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( ’wmf.a ksoyia leue;a; ksjerÈ foa i|yd fhdojuq'¶#

#

ye¢ka ù u
wdrïNfha§ wdoï iy taj foú÷kaf.ka ,o ksoyi" WvÕ=fjka wlSlrelñka" mdmS udj;lg fhduqlr
.ksñka foaj in|;dfjka ÿria jQfjdah' tfy;a ;u wdoï jQ ls;= iñ|dfKda foaj leue;a; y÷kdf.k
ish¨ mÍCId ch.ksñka ke;sjQ foaj in|;dj ñksidg ,nd§ug Ôú;h mQcd l< fial' fufia wo hd.sl
f;audj fufkys lrkakg wmg wdrdOkd lrkqfha f,dalhd bÈßfha ksjerÈ foa f;dard .kakg wmg
,eî we;s ksoyi ;=, WvÕ=fjka wyxldrfhka foaj ie,eiau blaujd ls%hd lr we;s wjia:d yd tÈfkod
uqyqK fok mÍlaId yuqfõ ls;=Kq oelaug fofjks ;ek foñka Okh" l=,h" ks,h whs;s lr .kakg
W;aiy l<d lshd fufyd;la is;kakghs' tfiakï fï ÈjH hd.h ;=, ukia:dmSj wmf.a wNHka;r
is;sú,s f;areï .kakg wjeis uÕ fmkaùu m;d hdÉØ lruq'
!

we;= ¨ ùfï .S h

( ls' ne'.S' wxl 8- wyi fmdf<dj

m<uq ls h ùu
( W;am;a;s 2$7-9" 3$1-7
foúhka jykafia ñksid ¥ú,af,ka ujd Tjqka bÈßfha ;enQ ksoyi ñksia ukiska f;dard .;a wdldrh
fya;=fjka" f,djg mdmh;a" urKh;a" Wreu jQ wdldr fufkys lrkakg wo W;am;a;s mdGh wmj fhduq
lrjhs'
fufkys ls Í fï .S h

( foaj jdlH ix.%yfha tÈkg kshñ; ms<s;=re .sh .dhkd lrkak'

fojk ls h ùu
frdau 5( 12-19
tla ñksfil=f.a mdmh fya;=fjka urKh Wreu jqj;a" tla ñksfil=f.a lSlrelu ksid ish,af,dau foaj
in|;djhg ysñlï ,nkafkahehs Y='mdjq¿;=ud frdaujrekag m%ldY lrkafka kj wdoï jQ ls;=Kq
jykafia ms<sn|jhs'
idÿldrh ( ñksid Ôj;a jkafka lEfuka muKla fkdj foúhka jykafiaf.a uqúka kslafuk ish¨
joka j,ska hehs iajdóka jykafia jod< fial'
Y= ' iq ú fYa I h ( uf;õ 4 ( 1-11
úYa j dilhs k a f .a heÿï

ms < s ; = r

( iajdñkS wms lrk hdÉ[d wid jod, uekj'

1' wdor foú mshdKkS" fuu p;dßl iuh w¾:j;aj fufkys lrñka Ôú; fjkila we;slr .kakg
foaj ck;dj fufyh jk idka;" iNd khl;ajhg wjeis {dKdf,dalh ksr;=rej ,nd fok msKsio"
2' wdor foú mshdfKkS" fNao Nskak ù we;s foaYh iqjm;a lrñka ck;d yoj;a ;=, iduh Wodlr"
foaYfha .sks ksjd iduh Wod lrkakg fjfyfik ieuf.a W;aiyhka id¾:l lrkq msKsio"
3' wdor foú mshdfKkS" mdmh;a" urKh;a" ysñjQ ñksia wm .e,ùfï Ôú; uÕ .uka lrkakg ksr;=re
uÕ fmkajk ls;= iñ÷ka yÿkd f.k Ôú; fjkila fï p;dßlh ;=, w;a olskakg wmg wjeis
{dKh ,nd fok msKsio"
4' wdor foú mshdfKkS" f,dalfha úis;=re foa bÈßfha jy,a fkdù w;HjYHu foa muKla f;dard
.kakg foú÷ka wmg ÿka ksoyi" Ôj; f.dvke.Sug fhduq lr .kakg ÿn, wm iúu;a lrk msKsio"
m~qre ms § fï .S h ( ls'ne'.S' wxl 115- f,dafla mú ksid
fndcq k a .S h ( ls'ne'.S' wxl 189- biqre iem;a
wjidk .S h ( ls'ne'.S' wxl 257- idufha ms%;sfha

o¨.u - wfkla msg n,kak
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p;dßl iufha m<uqjk breosk
m<uqjk foaj m@ldYkh

