ය� (Hippolytus. ශුදේධ වූ තිෙයෝෆනි පිළිබඳ කතිකාව, 8 වන 
පරිචේෙඡේදය).  

ම��සාද ය�, ආශීරේවාද ලත් පාවුලේෙගේ වචනයට අනුව, “ෙපර ඇති ෙදේ කරා ළඟා වීම”, {පිලිප්පි 3:13, 
KJV} ගුණෙයනේ ද◌ි�� �ෙම� සහ වඩා ෙහාඳ ෙ�ව� කරා ළඟා �ෙම�, අපි සැමවිටම උසස් 
සුනේදරත්වයට නැඟී සිටිමු. ෙකෙස් ෙවතත්, ඇත්ත වශෙයනේම, අධ්යාත්මික සුනේදරත්වය යැයි මම අදහස් 
කරමි, එවිට අපට ද ෙමතැනේ සිට පැවසිය හැකිය, "රජතුමා ඔෙබේ අලංකාරයට ෙබෙහවිනේ කැමති විය." 
(Hippolytus. හිෙපාලිටස◌්ෙ� ��ධ �ය��මය �වරණය�ෙග� ෙකාට�) 
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ෙ� අ�ව, හිෙපාලිටස් ෙදේවත්වය ඉගැනේවූ අතර ක්රිස්තියානීනේ, ගුණධරේමවල දියුණු වීෙමනේ වඩා ෙහාඳ ෙදේවලේ 
ලබා ගනී. 

4 වන �යවෙ��, ග්රීක-ෙරෝම සානේතුවරයා සහ මිලානේහි බිෙෂාප් ඇම්ෙබ්රෝස් ෙමෙස් ඉගැනේවූහ. 

එ�ට කන්යාව� ���ඳ ග� අතර, වචනය මාංසය� බවට ප� �ෙ� මාංසය 
ෙද�ය� බවට ප� �ය හැ� බව� (මිලානේහි ඇම්ෙබ්රෝස්. කන්යාභාවය සම්බනේධෙයනේ (I ෙපාත, 
11 වන පරිචේෙඡේදය). 

4 වන �යවෙ�� �ක-ඕතෙඩාක්ස් සානේතුවරයා සහ බිෙෂාප් ෙජෝනේ ක්රිෙසාස්ෙටාම් ෙමෙස් ලිවීය. 

... මිනිසා ෙදවියනේ වහනේෙස් බවට පත් විය හැ� අතර ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� ද�ෙව� �ය 
හැ�ය. මක්නිසාද අපි කියවනේෙනේ, "මම කීෙවමි, ඔබ ෙදවිවරුනේය, ඔබ සියලේෙලෝම 
මෙහෝත්තමයාණනේෙගේ දරුවනේය" (ෙජෝනේ ක්රිෙසාස්ෙටාම්. අෙපෝස්තුළුවරුනේෙගේ ක්රියා පිළිබඳ ෙදේශනය 
32). 

අවම වශෙය� ෙ��� වහ�ෙ�ෙ� කාලෙ� �ට ෙ�ව�වය ����ෙ� ඉල�කය� ෙලස 
වටහාෙගන ඇත. 

ජා�ෙ� අ�රහස? 

���� ��ධ ව�ණ, හැඩයනේ සහ ෙපනුෙමනේ පැමිෙණ්. 

��ම ජා�ය� ෙවන� ��ම ජා�යකට වඩා උස� ෙනාෙ�. 

ෙබාෙහෝ ���� �ව� ව�ෙ� තම ජා�ය ආ�පත්යය දරන රටවලය. ඔවුනේ විවිධ පාඩම් ඉෙගන 
ගනේනවා. 

සමහර ���� �ව� ව�ෙ� තම ජා�යට වඩා ෙවන� ෙලස සැලෙකන රටවල ය. ඔවුනේ 
විවිධ පාඩම් ඉෙගන ගනේනවා. 

සමහර ඒවා එක ජා�යකට වඩා �ශ්ර ෙ�. ඔවුනේ විවිධ පාඩම් ඉෙගන ගනේනවා. 

සමහර අය බ� ජා�� ��ග�නා රටවල �ව� ෙව�. ඔවුනේ විවිධ පාඩම් ඉෙගන ගනේනවා. 

තවද එම අව�ථා අතර ෙවන�ක� ඇත, එය අරේධ වශෙයනේ විවිධ පාඩම් ඉෙගන ගැනීමට ෙහ්තු ෙවේ. 

අ� �ය�ෙලෝම ආද� සහ ඒවෙග� පැවත එ�ෙන� (උත්පත්ති 3:20), පසුව ෙනෝවාෙගේ පුත්රයාෙගේ 
සහ ඔවුනේෙගේ භාරේයාවනේෙගේ පරම්පරාෙවනේ. 

ආද� සහ ඒවට ෙපර ��ධ ව�ගෙ� ෙහා���ව�� �� අතර, සියලුම නූතන මිනිසුනේ ආදම◌් 
සහ ඒවෙග� පැවත එ�ෙන� - එබැවිනේ, ඔවේ, අපි සියලේෙලෝම මානව වරේගයාෙගේ ෙකාටසකි, ආදම් සහ 
ඒවෙගේ පවුෙලනේ. 

නව ���ෙ� "විජාතීනේ අතර අභිරහස" ගැන සඳහනේ ෙවේ (ෙකාෙලාස්සි 1:27). 
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අන්යජා�කය� යන ෙය�ම අපට ���ම �ණගැෙස�ෙ� උ�ප�� 10 හි ඇති අතර එයිනේ 
ෙපනේනුම් කරනේෙනේ ගංව�ෙර� ප� ෙනෝවාෙ� ද�ව�ට ද�ව� ලැ� ��ධ �ථානවලට ෙගා� 
��ධ ජා�� සහ ෙබාෙහෝ වා��ක ක�ඩාය�වල ��වගා�� � බව�. 

ගැල�ෙ� දෘ��ෙකෝණෙය�, යුෙදවේ ෙහෝ විජාතික, ඊශ්රාෙයලේ ෙහෝ ඊශ්රාෙයලේ ෙනාවන අතර ෙවනසක් නැත 
(ෙකාෙලාස්සි 3:9-11), "මක්නිසාද ෙදවියනේ වහනේෙස් සමඟ ක◌ි�� ෙ�දය� ෙනාමැත" (ෙරෝම 2:11). "ඔවුනේ 
නැෙඟනහිෙරනේ සහ බටහිරිනේ, උතුෙරනේ සහ දකුෙණනේ පැමිණ ෙදවියනේ වහනේෙස්ෙගේ රාජ්යෙයේ වාඩි වනු ඇත" 
(ලූක් 13:29). 

එෙහම ��වට ප්රෙ�ද ෙමාකටද? 

ෙහාඳ�, එය මිනිසුනේට විවිධ අත්දැකීම් සමුදායක් ඇති කිරීමට නැඹුරු ෙවේ. 

න�� ��ගල ක�ටල පමණ� ෙනාව ��ගලය� ගැන �ම� �ව හැ�ද? 

ෙද�ය�වහ�ෙ�ෙ� සැලැ�ම ඔබෙ� ��ග�ක අ�දැ�� �ය�ල සැල��ලට ග� ( ගලා� 
6:7-8; ෙහෙබ්ර� 6:10; �තාව�ය 33:11-15 ). 

ශ�රයට අ� සහ ඇ� වැ� ෙකාට� සහ �වඳ දැ�ම, ඇසීම සහ ෙවනත් ෙදේ සඳහා ශරීරෙයේ සියලුම 
ෙකාටස් කාරේයභාරය� ඇ� බව බ�බලය සඳහ� කර�: 

14 ම�ද, ශරීරය එක් අවයවයක් ෙනාව ෙබාෙහෝ අවයවයකි. 

15 “මම අතක් ෙනාවන නිසා මම ශරීරෙයනේ ෙනාෙවමි” යි පාදය පැවසුවෙහාත් එය ශරීරෙයනේ ෙනාෙවේ ද? 
16 “මම ඇසක් ෙනාවන නිසා මම ශරීරෙයනේ ෙනාෙවමි” කියා කන කියනේෙනේ නම් එය ශරීරෙයනේ 
ෙනාෙවේද? 17 �� ශ�රයම ඇස� න�, ඇසීම ෙකාහිද? මුළුමනිනේ ම ඇෙසනේෙනේ නම්, සුවඳ 
ෙකාෙහ්ද? 18 එෙහ�, දැනේ ෙදවියනේ වහනේෙස් තමනේ කැමති පරිදි එක් එක් අවයව ශරීරෙයහි පිහිටුවා 
ඇත. 19 ඔ�� �ය�ෙලෝ ම එක අවයවය� න�, ශරීරය ෙකාහි ද? 

20 න�� දැ� ෙබාෙහෝ අවයව ඇත, නමුත් එක් ශරීරයක් ඇත. 21 තවද, ''මට ඔෙබනේ කි� 
අවශ්යතාව� නැතැ''යි අතට කියනේනට ඇසට ෙනාහැක. නැවත හිස ෙදපතුළට ෙනාපැමිණ, “මට 
ඔෙබනේ අවශ්ය නැත.” 22 නැහැ, ඒ ෙවනුවට, ශරීරෙයේ දුරේවල බව ෙපෙනන අවයව අවශ්යයි. 23 

ෙගෟරව�ය යැ� අප �තන ශ�රෙ� අවයවවලට අ� වැ� ෙගෟරවය� ෙද�. අපෙගේ 
ඉදිරිපත් කළ ෙනාහැකි ෙකාටස්වලට වැඩි නිහතමා� බව� ඇත, 24 න�� අපෙ� ඉ��ප� 
කළ හැ� ෙකාට�වලට අවශ්ය නැත. නුමුත් ෙදවියනේවහනේෙස් ශරීරය සෑදුෙවේ, එය නැති 
ෙකාටසට වැඩි ෙගෟරවයක් දී, 25 ශ�රෙ� ෙ�දය� ෙනා��ය �� බව�, අවයව එකිෙනකා 
ෙකෙරහි එකම සැලකිලේලක් දැක්විය යුතු බවත්ය. (1 ෙකාරිනේති 12:14-26) 

ෙවන�ක� ඇ� �මට එ� ෙ��ව� ව�ෙ� අපට තව� ෙකෙන�ට සමාන සැල��ල� 
දැ��ය හැ� බව සලක�න - එනම් ෙවනස්කම් විවිධ ආකාරවලිනේ ආදරය ලබා දීමට අපට උපකාර කිරීමට 
අදහස් කරයි. 

දැ� සමහ� �ය�න ��ව� ඔබ ය� ජා�ය�, උස, දුරේවල යනාදී නම් ජීවත් වීම වඩා දුෂ්කර ය. 
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සහ සමහර ආකාරව�� එය ස�යය�. 

ෙකෙ� ෙවත�, එය සැලැස්ෙම් ෙකාටසකි: 

27 එෙහ� ප්රඥාව�තය� ල�ජාවට ප� කරන �ණස ෙද�ය� වහ�ෙ� ෙලෝකෙ� 
අඥාන ෙ� ෙතෝරාග� ෙ�ක. (1 ෙකාරිනේති 1:27) 

ෙද�ය� වහ�ෙ� ��ධ ව�ණ, හැඩයනේ යනාදී මිනිසුනේව එකම සිරුෙරේ ෙකාටසක් බවට පත් කෙළ්ය 
(ෙරෝම 12:4-5; 1 ෙකාරිනේති 12:12-14). 

�ය�ල�ටම ගැල�ම සඳහා අව�ථාව� ලැෙබ� ඇත. 

එම ��නැ�ම ��ග�නා �ය�ල�ටම තම�ට� අ� �ය�ල�ට� සදාකා�ක�වය 
යහප� ��මට අ���ය ආකාරය�� ආදරය ලබා �මට හැ� ව� ඇත - ෙමම යුගෙයේ විවිධ 
ජාතීනේ, ජාතීනේ සහ ෙපනුම තිබීම, සදාකාලික යුගයට වඩා ෙහාඳ වීමට දායක වනු ඇත. ඇති. 

යහපත ��මට වැඩ කර�න 

���� ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� �යාව සලකා බැ�ය �� බව සලෙමා� �යා ඇත 
(ෙදේශනාකාරයා 7:13). ෙබාෙහෝ අය ෙදවියනේ වහනේෙස්ෙගේ ක්රියාව ෙත්රුම් ෙනාෙගන ෙහෝ එය ප්රමාණවත් ෙලස 
සලකනේෙනේ නැත - නමුත් ඔවුනේ එෙස් කළ යුතුය (cf. මෙතවේ 6:33). සහාය දීමට දැනේ කළ යුතු කාරේයයක් ඇත 
(මෙතවේ 24:14, 28:19-20; ෙරෝම 9:28; 2 ෙකාරිනේති 9:6-8; එළිදරවේ 3:7-10). එය කිරීම ෙහාඳ ය (cf. 2 ෙකාරිනේති 
9:6-14; එළිදරවේ 3:7-13). 

��� ෙදකකට වඩා (NKJV) බයිබලය විෙශ්ෂෙයනේ පවසනේෙනේ “යහපත් කරනේන” කියායි. අනේ අයට උපකාර 
කිරීමට වැඩ කිරීෙමනේ අපි යහපත කරමු. ෙදවියනේ වහනේෙස්ට සහ අපෙ� අස�වා��ට (මෙතවේ 22:37-39)—
ෙවනත් මිනිසුනේට ෙප්ර්ම කිරීෙමනේ අපි යහපත කරනේෙනමු. 

���ව� අ� අය ෙවත ළඟා �මට ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� කා�යයට සහාය �ය ��ය 
(මෙතවේ 24:14, 28:19-20; ෙරෝම 10:15, 15:26-27). 

කා�යෙ� පරමා�ථය ව�ෙ� ෙ�ව� වඩා ෙහාඳ ��ම�: 

5 ක�සර අයෙ� සැල�� �සැකවම ෙබාෙහෝ ෙ� කරා ෙගන ය� (හිෙතෝපෙදේශ 21:5a) 

23 �ය� ශ්රමෙ� ලාභය ඇත, (හිෙතෝපෙදේශ 14:23) 

23 �ය� ශ්රමෙ� වා�ය� ඇත (හිෙතෝපෙදේශ 14:23, යංගේෙගේ සාහිත්ය පරිවරේතනය) 

වැඩ ��ම සැමට ප්ර�ලාභය� (වාසියක්) සැපයිය යුතුය. 

ෙ��ත පා�� ෙමෙ� �ෙ�ය. 

12 එෙහ��, මාෙගේ ෙප්ර්මවනේතෙයනි, ඔබ සැමදා කීකරු වූවාක් ෙමනේ, මා ඉදිරිෙයහි පමණක් ෙනාව, දැනේ 
මා ෙනාමැති විට ෙබාෙහෝ ෙසයිනේ බිෙයනේ හා ෙවවේලමිනේ ඔෙබේම ගැළවීම ක්රියාත්මක කරනේන. 13 
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ම��සාද උ�වහ�ෙ�ෙ� ��ය සඳහා කැමැ�ත ��මට� ��මට� ඔබ �ළ 
�යාකර�ෙ� ෙද�ය�වහ�ෙ�ය. (පිලිප්පි 2:12-13) 

අප �යා කළ ��ෙ� ෙද�ෙ� ��ය සඳහා� - එනම් ෙප්ර්මය වැඩි කර සදාකාලිකත්වය යහපත් 
කිරීමටයි. 

ෙද�ය� වහ�ෙ� අප සෑම ෙකෙන�ටම ��යාව� ඇත: 

15 ඔබ හඬගස�න, මම ඔබට පිළිතුරු ෙදනේෙනමි. ඔෙබේ අත්වල ක්රියාවලට ඔබ කැමති වනු ඇත. 
(ෙයෝබේ 14:15) 

ඔබ� ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� හ�තෙ� වැඩය! ඔහු ඔබ ෙවනුෙවනේ සැලැස්මක් ඇති අතර 
සදාකාලිකත්වය වඩා ෙහාඳ කිරීමට උපකාර වන කාරේයයක් කිරීම එයට ඇතුළත් ෙවේ. 

ෙ�ඛක ම�යා ෙපාෙපෝවා පහත සඳහ� ���ෂණය කෙ�ය. 

��ත කාලය �රාම ෙවන�ක� ��ය�� ඔබ සහ ඔෙ� ළමා කාලය එකම ��ගලයා 
බවට ප� කර�ෙ� �ම� ද ය�න ��බඳ අ�රහස, සියලේලට පසු, දරේශනෙයේ වඩාත්ම 
සිත්ගනේනා ප්රශ්නයකි. (Popova M. Grace Paley on the Art of Growing Older. Brain Pickings, 
සැප්තැම්බරේ 3, 2015) 

එය ෙබාෙහෝ ෙදෙන�ට අ�රහස� �වද, එය ෙදවියනේ වහනේෙස්ට අභිරහසක් ෙනාෙවේ. අපට විය හැකි 
ෙහාඳම ෙදේ වීමට අපට උපකාර කිරීමට ෙදවියනේ වහනේෙස් අප සියලු ෙදනා සමඟ ක්රියා කරයි. අනේ අයට උපකාර 
කිරීමට ෙමනේම. 

ෙ�ව� ෙසායා ගැ�මට ෙ��ව සාමාන්යෙය� ෙ�ව� වඩා ෙහාඳ ��මට බව සලක�න. 

ෙද� ����ව “නිපදවීමට” ෙහ්තුව සදාකාලිකත්වය යහපත් කිරීමටයි. 

පා�� සහ බානබ� ෙමෙ� පැව�වා. 

18 සදාකාලෙය� ෙද�ය� වහ�ෙ� ද�නා �ය�ල උ� වහ�ෙ�ෙ� �යා ය. (ක්රියා 
15:18) 

ෙද�ය� වහ�ෙ� ���� මැ� අතර යහප� වැඩ සඳහා ඔ�ෙ� සැලැ�ෙ� ෙකාටස� 
ෙලස ඔ��ව ෙ� ෙපාෙළාව මත තැ�ෙ�ය. 

8 ම��සාද ඔබ ගැළ� ඇ�ෙ� ක�ණාෙව� �ස ඇද��ල කරණෙකාටෙගනය; එය 
ෙදවියනේ වහනේෙස්ෙගේ දීමනාවකි, 9 ��ෙව� පාර�� කර ෙනාග�නා ��ස �යාව�� 
ෙනාෙ�. 10 ම��සාද අ� ���� ෙ��� වහ�ෙ� �ළ යහප� �යා සඳහා මවන 
ලද උ� වහ�ෙ�ෙ� �යාකාරකම ය; (එපීස 2:8-10) 

�ය�ම ����? 
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ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� සැලැ�ම ��ග�නා �ය�ෙලෝම සදාකා�ක�වය යහප� කර� ඇත. 
වැරදි කළ ෙනාහැකි දුෂ්ටයනේ හැර ෙමෙතක් ජීවත් වූ සියලේලනේ එය වනු ඇත (ඒ පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා, අපෙගේ 
ෙනාමිෙලේ මාරේගගත ෙපාත පරීක්ෂා කරනේන: ගැල�ෙ� ��ව ��නැ�ම, ආෙපෝකතාස්ටාසිස:් ෙදවියනේ 
වහනේෙස්ට ඉදිරි යුගයකදී නැතිවූවනේ ෙබේරා ගත හැකිද? ශුදේධ ලියවිලි පද සිය ගණනක් ෙදවියනේ වහනේෙස්ෙගේ 
සැලැස්ම ෙහළි කරයි. ගැලවීම ). 

අප සෑම ෙකෙන�ටම �ථානය� ඇ� බව ෙ��� ප්රකාශ කෙ�ය. 

1 “ඔෙබේ සිත් කැළඹීමට ඉඩ ෙනාෙදනේන. ඔබ ෙද�ය� වහ�ෙ�ව ��වාස කර�; මා ගැනත් 
විශ්වාස කරනේන. 2 මාෙ� �යාණ�ෙ� ගෘහෙය� ෙබාෙහෝ කාමර �ෙ�. එය එෙස් ෙනාෙවේ 
නම්, මම ඔබට ස්ථානයක් සූදානම් කිරීමට පිටත්ව යන බව ඔබට කියනේනද? 3 මම ෙගා� ඔබට 
�ථානය� ��ෙයළ කෙළා�, මා සිටින තැන ඔබත් සිටින පිණිස, මම නැවත පැමිණ මා 
ඉ��ෙය� ඔබ ��ග�ෙන�. (ෙජෝනේ 14:1-3, BSB) 

ඔබට �ථානය� ය�ෙන� අදහ� කර�ෙ� ෙ��� ඔබට වඩා� ��� �ථානය� 
ෙපාෙරා�� වන බව�. ඔෙබේ හැකියාවනේ සඳහා. ඔබට ෙදේවරාජ්යෙයේ ප්රීතිමත් සහ දායක සාමාජිකෙයකු විය 
ෙනාහැකි බව කණගාටු ෙනාවනේන. ෙද�ය� වහ�ෙ� ඔබ �ළ ආර�භ කර ඇ� කා�යය අවස� 
��මට ��වාස� (cf. පිලිප්පි 1:6). 

���� සඳහා ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� සැලැ�ම සදහටම පව�� ඇත: 

14 ෙද�ය� වහ�ෙ� �ම� කළ� එය සදහටම පව�න බව මම ද��. (ෙදේශනාකාරයා 
3:14) 

ෙ���වහ�ෙ�ම පැ��ෙ� ෙ�ව� යහප� ��මට බව බ�බලය ෙප�ව�. 

6 ... ඔහු වඩා ෙහාඳ ෙපාෙරා�� මත ���වන ලද වඩා ෙහාඳ ���මක මැ�හ�ක� ද 
ෙ�. (ෙහෙබ්රවේ 8:6) 

���ව�ට වඩා ෙහාඳ බලාෙපාෙරා��ව� ඇත - ෙමය සැනසිලිදායක විය යුතුය: 

19 ... වඩා ෙහාඳ බලාෙපාෙරාත්තුවක් ෙගන ඒම ඇත, එමගිනේ අපි ෙදවියනේ වහනේෙස්ට ළං ෙවමු. (ෙහෙබ්රවේ 
7:19) 

13 එෙහ�, සෙහෝදරෙයනි, බලාෙපාෙරාත්තුවක් නැති අනේ අය ෙමනේ ඔබ ෙශෝකයට පත් ෙනාවන පිණිස, 
නිදාගත් අය ගැන ඔබ ෙනාදැන සිටිනවාට මම කැමති නැත. 14 ම��සාද ෙ��� වහ�ෙ� �ය 
ෙගා� නැවත නැ��න බව අ� ��වාස කර� න�, එෙස් ම ෙදවියනේ වහනේෙස් ෙජේසුස් 
වහනේෙස් තුළ සැතෙපනේනනේ උනේ වහනේෙස් සමඟ ෙගන එන ෙ�ක. 

15 ම��සාද ස�ඳාණ� වහ�ෙ�ෙ� පැ��ම ද�වා �වමානව ��න අ� �� ෙ�� 
ම �දා ��න අයට ෙපර ෙනාඑන බව ස�ඳාණ� වහ�ෙ�ෙ� වචනෙය� අ� ඔබට 
�ය�. 16 ම��සාද �වා��වහ�ෙ�ම ෙඝෝෂාව��ද අග්රෙ�ව�තෙය�ෙ� හ��ද 
ෙද�ය�වහ�ෙ�ෙ� ෙහාරණෑවද ඇ�ව �ව�ගෙය� බැස එනෙ�ක. තවද ක්රිස්තුස් 
වහනේෙස් තුළ මළවුනේ පළමුෙවනේ නැඟිටිනු ඇත. 17 එ�ට �ව�� අතර ��න අ� ඔ�� සමඟ 
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ස�ඳාණ� වහ�ෙ�ව �ණගැෙසන ��ස වලා��වලට ෙගන ය� ලබ�ෙන�. 
එබැවිනේ අපි සැමවිටම සමිඳාණනේ වහනේෙස් සමඟ සිටිමු. 18 එබැ�� ෙ� වචනව�� එ�ෙනකා 
සනස�න. (1 ෙතසෙලෝනික 4:13-18) 

34 ... වඩා ෙහාඳ සහ ස්ථිර වස්තුවක් ඇති බව ඔබම දැන සිටීම. (ෙහෙබ්රවේ 10:34, Berean Literal Bible) 

සදාකා�ක�වය යහප� වන ��ස ෙද�ය� වහ�ෙ� ඔ� කළ �ය�ල මැ�ෙ�ය. එය 
සදහටම යහපත් වනු ඇත (cf. ෙයෙරමියා 32:38-41). 

අපට වඩා ෙහාඳ ෙ�ව� ��ම ෙද�ය�ව ස�� කර�, එයද වඩා ෙහාඳය. ඔවේ, ෙදවියනේ වහනේෙස් සතුටු 
විය හැක (cf. ෙහෙබ්රවේ 11:5, 13:16; 1 ෙප්තෘස් 2:19-20, NLT)--එය ෙදවියනේ වහනේෙස්ටත් වඩා ෙහාඳ ෙනාෙවේද? 

ෙද�ය� වහ�ෙ� ඔ� කළ ෙ� මැ�ෙ� සදාකා�ක�වය වඩා ෙහාඳ ව� ඇත. 

ඔ� ��වය මැ�ෙ� එබැ��, ඔහු පිරිම◌ි� සහ ගැහැ�� මැ�ෙ� එබැ��. 

ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� සැලැ�මට ෙමම �ගෙ� ඔ�ෙ� ඇම�මට අවනත වන �ය�ල� 
ඇ�ළ� ෙ� (ෙමයද බලනේන: ෙද�ය� වහ�ෙ� ඔබට අමත�ද? ) සහ ඉදිරි යුගෙයේ සිටින අෙනකුත් අය 
(ෙනාමිෙලේ මාරේගගත ෙපාත ද බලනේන: ගැල�ෙ� ��ව ��නැ�ම. අෙපෝකතස්ටාසිස:් ෙදවිය� 
වහ�ෙ�ට අ�� �ව� ෙ�රා ගත හැ�ද? ඉදිරි යුගයක්ද? ශුදේධ ලියවිලි පාඨ සිය ගණනක් ෙදවියනේ 
වහනේෙස්ෙගේ ගැලවීෙම් සැලැස්ම ෙහළි කරයි ). 

ඔ��ෙ� ෙපෟ�ග�ක ෙකාටස සදාකා�ක�වය යහප� ��ම බව ���ව� ෙ��� ගත 
��ය. 

න�� ෙමය �� කළ ��ෙ� ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� මා�ගෙය�. 

12 ම�ෂ්යෙය�ට හ�ය� ෙපෙනන මා�ගය� ඇත, නමුත් එහි අවසානය මරණෙයේ මාරේගයය. 
(හිෙතෝපෙදේශ 14:12; 16:25) 

ෙබාෙහෝ ආකාරව�� ෙලෝකය යහප� කරන බව �තන අය ���. තවද එය 
ෙදවියනේවහනේෙස්ෙගේ මාරේග සමඟ සමපාත වන තාක් කලේ, ඒවා එෙස් වනු ඇතැයි බලාෙපාෙරාත්තු ෙවමු. 

එෙහ�, ගබේසා කිරීෙම් අයිතිවාසිකම් සහ බයිබලය විසිනේ ෙහළා දකින විවිධ දුරාචාර ක්රියාවලට පක්ෂව විෙරෝධතා 
දක්වන විට ඔවුනේ ෙලෝකය යහපත් කරන බව සිතන අය සිටිති. 

�ථ්යාදෘ��ක ��ෙව� යහප� ෙලස ප්රව�ධනය කරන �ට ඔ�� ෙලෝකය යහප� යැ� 
�තන අය ���. 

කනගා�වට ක�ණ� න�, ෙබාෙහෝ මිනිසුනේ තමනේව ඒත්තු ගනේවන අතර අනේ අයෙගේ දෘෂ්ටිය, පැරණි 
සම්ප්රදායනේ, ඔවුනේෙගේ ආශාවනේ සහ/ෙහෝ බයිබලය ෙකෙරහි ඔවුනේෙගේ හදවත විශ්වාස කරති. එෙහත්, ශුදේධ 
ලියවිලේල අනතුරු අඟවනේෙනේ: 
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9 “සියලේලට වඩා සිත රැවටිලිකාර ය. එය දැනගත හැක්ෙක් කාටද ? 10 ස�ඳාණ� වහ�ෙ� වන 
මම, සෑම මනුෂ්යෙයකුටම තම තමාෙගේ ක්රියාවල ඵල ප්රකාරයට ෙදන පිණිස, සිත ෙසෝදිසි කරමි, සිත 
පරීක්ෂා කරමි. (ෙයෙරමියා 17:9-10) 

ෙද�ය�වහ�ෙ�ෙ� ආකාරයට ෙ�ව� ��මට කැම� හදවත� ඔබට �ෙ�ද? 

ඇ�තටම? ඇත්තටම? 

ඔබ බලාෙපාෙරා�� ෙවනවා. 

���� යහපත කරනවාට ෙද�ය�වහ�ෙ�ට අවශ්ය �වද, වංචනික හදවත් ඇති අය එෙස් 
කරනේෙනේ නැත. 

20 �ව��කාර �ත� ඇ�තාට යහපත� ෙනාෙපෙ�, විකෘති දිවක් ඇති තැනැත්තා නපුරට 
වැෙට්. (හිෙතෝපෙදේශ 17:20) 

ෙභෟ�ක දෘ��ෙකෝණය�� ෙ�ව� ��කර යැ� ෙපෙනන �ට පවා, ෙදවියනේ වහනේෙස් විශ්වාස 
කරනේන: 

9 අෙහෝ, සමිඳාණනේ වහනේෙස්ෙගේ ශුදේධවනේතෙයනි, ඔහුට භය වනේන. උනේ වහනේෙස්ට භය ඇත්තනේට 
කිසිම උවමනාවක් නැත. 10 ත�ණ �ංහය� �ඟ � සා��ෙන� ෙපෙළ�; එෙහත් සමිඳාණනේ 
වහනේෙස් ෙසායන අයට කිසි යහපතක් අඩු ෙනාවනු ඇත. (ගීතාවලිය 34:9-10) 

31 “එබැවිනේ 'අපි කුමක් කනේෙනමුද' කියා කරදර ෙනාව�න. ෙහෝ 'අපි ෙමානවද ෙබානේෙනේ?' ෙහෝ 'අපි 
කුමක් අඳිමුද?' 32 ම��සාද අන්යජා�කෙයෝ ෙ� �ය�ල ෙසාය�. මක්නිසාද ෙම් සියලේල ඔබට 
අවශ්ය බව ඔෙබේ ස්වරේගික පියාණනේ දනේනවා. 33 ��� පළ�ෙකාට ෙද�ය�වහ�ෙ�ෙ� 
රාජ්යයද උ�වහ�ෙ�ෙ� ධ���ඨකමද ෙසාය�න, එවිට ෙම් සියලේල නුඹලාට දෙ◌� 
ලබ�ෙ�ය. 34 එබැ�� ෙහට ගැන කරදර ෙනාව�න, මක්නිසාද ෙහට තමාෙගේ ෙදේ ගැන 
කරදර වනු ඇත. දවසට ප්රමාණවත් වනේෙනේ තමාෙගේම කරදරය. (මෙතවේ 6:31-34) 

ඔබ සහ අ� අය සඳහා ඔෙ� හැ�යාව� උප�ම ��මට, ෙදවියනේ වහනේෙස්ව විශ්වාස කර ඔහු ඔෙබේ 
තීරණ ගැනීෙම් උපෙදේශකයා ෙලස තබා ගනේන: 

5 ඔෙ� �� හදව��ම ස�ඳාණ� වහ�ෙ� ෙකෙර� ��වාස කර�න , ඔෙබේම 
අවෙබෝධය මත රඳා ෙනාසිටිනේන. 6 ඔෙ� �ය� මා�ගවල� උ� වහ�ෙ� ��ග�න, එවිට උනේ 
වහනේෙස් ඔෙබේ මාවත් ෙමෙහයවන ෙස්ක. 7 ඔෙ�ම ඇ� හ�ෙ� ප්රඥාව�ත ෙනාව�න; 
සමිඳාණනේ වහනේෙස්ට භය වී නපුෙරනේ ඉවත් වනේන. 8 එය ඔෙ� මාංසයට ෙසෟඛ්යය� ද ඔෙ� 
ඇටක�වලට ශ��ය� ද ව�ෙ� ය. (හිෙතෝපෙදේශ 3:5-8) 

ඔබ ෙද�ය� වහ�ෙ�ව ස���ණෙය�ම ��වාස ෙනාකරන තරමට ඔෙ�ම දෑ� �ළ 
ප්රඥාව�ත ෙනාව�න. 

ඔබ ෙද�ය� වහ�ෙ� ෙකෙර� ��වාසය තැ�ම වඩා ෙහාඳ ව� ඇත. 

අ� අය ෙවත ළඟා �මට ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� කා�යයට වැඩ කර�න සහ සහාය ව�න. 
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6.  ��කා�න සැලැ�ම� �ෙ�  

දැ� ෙද�ය� වහ�ෙ� "සදාකා�කව වාසය කරන උස� හා උස� තැනැ�තා, ඔ�ෙ� නම 
��ධ" (ෙයසායා 57:15). 

���ව�, දැනේ ෙදවියනේ වහනේෙස්ෙගේ උරුමක්කාරයනේ ෙලස සහ නුදුරු අනාගතෙයේ දී උනේ වහනේෙස් සමඟ 
මහිමයට පත් වීමට ෙදවියනේ වහනේෙස්ෙගේ වචනාරේථෙයනේ දරුවනේ ෙලස (ෙරෝම 8:16-17), අවසානෙයේ එයම කරනු 
ඇත. කිතුනුවනේ සදාකාලිකව වාසය කරනු ඇත (ෙකෙස් ෙවතත්, ෙදවියනේ වහනේෙස් ෙමනේ ෙනාව, අප සැමට 
ආර�භය� ඇත). 

ෙද�ය� වහ�ෙ�ම �� පරාසයක සැලැ�ම� මනෙ� තබා ඇත: 

20 ම��සාද මැ��ල ��ඵලකමට යට� �ෙ� කැමැ�ෙත� ෙනාව, 
බලාෙපාෙරාත්තුෙවනේ යටත් කළ තැනැනේ වහනේෙස් නිසාය. 21 ම�ද, මැවිලේල ද දූෂණෙයේ වහලේභාවෙයනේ 
ෙදවියනේ වහනේෙස්ෙගේ දරුවනේෙගේ ෙත්ජානේවිත නිදහසට මුදා හරි� ඇත. 22 ම��සාද �� 
මැ��ලම ෙ� ද�වාම ප්ර�ත ෙ�දනාෙව� ෙක��ගා�� ෙවෙහෙසන බව අ� ද��. 23 

එපමන� ෙනාව, ආත්මයාණනේෙගේ ප්රථම ඵල ඇති අපි පවා, දරුකමට හදාගැනීම, අපෙගේ ශරීරය මිදීම 
සඳහා මහත් ආශාෙවනේ බලා සිටිමු. 24 ම��සාද අප ගැළ�ෙ� ෙ� බලාෙපාෙරා��ව �ළය, 
නමුත් ෙපෙනන බලාෙපාෙරාත්තුව බලාෙපාෙරාත්තුව ෙනාෙවේ. මක්නිසාද යත් යෙමකු තවමත් ඔහු දකින 
ෙදේ ගැන බලාෙපාෙරාත්තු වනේෙනේ මනේද? 25 න�� අප ෙනාෙපෙනන ෙ� ගැන 
බලාෙපාෙරා�� ෙවනවා න�, අපි ෙනාපසුබට උත්සාහෙයනේ ඒ සඳහා උනනේදුෙවනේ බලා සිටිමු. 
(රෙ◌ෝම 8:20-25) 

ඔ�ෙ� මැ�ම �ළ ��කරතා ඇ� බව ෙද�ය� වහ�ෙ� දැන ��ය�, ඔහුට සැලැස්මක් ඇත. 

ෙයෙර�යා 29:11 හි පරිවරේතන තුනක් බලනේන: 

11 ම��සාද මා ඔබ ෙකෙර� ඇ� සැල�� මම ද��”යි සමිඳාණනේ වහනේෙස් වදාරන ෙස්ක, 
“ඔබ සමෘදේධිමත් කිරීමට මිස ඔබට හානියක් ෙනාකිරීමට, ඔබට බලාෙපාෙරා��ව� සහ 
අනාගතය� ලබා �මට සැල�� කර�. (ෙයෙරමියා 29:11, NIV) 

11 ම��සාද මම �ඹලා ෙකෙර� �තන ���� ද��� �වා��වහ�ෙ� 
�යනෙ�ක; (ෙයෙරමියා 29:11, ඩූෙවේ-රීම්ස්) 
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11 ම��සාද මා ඔබ ෙකෙර� ඇ� සැල�� මම ද��”යි සමිඳාණනේ වහනේෙස් වදාරන ෙස්ක. 
“ඒවා ඔබට අනාගතය� සහ බලාෙපාෙරා��ව� ලබා �ම සඳහා, යහපත සඳහා මිස 
විපත සඳහා සැලසුම් ෙනාෙවේ. (ෙයෙරමියා 29:11, නව ජීවමාන පරිවරේතනය) 

සමහ� ෙයෙර�යා 29:11 උපුටා දක්වනේෙනේ ෙදවියනේ වහනේෙස්ට ඔවුනේ සඳහා සැලැස්මක් ඇති බවට 
සාක්ෂියක් ෙලසය. ෙදවියනේ වහනේෙස්ට සියලේලනේ සඳහා සැලැ�ම� ඇ� අතර, ෙබාෙහෝ අය එම පදය 
සනේදරේභය තුළ ෙනාසලකයි. 

බ�බලෙ� උග�වන ෙ� සැල��ලට ග�න. 

11 ම��සාද �ඹලාට අනාගතය� සහ බලාෙපාෙරා��ව� ෙදන ��ස, නුඹලා 
ෙකෙරහි මා සිතන සිතිවිලි මම දනිමියි සමිඳාණනේ වහනේෙස් වදාරන ෙස්ක. 12 එ�ට ඔබ මට 
හඬගස�න, ෙගාස් මට යාචේඤා කරනේන, මම ඔබට සව� ෙද�ෙන�. 13 ඔබ �� 
හදව��ම මා ෙසායන �ට ඔබ මා ෙසාය�� මා ෙසායාග� ඇත. 14 ස�ඳාණ� 
වහ�ෙ� වදාරන ෙ�ක, මම නුඹට සම්බ වනේෙනමි; මම ඔබව සියලු ජාතීනේෙගනේද මා ඔබ පලවා 
හරින ලද සියලුම ස්ථානවලිනේද ඔබ රැස් කර, මම ඔබව වහලේභාවයට ෙගන යන ස්ථානයට ඔබව ෙගන 
යනේෙනම◌ි. (ෙයෙරමියා 29:11-14) 

සැලැ�ම ��වහ� � බව සලක�න. විෙදේශිකෙයකු වීමට, ව�දනාක�ෙව� �මට. එබැවිනේ, 
ඇදහිලිවනේතයනේ වන අප සෑම විටම ෙනාගැලෙපන බව පුදුම විය යුතු නැත. අෙපාස්තුළු ෙප්තෘස් ලියා ඇති ෙදේද 
සලකා බලනේන: 

9 එෙහ� ඔබ අ�ෙර� උ� වහ�ෙ�ෙ� ආ�ච�යව� ආෙලෝකයට ඔබ කැඳ� 
තැනැ� වහ�ෙ�ෙ� ප්රශංසාව ප්රකාශ කරන �ණස ඔබ ෙතෝරාග� පර�පරාව�, 
රාජකීය පූජක තනේත්රයක්, ශුදේධ ජාතියක්, උනේ වහනේෙස්ෙගේම විෙශ්ෂ ෙසනඟක් ය. 10 කෙලක 
ෙසනඟ� ෙනා� න�� දැ� ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� ෙසනඟ වන, දයාව ෙනාලබන නමුත් 
දැනේ දයාව ලබා ඇත. 

11 ෙ�මව�තෙය�, විදෙ◌්�කය� හා ව�දනාක�ව� වශෙය� මම ඔෙබ� අය��, 
ආත්මයට විරුදේධව සටනේ කරන මාංසික තෘෂ්ණාෙවනේ වැළකී සිටිනේන, 12 �ජා�� අතෙ� ඔෙ� 
හැ��ම ෙගෟරව�ය ෙලස තබාග�න. පැමිණීෙම් දවෙස්දී ෙදවියනේ වහනේෙස්ව මහිමයට පත් 
කරනේන. (1 ෙප්තෘස් 2:9-12) 

17 ම��සාද ���චය ෙද�ය�වහ�ෙ�ෙ� ගෘහෙය� පට�ග�නා කාලය පැ�ණ 
�ෙ�. එය මුලිනේම අෙපනේ පටනේ ගත්ෙතාත්, ෙදවියනේවහනේෙස්ෙගේ ශුභාරංචියට කීකරු ෙනාවන අයෙගේ 
අවසානය කුමක්ද? 18 දැ�  “ ධ���ඨයා ගැළ� ෙනාය�ෙ� න�, අභක්තිකයා සහ පවේකාරයා 
ෙකාතැනක ෙපනී සිටිනේෙනේද?” (1 ෙප්තෘස් 4:17-18) 

28 තවද, ෙදවියනේ වහනේසෙ◌්ට ෙ�ම කර�න�ට, උනේ වහනේෙස්ෙගේ අරමුණට අනුව කැඳවනු 
ලැබූවනේට, සියලේල යහපත පිණිස ක්රියා කරන බව අපි දනිමු. (ෙරෝම 8:28) 

සමහර �ට අ� ව්යා�ල වන න�� ��ධ �ය��ෙ� ඉගැ��� සලකා බල�න: 

24 “මට උගනේවනේන, මම මෙගේ දිව අලේලාගනේෙනමි. මා වැරදී ඇත්ෙත් ෙකාතැනකදැයි මට ෙ��� 
ගැ�මට සල�ව�න. (ෙයෝබේ 6:24) 
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8 ම��සාද මාෙ� ���� �ඹලාෙ� ���� ෙනාෙ� , නුඹලාෙගේ මාරේග මාෙගේ මාරේග 
ෙනාෙවේයයි ස්වාමීනේවහනේෙස් කියනෙස්ක. 9 “මක්නිසාද අහස ෙපාෙළාවට වඩා උසස්ද, ඔෙබේ මාරේගවලට 
වඩා මාෙගේ මාරේගද ඔෙබේ සිතුවිලිවලට වඩා මාෙගේ සිතුවිලිද උසස්ය . (ෙයසායා 55:8-9) 

ෙද�ය� වහ�ෙ�ට සැලැ�ම� ඇ� බව� වැර� ෙනාකරන බව� ��වාස කර ෙ��� 
ග�න. ඇදහිලේල ඇතුව සිටිනේන (අපෙගේ ෙනාමිෙලේ මාරේගගත ෙපාත් පිංච ද බලනේන: ෙද�ය� වහ�ෙ� 
කැඳ� සහ ෙතෝරාග� අය සඳහා ඇද��ල ). 

ඔබ ෙද�ය� වහ�ෙ�ව ��වාස කර�ෙ� න� එම ��කරතා �සා ඔබට වඩා ෙහාඳ ව� 
ඇත (ෙහෙබ්රවේ 12:5-11; හිෙතෝපෙදේශ 3:5-8). තවද ෙමම යුගෙයේදී ඔබව කැඳවනු ලැබ, ෙතෝරාෙගන, 
විශ්වාසවනේතව සිටිනේෙනේ නම් (එළිදරවේ 17:14), ඔබ සහස්ර යුගෙයේදී ෙයේසුස් සමඟ රජවරුනේ සහ පූජකයනේ ෙලස 
ෙපාෙළාෙවේ රජක� කර� ඇත (එළිදරවේ 5:10) (එළිදරවේ 20:4-6) . සහස්රෙයේ සහ අවසාන මහා දවෙස්දී 
මිනිසුනේට උපකාර කිරීම සඳහා වඩා ෙහාඳිනේ ජීවත් වීමට මාරේගය ඉගැනේවීමට ඔබට හැකි වනු ඇත (cf. ෙයසායා 
30:21). 

�යාණ� වහ�ෙ� සහ �ත්රයා ම�ෂ්ය�වෙ� පාපව�� ෙපෙළන බව (cf. උත්පත්ති 6:5-6), ඊට 
අමතරව ෙ��� වහ�ෙ� අපෙ� පාප උෙදසා මැ�මට ග� �� ෙ�දනා ��� (cf. 1 ෙප්තෘස් 
4:1) බව ෙත්රුම් ගනේන. ෙජේසුස් වහනේෙස් ස්ෙවේචේඡාෙවනේ තමාව ෙමයට පත් කළ ෙස්ක (ෙයාහනේ 10:18), නමුත් 
සදාකාලිකත්වය යහපත් කිරීමට එෙස් කෙළ්ය. 

සදාකා�ක�වය වඩා ෙහාඳ ��මට අපට උපකාර වන ආකාරෙ� ච�තය� ෙගාඩනඟා 
ගැ�ම සඳහා අප ෙ� ��තෙ� ඉෙගන ගත �� පාඩ� �ෙ�. 

1 එබැ�� ඇද��ෙල� ���සහගත කර� ලැබ, අපෙගේ ස්වාමීනේ වන ෙජේසුස් ක්රිස්තුනේ 
වහනේෙස් කරණෙකාටෙගන ෙදවියනේ වහනේෙස් සමඟ අපට සමාදානය ඇත, 2 උනේ වහනේෙස් කරණෙකාටෙගන 

ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� ම�මය ��බඳ බලාෙපාෙරා��ෙව� �� වන ෙ� ක�ණාවට 
ඇද��ල කරණෙකාටෙගන ප්රෙ�ශය ඇත . 3 එපමණ� ෙනාව, පීඩා විඳදරාගැනීම ඇති 
කරන බව දැන, අපි පීඩාවලදී ද ප්රශංසා කරනේෙනමු. 4 සහ ෙනාප�බට උ�සාහය, චරිතය; සහ 
චරිතය, බලාෙපාෙරාත්තුව. (ෙරෝම 5:1-4) 

5 එෙහ�, ෙම් ෙහ්තුව නිසා ම, සියලු උත්සාහයනේ දක්වමි�, ඔෙබේ ශ්රදේධාවට ගුණවත්කමටත්, ගුණ 
දැනීමටත්, 6 දැ�මට ආ�ම දමනයට�, ආත්ම දමනයට වීරේයයටත්, ෙනාපසුබට උත්සාහයට 
ෙදේවභක්තියටත්, 7 ෙ�වභ��යට සෙහෝදර ක�ණාවට� සෙහෝදර ක�ණාවට 
ෙ�මයට� එක� කරග�න. . 8 ම��සාද ෙ� ෙ�ව� ඔබට අ�� න�, ඒවා බහුල නම්, 
අපෙගේ ස්වාමීනේ වන ෙ��� ���� ගැන දැනගැ�ෙ�� ඔබ වඳ ෙහෝ ඵල ර�ත 
ෙනාව�න�ය. (2 ෙප්තෘස් 1:5-8) 

��කරතා සහ �ඩාව�� ඔබ ප්රෙයෝජන ලබන බව ඔබ ෙනා�ත� ඇත, නමුත් ඔබ කිතුනුවකු 
නම්, ඔබ එය කළ යුතුය. 

නැ��ය හ�බ� ඩ���. ආම්ස්ෙට්රෝං ලියූ ෙදයක් සැලකිලේලට ගනේන. 

මැ��කාර ෙද� ��සාව ෙපාෙළාව මත තැ�ෙ� ඇ�? ෙදවියනේවහනේෙස්ෙගේ පරම පරමාරේථය 
වන තමනේව ප්රතිනිෂ්පාදනය කිරීම - එනම් තමාව ප්රතිනිරේමාණය කිරීම, අවසානෙයේ ෙදවියනේවහනේෙස්ෙගේ 
සත්වයනේ බවට පත්වන, ෙදවියනේවහනේෙස්ෙගේ පවුෙලේ සාමාජිකයනේ බවට පත්වන, සංඛ්යාත්මකව ගණනේ 
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ෙනාගත් සහ උපදින දරුවනේ මිලියන ගණ�� ධ���ඨ �ව්යමය ච�තය� ��මාණය 
��ෙ� උ�ත�තර පරමා�ථෙය�. ෙදවියනේ වහනේෙස් ඔහුට දුනේ පරිදි මිනිසා ෙභෟතික පෘථිවිය 
වැඩිදියුණු කළ යුතු අතර, එහි මැවීම අවසනේ කළ යුතුය (පවේ කරන ෙදේවදූතයනේ හිතාමතාම එය ප්රතික්ෙෂ්ප 
කර ඇත) සහ එෙස් කිරීෙමනේ, ෙදවියනේ වහනේෙස්ෙගේ �වන මා�ගය සමඟ ෙද�ය� 
වහ�ෙ�ෙ� රජය ප්ර��ථාපනය ��මට; තවද, ෙමම ක්රියාවලිෙයේදීම මිනිසාෙගේම අනුදැනුම 
ඇතිව ෙදවියනේවහනේෙස්ෙගේ ශුදේධවූ, ධරේමිෂ්ඨ චරිතෙයේ වරේධනය මගිනේ මිනිසාෙගේ මැවීම අවසනේ කිරීම. 
ෙමම පරිපූරේණ හා ධරේමිෂ්ඨ චරිතය මිනිසා තුළ පැලපදියම් වූ පසු, මිනිසා මර�ය මාංසෙය� 
අමර�ය ආ�මය� බවට ප� කළ ප�, ඇදහිය ෙනාහැකි මානව විභවය පැමිෙණ් - මිනිසා 
ෙදවියනේ වහනේෙස්ෙගේ දිව්ය පවුල තුළ උපත ලබා, ෙදවියනේ වහනේෙස්ෙගේ රජය ෙපාෙළාවට ප්රතිෂ්ඨාපනය 
කරයි. ඉනේපසු විශ්වෙයේ සම්පූරේණ නිමක් නැති වපසරිය පුරා නිරේමාණය සම්පූරේණ කිරීමට සහභාගී �ම! … 
ෙදවියනේ වහනේෙස් තමනේව ෙනාකියා මිලියන වාර ගණනක් ප්රතිනිෂ්පාදනය කර ඇත! එබැවිනේ, එම 
ප්රතිනිරේමාණය කිරීෙම් සතිෙයේ හයවන දින, ෙදවියනේ වහනේෙස් (එෙලෝහිම්) පැවසුෙවේ, "අපෙගේ 
ස්වරූපෙයනේ, අපෙගේ සමානකමට අනුව මනුෂ්යයා සාදමු" (උත්පත්ති 1:26). මිනිසා සෑදුෙවේ (ඔහුෙගේ 
අනුමැත◌ිය ඇ�ව) ඔහුෙගේ මැවුම්කරු සමඟ විෙශ්ෂ සබඳතාවක් ඇති කර ගැනීමටය! ඔහුව මවන ලදේෙදේ 
ෙදවියනේෙගේ ස්වරූපෙයනේ සහ හැඩෙයනි. සම්බනේධතාවය ඇති කර ගැනීම සඳහා ඔහුට ආත්මයක් 
(ආකෘතිෙයේ සාරය) ලබා ෙදන ලදී (ආම්ස්ෙට්රෝං එචේඩබේලිවේ. �ග අ�රහස. ෙඩා� ��, 1985, පිටු. 
102-103). 

ච�තය ෙගාඩනැ�ෙ� පරමා�ථය ව�ෙ� වඩා ෙහාඳ �ම සහ වඩා ෙහා�� ෙ�වය ��මට 
හැ� �ම�. 

අ� ච�තය ෙගාඩනඟා ග�ෙ� ෙකෙ�ද? 

ෙහාඳ�, ෙහාඳම මාරේගය නම් ඔහුට කීකරු වීමයි. 

ඒ අෙ� යහපතට. 

19 මම ��තය� මරණය�, ආශීරේවාදයත් ශාපයත් ඔබ ඉදිරිෙයහි තැබූ බවට, අද ඔබට විරුදේධව 
සාක්ෂිකරුවනේ ෙලස අහස� ෙපාෙළාව� �ය� . එබැවිනේ ඔබත් ඔෙබේ පරම්පරාවත් ජීවත් වන 
පිණිස ජීවිතය ෙතෝරාගනේන. 20 ඔබ ඔෙ� ෙද� ස�ඳාණ� වහ�ෙ�ට ෙ�ම කරන ��ස�, 
ඔබ උනේ වහනේෙස්ෙගේ හඬට කීකරු වන පිණිසත්, ඔබ උනේ වහනේෙස්ට ඇලුම් වන පිණිසත්, මක්නිසාද උනේ 
වහනේෙස් ඔෙබේ ජීවිතයත් ඔෙබේ ආයු කාලයත් ය. ස�ඳාණ� වහ�ෙ� ඔෙ� �යව�� වන 
ආබ්රහ�, ඊසාක් සහ ජාෙකාබේට ෙදන ෙලස ඔවුනේට දිවුළ ෙදේශෙයේ ඔබ වාසය කරන පිණිස ය. (දේවිතීය 
කථාව 30:19-20) 

12 “ඉශ්රාෙයලේ, දැනේ ඔෙබේ ෙදවි සමිඳාණනේ වහනේෙස් ඔෙබනේ බලාෙපාෙරාත්තු වනේෙනේ ඔෙබේ ෙදවි 
සමිඳාණනේ වහනේෙස්ට භයවීමත්, ඔහුෙගේ සියලු මාරේගවල ගම� ��ම�, උනේ වහනේෙස්ට ෙප්ර්ම කිරීමත්, 
ඔෙබේ මුළු හදවතිනේම ඔෙබේ ෙදවි සමිඳාණනේ වහනේෙස්ට ෙස්වය කිරීමත් ය. ආත්මය, 13 ඔෙ� යහපත 
��ස මම අද ඔබට අණ කරන ස�ඳාණ� වහ�ෙ�ෙ� ආඥා සහ ඔ�ෙ� ආඥා 
��පැ�මට ද ? (දේවිතීය කථාව 10:12-13) 

ෙද�ය� වහ�ෙ� අපෙ� යහපත සඳහා ආඥා �� බව සලක�න. 

එය පැර� ���ෙ� �� බව�, ෙප්ර්මය වැදගත් බවත් ඔබට පැවසිය හැක. 



75 
 

ය� �රකට ඔබ �වැර� ව� ඇත. 

උපා�යකට? 

ඔ�, අපෙගේ යහපත සඳහා ෙප්ර්මණීය නීති වන ෙදවිෙගේ ආඥාවලට කීකරු වීමට ඔබ කැමති ප්රමාණයට ඔබ නිවැරදි 
වනු ඇත. 

ෙ��� ඉගැ��ෙ�: 

15 ඔබ මට ෙ�ම කර�න� න�, මාෙගේ ආඥා පවත්වනේන. (ෙයාහනේ 14:15) 

9 “පියා මට ෙප්ර්ම කළාක් ෙමනේ මමත් ඔබට ෙප්ර්ම කෙළමි. මාෙගේ ආදරය තුළ රැඳී සිටිනේන. 10 මා මාෙ� 
�යාණ�ෙ� ආඥා ��ප��නා� ෙම� ඔබ� මාෙ� ආඥා ර�ෂාකර�ෙ� න�, 
උනේවහනේෙස්ෙගේ ෙප්ර්මෙයහි පවතිනේනාක්ෙමනේ ඔබත් මාෙ� ෙ�මෙය� පව�� ඇත. (ෙයාහනේ 
15:9-10) 

ෙද�ය� වහ�ෙ� අපට ෙ�ම කළ අතර අපව සෑ�ෙ� එම ෙ�මය ��ෙගන ප්රෙයෝජන 
ගැ�මට අපට හැ� වන ප��ය. අප ගනේනා සෑම බයිබලීය නිවැරදි ෙත්රීමක්, නිවැරදි තීරණයක් සහ නිවැරදි 
ක්රියාවක් අපට චරිතය ෙගාඩනැගීමට උපකාරී ෙවේ. ෙමය අපට ෙපෟ�ග�කව ෙම�ම අ� අයටද උපකාර 
ව� ඇත. 

ෙ��ත පා�� ෙමෙ� �ෙ�ය. 

1 මා ���� වහ�ෙ� අ�කරණය කර�නා� ෙම� මා අ�කරණය කර�න. (1 
ෙකාරිනේති 11:1) 

12 ... ව්යවස්ථාව ඇදහිලේෙලනේ ෙනාව, "ඒවා කරන මනුෂ්යයා ඒවා කරණෙකාටෙගන ජීවත් වනේෙනේය". 
(ගලාති 3:12)  
 
12 ... ආඥාව ශුදේධ සහ යුක්තිසහගත හා යහපත් ය. (ෙරෝම 7:12) 

ෙ���ව සැබෑ ෙලසම අ�කරණය කරන අය සදාකා�කවම ෙ���වහ�ෙ�ෙ� ක�ණාව 
හා දැ�ම �ළ ව�ධනය ව� ඇත (2 ෙප්තෘස් 3:18) වඩා ෙහාඳිනේ ආදරය දීමට. 

ෙ��ත යාෙකා� සහ ෙ��� ප්රකාශ කෙ� ෙ�මය ෙද�ය�වහ�ෙ�ෙ� ආඥා සමඟ බැ� 
ඇ� බව�. 

8 “ඔබට ෙමනේ ඔෙබේ අසලේවැසියාට ෙප්ර්ම කරනේන” යන ශුදේධ ලියවිලේෙලේ සඳහනේ රාජකීය නීතිය ඔබ 
සැබවිනේම ඉටු කරනේෙනේ නම්, ඔබ එය ෙහාඳිනේ කරයි. 9 එෙහ�, ඔබ පක්ෂග්රාහීව ක්රියා කෙළාත්, ඔබ පවේ 
කරනේනහු ය. 10 ම��සාද යෙම� �� ව්යව�ථාව ර�ෂා කළ�, එක කරුණකිනේ 
ප◌ැ�ෙළ�ෙ� න�, ඔහු සියලේලටම වරදකරුෙවකි. 11 ම��සාද, “කාමමිථ්යාචාරය 
ෙනාකරනේන”යි කී තැනැනේ වහනේෙස් “මිනී ෙනාමරනේන” කියාත් වදාළ ෙස්ක. දැනේ ඔබ කාමමිථ්යාචාරය 
ෙනාකර මිනීමැරීම කළෙහාත් ඔබ නීතිය කඩකරනේෙනකු වී ඇත. (යාෙකාබේ 2:8-11) 
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37 ෙ��� වහ�ෙ� ඔ�ට කතා ෙකාට, ''ඔෙබේ මු� හදව�� ද ඔෙ� �� ආ�මෙය� ද 
ඔෙ� �� මන�� ද ඔෙ� ෙද� ස�ඳාණ� වහ�ෙ�ට ෙ�ම කර�න. 38 ෙමය පළ� 
හා ෙ��ඨ ආඥාව ය. 39 ෙදවැනේන ඒ හා සමාන ය: 'ඔබට ෙමනේ ඔෙබේ අසලේවැසියාට ෙප්ර්ම කරනේන.' 
40 ෙ� ආඥා ෙදක මත �ය� ව්යව�ථාව සහ අනාගතව�තෘව�� එ�ලා �ෙ�.” 
(මෙත� 22:37-40) 

ආඥාව�� පරමා�ථය ව�ෙ� ෙ�මය ෙප��ම� (1 තිෙමෝති 1:5), අපව යහපත් කිරීම සහ අනේ අයට 
යහපත් වීමට උපකාර කිරීමයි. 

13 ස���ණ කාරණෙ� අවසානයට අ� සව� ෙද�. 

ෙද�ය�වහ�ෙ�ට භය � උ�වහ�ෙ�ෙ� ආඥා පව�ව�න ,  
මක්නිසාද ෙමය මනුෂ්යයාෙගේ සියලේලය.  
14 ම��සාද ෙද�ය� වහ�ෙ�  
ෙහාඳ ෙහෝ නරක ෙහෝ ෙවේවා, සෑම රහසක්ම ඇතුළුව සෑම ක්රියාවක්ම විනිශ්චයට පමුණුවන ෙස්ක. 
(ෙදේශනාකාරයා 12:13-14) 

දස පනත සමහර අ�තෙනෝම�ක �� ෙහෝ බර� ෙනා�ය. 

පරණ සහ අ�� ���� ව�� යම� සැල��ලට ග�න: 

18 එ�දර�ව� නැ� තැන ෙසනඟ සංයමෙය� වැළ� ���. නමුත් නීතිය රකින තැනැත්තා 
සනේෙතෝෂවත්ය. (හිෙතෝපෙදේශ 29:18) 

3 �තව� �ත්රව��, අපෙගේ ෙපාදු ගැළවීම ගැන ඔබට ලිවීමට මම ආශාෙවනේ සිටියත්, 
සානේතුවරයනේට කලිනේ භාර දුනේ ඇදහිලේල ෙවනුෙවනේ උනනේදුෙවනේ සටනේ කිරීමට ඔබව දිරිමත් කිරීමට 
ලිවීමට මට දැනේ බලෙකෙරේ. 4 ම��සාද සමහර ම�ෂ්යය� රහෙ� ඔබ අතරට �ංගා ඇත 
- ෙබාෙහෝ කලකට ෙපර මා විස්තර කිරීමට යන ෙහළා දැකීම සඳහා සලකුණු කරන ලද මිනිසුනේ - අපෙගේ 
ෙදවියනේ වහනේෙස්ෙගේ වරප්රසාදය නපුරට බලපත්රයක් බවට පත් කර ගත් සහ අපෙගේ එකම ස්වාමියා සහ 
ස්වාමීනේ ප්රතික්ෙෂ්ප කරන අභක්තික මිනිසුනේ. , ෙයේස◌ු� �����. (ජූඩේ 3-4, NET බයිබලය) 

3 ම��සාද ෙද�ය�වහ�ෙ�ෙ� ෙ�මය න�, අප උනේවහනේෙස්ෙගේ ආඥා පිළිපැදීමය. තවද 
ඔහුෙගේ ආඥා බර ෙනාෙවේ. (1 ෙයාහනේ 5:3) 

දස පණත බර� ෙනාෙ�, නමුත් ඒවා පැවැත්වීම සතුටට ෙහ්තු ෙවේ. 

ෙ� ��තෙ� �, ෙදවියනේ වහනේෙස්ට අවශ්ය වනේෙනේ අප සාරේථක, ප්රීතිමත් ජීවිත ගත කිරීම -- ෙහාඳ ෙසෟඛ්යයක්, 
අභිෙයෝගාත්මක වෘත්තියක්, ලස්සන විවාහයක් සහ ප්රීතිමත් දරුවනේ භුක්ති විඳීමට ය. ඔහුෙගේ කැමැත්ත කිරීමට සහ 
ඔහුෙගේ ආඥා පිළිපැදීමට උත්සාහ කරන අයට ඔහු ආශීරේවාද සහ විෙශ්ෂ ආර�ෂාව ෙපාෙරා�� ෙ�! 

2 ෙ�මව�තෙය�, ඔෙබේ ආත්මය සමෘදේධිමත් වනේනාක් ෙමනේ ඔබටත් සියලේෙලහි සමෘදේධිමත් වන 
ෙලසත් නිෙරෝගීව සිටින ෙලසත් මම යාචේඤා කරමි. 3 ම��සාද සෙහෝදරය� පැ�ණ ඔබ 
සත්යෙ� ගම� කර�නා� ෙම� ඔබ �ළ �ෙබන සත්යය ගැන සා�� �� �ට මම 
ෙබාෙහෝ ෙ� �� ��. 4 මෙ� ද�ව� සත්යෙ� ගම� කරන බව ඇ�ම තර� ස�ට� 
මට නැත. (3 ෙයාහනේ 2-4) 
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26 “බලනේන, මම අද ඔබ ඉදිරිෙයහි ආශීරේවාදයක් සහ ශාපයක් තබමි: 27 මා අද ඔබට අණ කරන 
ඔෙ� ෙද� ස�ඳාණ� වහ�ෙ�ෙ� ආඥාවලට ඔබ �ක� �වෙහා� ආ��වාදය ද, 
28 ඔබ ස�ඳාණ� වහ�ෙ�ෙ� ආඥාවලට �ක� ෙනාව�ෙ� න�, ශාපය ද ෙවේ. ඔෙබේ 
ෙදවියනි, නමුත් මා අද ඔබට අණ කරන මාරේගෙයනේ ඉවත් වනේන (දේවිතීය කථාව 11:26-28). 

19 මම ��තය� මරණය�, ආශීරේවාදයත් ශාපයත් ඔබ ඉදිරිෙයහි තැබූ බවට, අද ඔබට විරුදේධව 
සාක්ෂිකරුවනේ ෙලස අහසත් ෙපාෙළාවත් කියමි . එබැවිනේ ඔබත් ඔෙබේ පරම්පරාව� �ව� වන ��ස 
��තය ෙතෝරාග�න. 20 ඔබ ඔෙ� ෙද� ස�ඳාණ� වහ�ෙ�ට ෙ�ම කරන ��ස�, 
ඔබ උනේ වහනේෙස්ෙගේ හඬට කීකරු වන පිණිසත්, ඔබ උනේ වහනේෙස්ට ඇලුම් වන පිණිසත්, මක්නිසාද උනේ 
වහනේෙස් ඔෙබේ ජීවිතයත් ඔෙබේ ආයු කාලයත් ය. (දේවිතීය කථාව 30:19-20) 

ෙද�ය�වහ�ෙ�ෙ� මා�ගෙය� �ව� �ෙම� �ෂ�ක ස�ටට වඩා වැ� ස�ට� ලැෙ�. 
කාලය රළු වන විට එය සහතිකයක් ෙගන එයි: 

13 ප්රඥාව ලබන ම�ෂ්යයා ස�ෙතෝෂව� ය; 14 ම��සාද ඇෙ� ආදායම ��වල 
ලාභයට වඩා ද ඇෙ� ලාභය ර�වලට වඩා ෙහාඳ ය. 15 ඇය මා�ක්යවලට වඩා 
අන�ඝය, ඔබ ආශා කළ හැ� �ය�ල ඇය හා සැස�ය ෙනාහැක. 16 ඇෙ� ද�� අෙත� 
�� කාලය� ද ඇෙ� ව� අත ධනය� ෙගෟරවය� ය. 17 ඇෙ� මා�ග ප්රස�න මා�ග 
ය, ඇෙගේ සියලු මාවත් සමාදානය ය. 18 ඈ අ�ලා ග�න�ට ඈ �වන වෘ�ෂය�, ඈ රඳවා ගනේනා 
සියලේෙලෝ සනේෙතෝෂවත් ය. (හිෙතෝපෙදේශ 3:13-18) 

15 ෙද� ස�ඳාණ� වහ�ෙ� වන ෙසනඟ ස�ෙතෝෂව� ය. (ගීතාවලිය 144:15) 

21 තම අස�වැ�යා ෙහළා ද�න තැනැ�තා ප� කර�; නමුත් දුප්පතුනේට අනුකම්පා කරන 
තැනැත්තා සනේෙතෝෂවත්ය. (හිෙතෝපෙදේශ 14:21) 

14 සැමදා ෙගෟරවා��තව කට�� කරන ��සා ස�ෙතෝෂව�ය... (හිෙතෝපෙදේශ 28:14a) 

5 යාෙකාබේෙගේ ෙදවියනේ වහනේෙස් තමාෙගේ උපකාරය ඇතුව සිටින, තම ෙදවි සමිඳාණනේ වහනේෙස් ෙකෙරහි බලාෙපාෙරාත්තුව ඇති, 6 අහස� 
ෙපාෙළාව� ��ද� එ� ඇ� �ය�ල� සෑ� තැනැ�තා ස�ෙතෝෂව� ය. සත්යය 
සදහටම රකින තැනැත්තා (ගීතාවලිය 146:5-6) 

ෙද�ෙ� මඟ ෙප���වලට අ�ව �ව� �ම අපට ඇ�ෙත�ම ස�ට�. අප එය කළ යුතු අතර 
ප්රඥාව ඉලේලා යාචේඤා කළ යුතුය (යාෙකාබේ 1:5). 

දස පනත අපට ප්රකාශ කෙ� අප �ළ ච�තය ෙගාඩනැ�මට උපකාර වන අතර එම�� 
අපට වඩා ෙහාඳ �මට සහ සදාකා�ක�වය යහප� ��මට හැ� ව� ඇත. අපි ඔහුව විශ්වාස 
කරනේෙනේ නම්, ෙම් ජීවිතෙයේ දී අපට අපෙගේම සදාකා�ක�වය වඩා ෙහාඳ කළ හැ�ය. 

එෙහ�, ආගමික නායකයනේෙගේ විකෘති කිරීම් නිසා, අෙපෝස්තුළු පාවුලේ "අනීතිෙයේ අභිරහස" (2 ෙතසෙලෝනික 
2:7) ගැන ලිවීමට ෙපලඹුණි. ෙයේසුස්ට අනුව, ෙමම අවසාන කාලවලදී, අවනීතිය වැඩි වන අතර ෙබාෙහෝ 
ෙදෙනකුෙගේ ආදරය සිසිලේ වීමට ෙහ්තු වනු ඇත (මෙතවේ 24:12). කනගා�වට ක�ණ� න�, ෙමය අවසාන 
අවසාන කාලය වන “මහා බැබිෙලෝනිය අභිරහස” (එළිදරවේ 17:5)—කඳු හතකිනේ යුත් නගරෙයේ ආගමික බලයක් 
(එළිදරවේ 17:9 ,18 ) කරා ෙගන යාමට උපකාරී වනු ඇත. ඒ සහ දස පණත පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා, ෙනාමිෙලේ 
මාරේගගත ෙපාත් පිංච පරීක්ෂා කරනේන: දස පනත: දසෙලාගය, ක්රිස්තියානි ධරේමය සහ මෘගයා . 
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ෙද�ය�ෙ� සැලැ�ම වඩා ෙහාඳ එක� 

ෙද�ය�ෙ� සැලැ�ෙ� අවසාන ෙකාටස සැලැ�ෙ� පළ� ෙකාටසට වඩා ෙහාඳ ව� ඇත: 

8 ෙදයක ආර�භයට වඩා එ� අවසානය යහප� ය. (ෙදේශනාකාරයා 7:8) 

එෙහ�, ෙදවියනේ වහනේෙස්ව සැක කරන අය සහ ෙදවියනේ වහනේෙස්ෙගේ සැබෑ ෙසනඟ අතර ෙවනසක් දකිනේන. 

13 “ඔෙබේ වචන මට ���ධව ර� �ය . 14 'ෙදවියනේ වහනේෙස්ට ෙස්වය කිරීෙමනේ පලක් නැත; අපි උනේ 
වහනේෙස්ෙගේ ආඥා පිළිපැදීෙමනේ ද ෙස්නාවල සමිඳාණනේ වහනේෙස් ඉදිරිෙයහි වැලෙපනේනනේ ෙමනේ 
ඇවිදීෙමනේ ද ඇ� ප්රෙයෝජනය �ම�ද ? 15 එබැ�� දැ� අ� උඩ� අය භාග්යව�තය� 
යැ� �ය�. ඔවුනේ ෙදවිව පරීක්ෂා කර නිදහස් ෙවනවා.' 

16 එ�ට ස�ඳාණ� වහ�ෙ� ෙකෙර� ග��ය ඇ� අය එ�ෙනකාට කතා කළහ. 
එබැවිනේ සමිඳාණනේ වහනේෙස්ට ගරුබිය දක්වන සහ උනේ වහනේෙස්ෙගේ නාමය ෙමෙනහි කරනේනනේ සඳහා 
�� ��ෙ� ෙපාත� උ� වහ�ෙ� ඉ��ෙය� �යා ඇත. 

17 ෙ�නාවල ස�ඳාණ� වහ�ෙ� ෙමෙ� වදාරන ෙ�ක: “මා ඒවා මාෙගේ ආභරණ බවට පත් 
කරන දවෙස්දී ඒවා මාෙගේ වනේෙනේය. මිනිෙසක් තමාට ෙස්වය කරන තම පුත්රයා ඉතුරු කරනේනාක් ෙමනේ 
මම ඔවුනේව ඉතිරි කරනේෙනමි .” 18 එ�ට ධ���ඨයා සහ ��ටයා අතරද, ෙදවියනේවහනේෙස්ට 
ෙස්වයකරනේනා සහ උනේවහනේෙස්ට ෙස්වය ෙනාකරන තැනැත්තා අතරද ඔබ නැවත හඳුනාගනේෙනහිය. 
(මලාකි 3:13-18) 

පහත අනාවැ�ය සැල��ලට ග�න: 

6 ම��සාද අපට ද�ෙව� උප�ෙ�ය, අපට පුත්රෙයක් ෙදන ලදේෙදේය; තවද රජය ඔහුෙගේ කර මත 
සිටිනු ඇත. තවද උනේවහනේෙස්ෙගේ නාමය ආශ◌්ච�යව�, උපෙදේශකයා, බලවත් ෙදවියනේවහනේෙස්, 
සදාකාල පියාෙණෝ, සමාදානෙයේ කුමාරයායයි කියනු ලබනේෙනේය. 7 ඔ�ෙ� ආ��ෙ� ව�ධනෙ� 
සහ සාමෙ� අවසානය� ෙනාව� ඇත , දා��ෙ� �ංහාසනය මත සහ ඔ�ෙ� 
රා�යය මත, එය නිෙයෝග කිරීමට සහ විනිශ්චය සහ යුක්තිසහගතව එය ස්ථාපිත කිරීමට එතැනේ සිට, 
සදහටම. ෙස්නාවල ස්වාමීනේෙගේ ජේවලිතය ෙමය ඉටු කරනු ඇත. (ෙයසායා 9:6-7) 

ඉ��, ෙදවියනේ වහනේෙස් ඔහුෙගේ රජය සහ සාමය වැඩි කරන අතර, එහි අවසානයක් ෙනාමැත. ෙදේවලේ වඩා ෙහාඳ 
කිරීෙමනේ ෙකළවරක් නැත. 

"ෙජේසුස් වහනේෙස් කළාක් ෙමනේ ෙප්ර්රිතයනේ ද ශුභාරංචිය ප්රකාශ කළහ - එළෙඹන වඩා ෙහාඳ ෙලෝකයක 
�භාරං�ය" (ආම්ස්ෙට්රෝං එචේඩබේලිවේ. ඇදහිය ෙනාහැකි මානව විභවය. එවරස්ට් නිවස, 1978). 

පැ�ෙණන ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� රාජ්යය සදාකා�ක ය: 

13 ඔෙ� රාජ්යය සදාකාල රාජ්යය� ය, ඔෙබේ ආධිපත්යය ද පරම්පරාවල පවත්ෙනේ ය. (ගීතාවලිය 
145:13) 
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3 උ�වහ�ෙ�ෙ� ල�� ෙකාපමණ මහ�ද, උනේවහනේෙස්ෙගේ ආශ්චරේයයනේ ෙකාතරම් 
බලවත්ද! උනේවහනේෙස්ෙගේ රාජ්යය සදාකාලික රාජ්යයක්ය, උනේවහනේෙස්ෙගේ ආධිපත්යය පරම්පරාෙවනේ 
පරම්පරාවට පවතියි. (දානිෙයලේ 4:3) 

27 එ�ට රාජ්යය ද ආ�පත්යය ද �� අහස යට ��� රාජ්යවල ෙ��ඨ�වය ද 
මෙහෝ�තමයාණ�ෙ� ��ධව�තය� වන ෙසනඟට ෙද� ලැෙ�. ඔහුෙගේ රාජ්යය 
සදාකාලික රාජ්යයක් වන අතර, සියලු ආධිපත්යය ඔහුට ෙස්වය කර කීකරු වනු ඇත. (දානිෙයලේ 7:27) 

සා��වරය�ට සදාකා�ක රාජ්යය� ලබා �මට යන බව සලක�න. එය අෙපාස්තුළු ෙප්තෘස් 
ලිවීමට ආනුභාව ලත් ෙදයට අනුකූල ෙවේ: 

10 එබැ�� සෙහෝදරෙය�, ඔබෙගේ කැඳවීම සහ ෙත්රී පත්වීම සහතික කර ගැනීමට වඩාත් 
උනනේදුෙවනේ සිටිනේන. 11 ම��සාද අපෙ� �වා��ද ගැළ��කාර�ද ෙ��� 
����වහ�ෙ�ෙ� සදාකා�ක රාජ්යයට ඇ���ෙ� ෙදාර�ව� ඔබට බ�ල ෙලස 
සපය� ලැෙ�. (2 ෙප්තෘස් 1:10-11) 

ඒ �ය�ෙ� අ� ඔ�ෙකාම ��තර ද�නවද? 

නැත, නමුත් උනේවහනේෙස්ෙගේ සමහර සැලසුම් ග්රහණය කර ගැනීමට සහ දැකීමට උනේවහනේෙස් අපට හැකියාව 
ලබා දී ඇත. 

10 ම�ෂ්ය �ත්රය�ට ෙද�ය� වහ�ෙ� � ඇ� කා�යය මම ���. 11 ඔ� සෑම ෙදය�ම 
�ය�ත කාලෙ�� අලංකාර කර ඇත. තවද ෙදවියනේ වහනේෙස් ආරම්භෙයේ සිට අවසානය 
ද�වා කරන �යා ��ෙව�ට ෙසායා ගත ෙනාහැ� බව හැර, උනේ වහනේෙස් ඔවුනේෙගේ 
හදවත් තුළ සදාකාලිකත්වය තබා ඇත. (ෙදේශනාකාරයා 3:10-11) 

12 දැ� අපට ෙපෙන�ෙ� කැඩපත��, අඳුරු ෙලස, නමුත් පසුව මුහුණට මුහුණලාය. දැනේ මම 
අරේධ වශෙයනේ දනිමි, නමුත් පසුව මා දනේනා පරිදි මම දන◌ි�. (1 ෙකාරිනේති 13:12) 

9 එෙහ� එ� �යා ඇ� ප��: 

"ෙදවියනේ වහනේෙස් තමාට ෙප්ර්ම කරනේනනේ සඳහා පිළිෙයළ කර ඇති ෙදේ ඇසට ෙනාෙපනී, කනට ඇසුෙණ් 
නැත , මනුෂ්යයාෙගේ හදවතට ඇතුලේ වී නැත." (1 ෙකාරිනේති 2:9) 

ඉ��, වැඩ ෙදවියනේ වහනේෙස් මිනිසුනේ කිරීමට කැමති ෙදයක්. සදාකාලිකත්වය යහප� ��මට 
ෙද�ය�වහ�ෙ�ෙ� �යාව� කරන අය ෙද�ය�වහ�ෙ�ට ඇත. එබැවිනේ අපට සැලැස්ෙම් 
ෙකාටසක් දැන ගත හැකි අතර, අප ෙත්රුම් ෙගන ඇති සැලැස්මට වඩා සැලැස්ම වඩා ෙහාඳය. 

පරණ ���ෙ� කාලවල� පවා, සමහරක් සදාකාලිකත්වය සහ ෙදවියනේ වහනේෙස්ෙගේ සැලැස්ෙම් යථාරේථය 
(cf. ෙහෙබ්ර� 11:13-16). 

ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� රාජ්යෙ� සදාකා�ක�වය "ෙමම නපුරු යුගය" (ගලාති 1:4) හා සසඳනේෙනේ 
ෙකෙස්ද යනේන පිළිබඳ අදහසක් ලබා ගැනීමට පහත සඳහනේ ෙදේ සැලකිලේලට ගනේන: 
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3 තවද, “බලනේන, ෙදවියනේ වහනේෙස්ෙගේ මණ්ඩපය මනුෂ්යයනේ සමඟ ය, උනේ වහනේෙස් ඔවුනේ සමඟ 
වාසය කරන ෙස්ක, ඔවේහු උ� වහ�ෙ�ෙ� ෙසනඟ ව�ෙනෝ ය. ෙදවියනේ වහනේෙස්ම ඔවුනේ සමඟ 
සිට ඔවුනේෙගේ ෙදවියනේ වහනේෙස් වනු ඇත. 4 ෙද�ය� වහ�ෙ� ඔ��ෙ� ඇ�ව�� �ය� 
ක�� �ස දම�ෙ�ය. තවත් මරණයක්වත් දුකක්වත් හැඬීමක්වත් ෙනාවනේෙනේය. තවත් ෙවේදනාවක් 
ෙනාවනේෙනේය, මක්නිසාද පළමු ෙදේවලේ පහව ගිෙයේය. 

5 එ�ට �ංහාසනෙ� වැඩ�� තැනැ� වහ�ෙ�, ”බලනේන, මම සියලේල අලුත් කරනේෙනමි”යි 
වදාළ ෙස්ක. උනේ වහනේෙස් මට කතා ෙකාට, "ලියනේන, මක්නිසාද ෙම් වචන සැබෑ ය, විශ්වාස ය"යි වදාළ 
ෙස්ක. (එළිදරවේ 21:3-5) 

7 ... සදාකාලික ප්රීතිය ඔවුනේ සතු ෙවේ. (ෙයසායා 61:7) 

18 මක්නිසාද ෙම් කාලෙයේ දුක් ෙවේදනා අප �ළ එ�දර� වන ෙ�ජස සමඟ සැස�මට ��� 
ෙනාවන බව මම සලක� . (ෙරෝම 8:18) 

�� ෙකළවර වනවා පමණ� ෙනාව සැබෑ ��ය ඇ� ෙ�. ඒවෙගේම ඒ ප්රීතිය වැඩි කර ගනේන 
ෙකාටසක් ඔබටත් තිෙයනේන පුළුවනේ. 
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7.  අවසනේ අදහස් 

��යන 40ත් 110ත් අතර ප්රමාණයක් ජීවත් වූ (සහ ෙබාෙහෝ ෙදෙනක් මිය ෙගාස් ඇති) මිනිසුනේ ප්රමාණයක් සිටින 
බව ගණනේ බලා ඇත. 

ම�ෂ්ය ව�ගයාෙ� පරමා�ථය ෙද�ය� වහ�ෙ�ට ��ඵල ෙලස නම�කාර ��ම ෙනාෙ�, 
අප ෙවනුෙවනේ සැප සම්පත් රැස් කර ගැනීමටත් උනේ වහනේෙස්ට ප්රශංසා කිරීමටත් ය. සදාකාලිකත්වය අපට 
සතුෙටනේ පිරී පවතින අතර ෙදවියනේ වහනේෙස් අපට දැනේ ෙත්රුම් ගත හැකි ප්රමාණයට වඩා වැඩි මහිමයක් ලැබීමට 
සුදුස්ෙසකු වන අතර, අපෙගේ අරමුණ අනේ අයටද සදාකාලිකත්වය යහපත් කිරීමය. 

ෙද�ය� වහ�ෙ� අපව ප���ණ ��මට (ගීතාවලිය 138:8) තනි තනිව (ගීතාවලිය 33:15) අපව 
හැඩගස්වා ඇති බැවිනේ ෙයේසුස් වහනේෙස් අප සෑම ෙකෙනකුටම (cf. ෙයාහනේ 14:2) ස්ථානයක් සාදා ඇත. 
කැමැත්ෙතනේ සිටින අප සෑම ෙකෙනකු තුළම ඔහු ආරම්භ කළ කාරේයය ඔහු සම්පූරේණ කරයි (පිලිප්පි 1:6). 

අප ��යන ගණන� ��ධ වන අතර �මට ��ධ ක්රම �ෙ�. අපෙගේ අවසාන කාරේයභාරය වනේෙනේ 
සදාකාලිකත්වය වඩා යහපත් කිරීමයි - ෙමයිනේ අදහස් කරනේෙනේ ඔවේ, ඔබට දීෙම් අදේවිතීය ක්රමයක් ඇති බවයි. ඔබ 
අවසානෙයේ ෙදේවරාජ්යයට සහය දැක්වීම ප්රතික්ෙෂ්ප ෙනාකරනේෙනේ නම්, අවම වශෙයනේ බිලියන 40ක◌් පමණ 
වන සෑම ෙකෙන�ටම සදාකා�ක�වය යහප� ��මට සහ ඊට� වඩා වැ� ��මට ඔබට 
ඔෙ� ෙකාටස ලැෙබ� ඇත (cf. 1 ෙකාරිනේති 12:26; ෙයෝබේ 14:15; ගලාති 6: 10)! 

බ�බලය උග�ව�ෙ� අප “අපට වඩා අනේ අයව වඩා ෙහාඳිනේ සැලකිය යුතු” බවයි (පිලිප්පි 2:3). එමනිසා, 
ඔබ කවදා ෙහෝ මුණගැසුණු ස◌ෑම ෙකෙන�ම පාෙ� ඔබට සදාකා�ක�වය යහප� ��මට (සහ 
ඔබ ඔවුනේට) උපකාර කරනු ඇති බව සලකනේන. ඔබ වැරදි ෙලස විනිශ්චය කළ, අගතියට පත් වූ, සමහර විට 
ගමනාගමනයට බාධා කළ, වැරදි ෙලස සලකන ලද, ෙමනේම ඔබ කාරුණික වූ අය ගැන වැරදි සිතුවිලි ඇති, ඔබට 
සැබවිනේම වැඩ කිරීමට සිදු විය හ◌ැ�ය. එබැවිනේ "එකිෙනකාට කරුණාවනේත වීමට, මුදු ෙමාෙළාක් හදවත් ඇති, 
එකිෙනකාට සමාව දීමට උත්සාහ කරනේන, ක්රිස්තුස් වහනේෙස් තුළ ෙදවියනේ වහනේෙස් ඔබට සමාව දුනේ ෙස්ම" (එපීස 
4:32). "ඔබ මත රඳා පවතින තරමට, සියලේලනේ සමඟ සමාදානෙයනේ ජීවත් වනේන" (ෙරෝම 12:18). 

සදාකා�ක�වය අ��ත කාලය� පව�න බැ��, ඔබ දැනේ ඔබ දනේනා ප්රමාණයට වඩා බිලියන 40ක් 
(සමහරවිට ඊට වඩා වැඩි) මිනිසුනේ දැනගැනීමට ඔබට හැකිවනු ඇතැයි සලකනේන! 
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ෙද�ය� වහ�ෙ�ට ��දා භා�තා කළ ෙනාහැ� යැ� ඔබට හැ�� සමහ�� ෙව�ෙව� 
ඔබට සැබ��ම වැඩ ��මට �� �ය හැ�ය (cf. මෙතවේ 21: 28-32) - "පළමු වන ෙබාෙහෝ ෙදෙනක් 
අනේතිමයනේ වනු ඇත, සහ අවසාන පළමුවැනේනා" (මාරේක් 10:31). 

ඔබ එතර� සැල��ල� ෙනාද�වන අය ඇ��ව �ය�ම ����ට ෙද�ය�වහ�ෙ�ෙ� 
ස���ණ ��ණ�වෙය� ��මට හැ�යාව �ෙබන බව බ�බලය උග�වන බව තව�රට� 
සලකා බල�න. 

14 ෙ� ෙ��ව �සා, අපෙගේ ස්වාමීනේ වන ෙජේසුස් ක්රිස්තුනේ වහනේෙස්ෙගේ පියාණනේ වහනේෙස්ට මම දණ 
නමා ආචාර කරමි, 15 �ව�ගෙ� සහ ෙපාෙළාෙ� ��න �� ප�ලම න� කරන ල�ව, 16 

ඔ� තම ෙ�ජ�� ෙපාෙහාස� වන ෙලස ඔබට ශ��ෙය� ශ��ම� �මට ලබා 
ෙදන ෙ�ක. 17 ක්රිස්තුනේ වහ�ෙ� ඇද��ල කරණෙකාටෙගන ඔෙ� හදව� �ළ වාසය 
කරන ��ස ය. ෙප්ර්මෙයේ මුලේ බැසගත් ඔබට, 18 �ය� සා��වරය� සමඟ පළල, දිග, ගැඹුර 
සහ උස කුමක්දැයි වටහා ගැනීමට හැකි වනු ඇත. 19 දැ�ම ඉ�මවා යන ���� වහ�ෙ�ෙ� 
ෙ�මය දැන ගැ�මට; එ�ට ඔබ ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� �ය� ස���ණ�වෙය� �� 
ඇත . (එපීස 3:14-19). 

අප ඉෙගන ගත �� අතර තව� ඉෙගන ගත ��ය (2 ෙප්තෘස් 3:18). 

අවසාන කාලය සඳහා වැ� දැ�ම� �ෙරෝකථනය කරන ල� (දානිෙයලේ 12:4) , නැතිවූ ෙදේවලේ 
නැවත පිහිටුවීම ඇතුළුව (මෙතවේ 17:11). 

ෙද�ය� වහ�ෙ� තම� කළ �ය�ල සෑ�ෙ� ඇ�ද ය�න ��බඳ දැ�ම වඩා� 
ස���ණෙය� ප්ර��ඨාපනය කළ �� ෙදය� බව ෙපෙ�. 

ෙද�ය� වහ�ෙ� එය කර�ෙ� ෙකෙ�ද? 

9 “ඔහු දැනුම උගනේවනේෙනේ කාටද? එෙමනේම එම පණිවිඩය ෙත්රුම්ගැනීමට ඔහු සලස්වනේෙනේ කාවද? 
කිරිවලිනේ කිරි වැරූ අය? �ය�� ව�� පමණ� ඇදග� ඒවාද? 10 ම��සාද ��ෂා පදය 
මත, ශික්ෂාපදය මත ශික්ෂා පදය, ෙප්ළිෙයනේ ෙප්ළිය, ෙප්ළිෙයනේ ෙප්ළිය, ෙමනේන ටිකක්, එතන ටිකක් 
විය යුතුයි.” (ෙයසායා 28:9-10) 

10 එෙහ� ෙද�ය� වහ�ෙ� �ව�ය ආ�මය කරණෙකාටෙගන ඒවා අපට එ�දර� 
කළ ෙ�ක. මක්නිසාද ආත්මයාණනේවහනේෙස් සියලේල, එෙස්ය, ෙදවියනේවහනේෙස්ෙගේ ගැඹුරු ෙදේවලේ 
ෙසායනෙ�ක. (1 ෙකාරිනේති 2:10) 

එබැ��, විවිධ ශුදේධ ලියවිලි ෙදස බැලීෙමනේ අපට ධරේමය ඉෙගන ගත හැකිය. තවද අපව ෙදවියනේවහනේෙස්ෙගේ 
ආත්මය විසිනේ ෙමෙහයවනු ලබනේෙනේ නම් අපට ඊටත් වඩා ෙත්රුම් ගත හැක. 

එෙම�ම නව ෙ�වධ�ම දැ�මට ��ණ ෙදන �ට එ� එ� ���යා�� ප්ර�චාර දැ��ය 
��ෙ� ෙකෙ�ද? 

ෙයෝ� සඳහ� කළ ප�� අවෙබෝධය සඳහා ෙද�ය� වහ�ෙ�ට යා�ඤා ��ම එ� 
�යවර�: 
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24 මට උග�ව�න, මම මාෙගේ දිව අලේලාගනේෙනමි; මා වැරදී ඇත්ෙත් ෙකාතැනකදැයි මට ෙත්රුම් 
ගැනීමට සලස්වනේන. (ෙයෝබේ 6:24) 

අ�� ���ෙ�, ෙබරියනේවරු උතුම් ආදරේශයක් තැබූහ: 

10 එෙකෙණ�ම සෙහෝදරෙයෝ පා�� සහ �ල� රා�ෙ� ෙබ�යා ෙවත �ට� කර 
යැ�හ. ඔවුනේ පැමිණි විට, ඔවුහු යුෙදවේවනේෙගේ සිනෙගෝගයට ගිෙයෝය. 11 ෙමා�� ෙතසෙලෝ�කෙ� 
�� අයට වඩා සාධාරණ මනස� ඇ� අය �හ. (ක්රියා 17:10-11) 

එය එෙ� බව කැමැ�ෙත� ��න �ය�ල�ටම දැකගත හැ� වන ප�� ��ධ �ය�� පාඨ 
ලබා �ම ෙමම ෙපාෙ� අර�ණ�. එය ලිවීෙම් මෙගේ අරමුණ වූෙයේ විවෘත කනේ ඇති සියලේලනේට ෙදවියනේ 
වහනේෙස්ෙගේ සත්යය ෙබදා දීමයි. 

ෙද�ය� වහ�ෙ� ඔබ ෙව�ෙව� සැලැ�ම� ඇත. ෙදවියනේ වහනේෙස් ඔබට ෙප්ර්ම කරන අතර ඔබ අනේ 
අයට ෙප්ර්ම කරනවාට කැමතිය. ඔබ ඔහුෙගේ ආදරණීය ජ◌ීවන රටාව අ�ව �ව� �ය ��ය. සැබෑ ආදරය 
වැඩි කිරීම: එය ජීවිතෙයේ අරුත ෙලස සැලකිය හැකිය. 

ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� පැ�ෙ� ��මට යා�ඤා කර�න (cf. Joshua 5:13-14). "ෙදවියනේ වහනේෙස් 
අප ෙවනුෙවනේ නම්, අපට විරුදේධ විය හැක්ෙක් කාටද?" ෙරෝම 8:31). 

���� ඇ�� �� මැ��ලම "ඉතා යහපත්" බවට පත් කර ඇති බව බයිබලය උගනේවයි (උත්පත්ති 1:31) 
සහ ඔහු හත්වන දවස සාදා ආශීරේවාද කළ බව (උත්පත්ති 2:2-3). 

ෙද�ය� ����ව අවංකව මැ�ව� ඔ�� ෙබාෙහෝ වැර� මා�ග ෙසාය�� ��න බව 
බ�බලය උග�ව� (ෙ�ශනාකාරයා 7:29) . 

නැවත�, කරුණාකර බයිබලය උගනේවනේෙනේ: 

8 ෙදයක ආර�භයට වඩා එ� අවසානය යහප� ය. ආත්මෙයනේ සිටින ඉවසිලිවනේතයා 
ආත්මෙයනේ උඩඟු අයට වඩා ෙහාඳය. (ෙදේශනාකාරයා 7:8) 

ආර�භය ඉතා ෙහාඳ�, අවසානය ඊටත් වඩා ෙහාඳ වනු ඇත. 

ෙද�ය� වහ�ෙ� ම�ෂ්ය ව�ගයා සෑ�ෙ� තම�ව ප්රජනනය ��මට සහ ඔ�ෙ� ප�ෙ� 
ෙකාටස� �මටය (මලාකි 2:15). 

උ�වහ�ෙ� අපව උ�වහ�ෙ�ෙ� ම�මයට පං�කාර ��මට සැලැ�� ෙ�ක (ෙරෝම 8:17) 
සහ විශ්වය පාලනය කිරීමට (ෙහෙබ්රවේ 2:5-17). ෙයේසුස් වහනේෙස් ඉගැනේවූෙයේ, "ලැබීමට වඩා දීම ආ��වාදය�" 
(ක්රියා 20:35). 

ෙද�ය� වහ�ෙ� ම�ෂ්ය�වය සෑ�ෙ� ආදරය ලබා �ම සඳහා ය (cf. 1 ෙයාහ� 4:7-12) සහ 
��වෙ� තව� ෙ�මය� පව�� ඇත (cf. මෙත� 22:37-39). ��තෙ� අ�ත එය�. 
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ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� සැලැ�ෙ� අ�රහස �ම�ද? ෙද�ය� වහ�ෙ� යම� ��මාණය 
කෙ� ඇ�? 

සදාකා�ක�වය යහප� ව� ��ස ෙද�ය� වහ�ෙ� ඔ� කළ ෙ� මැ� ෙ�ක (cf. ෙහෙබ්ර� 
6:9, 11:16; ���� 1:23). 

ඔ� ��වය මැ�ෙ� එබැ��, ඔහු පිරිමිනේ සහ ගැහැණුනේ මැවූෙයේ එබැවිනි. ඔහු විෙශ්ෂෙයනේම විශ්වය 
නිරේමාණය කෙළ් ෙයේසුස් වහනේෙස්ට සහ සියලු මනුෂ්ය වරේගයාට උ�මය�/උරුමයක් ෙලසයි. 

සදාකාල �වනය ලබා ෙදන ���� සදාකා�ක�වය වඩා ෙහාඳ කර�. 

ෙද�ය�වහ�ෙ�ෙ� සැලැ�මට ෙමම �ගෙ�� ඔ�ෙ� ඇම�මට අවනත වන �ය�ල� 
ඇ�ළ� ෙ� (ෙද�ය� වහ�ෙ� ඔබට අමත�ද? ෙනා�ෙ� මා�ගගත ෙපා� �ංචද බල�න ), 
සහ ඉ�� �ගෙ� ��න අෙන�� අය ( ��ව ගැල�ෙ� ��නැ�ම, ආෙපෝකතා�ටා��: 
ෙද�ය�ට නැ��ව� ෙ�රා ගත හැ�ද? එළෙඹන �ගය? ��ධ �ය�� පද �ය ගණන� 
ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� ගැල�ෙ� සැලැ�ම ෙහ� කර� ). 

��� ෙහෝ නැත, ෙද�ය� වහ�ෙ� ඔබව මැ�ෙ� ඇ�? 

ෙමම ��තෙ� ඔෙ� අර�ණ ව�ෙ� ච�තය ෙගාඩනැ�ම�, එ�ට ඔබට ඔෙ� හැ�යාව� 
උප�ම කර ගත හැ� අතර ඔබට සදාකා�ක�වය වැ���� කළ හැ� ආකාරය වැ� කළ 
හැ�ය. 

සදාකා�ක�වය යහප� ��ම සඳහා ආදරය ලබා �ම සඳහා ඔෙ� අ���ය ද�ෂතා 
(මෙත� 25:14-23; �� 19:11-19) භා�තා ��මට හැ� වන ප�� ෙද�ය� වහ�ෙ� ඔබව 
සෑ�වා! 

ෙද�ය� වහ�ෙ� ඔ� කළ ෙ� ��මාණය කෙ� එබැ��. ෙද� ඔබව මැ�ෙ� ඒ �ස�. 
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ෙද�ය�ෙ� අඛ�ඩ ප��ය 
එම ඇඑජ කා�යාලය ෙද�ය�ෙ� අඛ�ඩ ප��ය � ��ටා ඇත: 1036 ඩ���. ���� මාවත, 
ෙග්රෝව� ��, කැ�ෙෆෝ�යා, 93433 ඇඑජ. අපට ෙලාව �රා සහ �ය�ම ජනාවාස � මහා��පවල 
(ඇ�ටා��කාව හැර �ය�ම මහා��පවල) ආධාරක�ව� ��. 

ෙද�ය�ෙ� අඛ�ඩ ප��ය ෙව� අඩ� ෙතාර�� 
 

CCOG.ORG සඳහා �රධාන ෙව� අඩ�ය ෙද�ය�ෙ� අඛ�ඩ ප��ය, භාෂා 100�� සා�ත්යයට සබැ� 
සමඟ. 
CCOG.ASIA බ� ආ�යා�ක භාෂා ස�ත, ආ�යා� ෙ���ය ෙව� අඩ�ය. 
CCOG.IN සමහර ඉ��යා� භාෂා සමඟ ඉ��යාව ෙ��ද්ර කරග� ෙව� අඩ�ය. 
CCOG.EU බ� �ෙරෝ�ය භාෂා ස�ත �ෙරෝ�ය ෙ���ය ෙව� අඩ�ය. 
CCOG.NZ නව�ල�තය ඉල�ක කරග� ෙව� අඩ�ය. 
CCOGAFRICA.ORG අ�කාව ඉල�ක කරග� ෙව� අඩ�ය. 
CCOGCANADA.CA කැනඩාව ඉල�ක කරග� ෙව� අඩ�ය. 
CDLIDD.ES ෙමය ස���ණෙය�ම �පා�ඤ භාෂා ෙව� අඩ�ය�. 
CG7.ORG ෙමය 7 වන �න සබ� ර��න� ෙවත ෙයා� ෙකෙ�. 
PNIND.PH ���නය ෙ��ද්ර කරග� ෙව� අඩ�ය, සමහර Tagalog සමග. 
 

ෙ��ෙයෝ සහ � ��� ��ෙයෝ නා�කා 
 

BIBLENEWSPROPHECY.NET බ�බ� �ව� අනාවැ� ඔ�ල�� ෙ��ෙයෝව.  
Bible News Prophecy නා�කාව. YouTube, BitChute, Brighteon සහ Vimeo � ෙ�ශනා.  
CCOGAfrica නා�කාව. අ�කාෙව� YouTube සහ BitChute ��ෙයෝ ප��ඩ. 
CCOG Animations YouTube BitChute මත ස��කරණ ප��ඩ. 
ContinuingCOG & COGTube. ��ෙව�� YouTube සහ BitChute � ෙ�ශනා. 
 

�ව� සහ ඉ�හාස ෙව� අඩ�  
 

CHURCHHISTORYBOOK.COM ප��ෙ� ඉ�හාස ෙව� අඩ�ය. 

COGWRITER.COM �ව�, ඉ�හාසය සහ අනාවැ� ෙව� අඩ�ය 
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(Back cover) 

බ�බලය ෙබාෙහෝ අ�රහ� ෙහ� කර� 

ෙලෝකය ආර�භෙ� �ට රහස�ව තබා ඇ� අ�රහස ගැන බ�බලය පවස� (ෙරෝම 16:25-
27), න�� එය අනාවැ�මය �ය��වල - "සත්යෙ� වචනය" (2 �ෙමෝ� 2:15; යාෙකා� 1:18) 
ෙහ�දර� කර ඇත. )  

බ�බලය ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� රාජ්යෙ� අ�රහස (මා� 4:11), ක�ණාෙ� අ�රහස (එ�ස 
3:1-5), ඇද��ෙ� අ�රහස (1 �ෙමෝ� 3:9), අ�රහස වැ� ෙබාෙහෝ අ�රහ� ගැන සඳහ� 
කර�. �වාහ සබඳතාව (එ�ස 5:28-33), අව��ෙ� අ�රහස (2 ෙතසෙලෝ�ක 2:7), නැවත 
නැ��ෙ� අ�රහස (1 ෙකා��� 15:51-54), ���� වහ�ෙ�ෙ� අ�රහස (එ�ස 3:4) 
�යාෙ� අ�රහස (ෙකාෙලා�� 2:2), ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� අ�රහස (ෙකාෙලා�� 2:2; 
එ�දර� 10:7) සහ අ�රහස මහා බැ�ෙලෝ�ය (එ�දර� 17:5). 

ෙපාත,ෙද�ය�ෙ� සැලැ�ෙ� අ�රහස: ෙද�ය� වහ�ෙ� යම� ��මාණය කෙ� ඇ�? 
ෙද� ඔබව මැ�ෙ� ඇ�?, ��ධ �ය��ල හරහා ෙබාෙහෝ අ�රහ� පැහැ�� කරන අතර වැ� 
ප්ර�නවලට ���� �මට උපකා� ෙ�: 

‘සහ අ�රහස’ ෙද�ය�ෙ� අවසාන සැලැ�මද? 

ෙද� ����ව ෙක�� ��මාණය කළාද? 

�� ෙ�දනා ඇ�ෙ� ඇ�? 

ෙද�ය� වහ�ෙ�ට ඔබ ගැන සැලැ�ම� �ෙ�ද? 

���ව� ෙනාවන අය සඳහා ෙද�ය� වහ�ෙ�ට සැලැ�ම� �ෙ�ද? 

ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� සැලැ�ම සමඟ ආදරය ස�බ�ධ ව�ෙ� �ම�ද? 

ෙද�ය�වහ�ෙ�ෙ� සැලැ�ම උ�වහ�ෙ�ට ප්ර�චාර ද�වන �ය�ල�ටම 
සදාකා�ක�වය ෙපෟ�ග�කව සහ අ� �ය�ල�ටම යහප� ��මට අ���ය 
ආකාරය�� ආදරය �මට හැ��මද? 

ඔ�, ෙද�ය� වහ�ෙ� ��ව� මැ�ෙ� ඇ� සහ ෙද�ය� වහ�ෙ� ඔබව මැ�ෙ� ම�දැ� 
ඔබට දැනගත හැ�ය! 
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