W;am;a;s 2& 7–9" 3& 1-7

W;am;a;s fmdf;ka Wmgd .;a fldgilss'

fojshka jykafia uejQ wdos ujqmsfhda mdmhg jegqkdy'
fojs iusZodKka jykafia fmdf<dfjz |+js,af,ka ukqIHhd ujd Tyqf.a kdiamqZvq
;`<g cSjk yqiau fyM fial' fufia ukqIHhd cSjudk flfkla jsh' fojs
iusZodKka jykafia mQrAj osYdfjz" taokays Whkla ;kd ;uka uejQ ukqIHhd
tys msysfgjQ fial' ;jo" Wka jykafia oel`uzl,q" m@KS; m,fok ish,q .ia
o Whk ueo cSjk jDlaIh o fydZo-krl wjfndaO lsrSfuz .i o N~usfhka
yg .kakg ie,eiQ fial'
fojs iusZodKka jykafia uejQ jkfha ish,q i;`kag jvd irAmhd Wmdfhys
olaI jsh' W# ia;S@hg l;d fldg" “Whfka lsis u .yl f.vs lkakg tmd
lshd fojshka l< ;yku we;a; oe”hs weiS h' ia;S@h irAmhdg W;a;r fouska"
“Whfka TzkE u .yl f.vs lkakg wmg wjir we;' tfy;a" Whk ueo
;sfnk .fya f.vs lkakg;a" tajdg w; .ikakg;a fojshka jykafia wmg
;ykuz lr we;' tfia lf<d;a wm uefrkjdu h” hs lSjd h'
tjsg irAmhd ms<s;`re fouska" “ienejska u' Tn uefrkafka ke;' Tn ta .fia
f.vs lk ojfia oS Tnf.a weia mEoS" fojshka yd iudk jS" Tn;a fydZo-krl
wjfndaO lr.kak nj fojshka jykafia okak ksid tfia jod< fiale” hs
lS h'
ia;S@h o .i fmkqug fl;ruz ruKSh o m, fl;ruz m@KS; o kqjK
jevqug fl;ruz losu o lshd |=gq jsg thska f.vs lsysmhla lvd lEjd h'
;ud iuZ. isgs ish ieushdg o bka iuyrla |=ka jsg Tyq o lEfjz h' tjsg
Tjqka fofokdf.a u weia mEoS ;uka k.ak j isgs nj Tjzyq f;areuz.;ay'
tnejska Tjzyq w;a;slald fld< tlg uid bK jeiquz idod.;ay'
foaj jpkh fufia h'
breosk iqmqj;
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.S;dj,sh 51& 1-4" 10-12" 15

ms<s;`r & fojs iusZ|=kS" mjzldr wmg lreKd l< uekj'
.Sh

& fojsZ|=ks" Tfnz ohd lreKdfjka ug wkqluzmd l< uekjÕ
Tfnz jsmq, ohdfjka udf.a wmrdO uldoeuqj uekj'
udf.a flf,ia u,ska ud uqZMukska fidaod,qj uekj'
udf.a mdm u,ska ud msjs;`re l< uekj'
udf.a wmrdO uu uekjska oksus'
osjd ? folays udf.a mdm ug isys fjz'
Tng jsreoaO j" Tng muKla jsreoaO j uu mjz flf<ussÕ
Tn yuqfjys uu kmqr flf<uss'
tnejska Tfnz ;Ska|=j idOdrK hÕ
Tfnz jsksYaph hqla;s iy.; h'
fojsZ|=ks" ud ;`< ksrAu, is;la ujd jod< uekjÕ
;srir kj wdOHd;auhla ug |=k uekj'
Tn yuqfhka ud m,jd fkdyersh uekjÕ
Tfnz Y`oaOd;auh ud flfrka bj;a fkdl< uekj'
jsuqla;sfha mS@;sh ug h<s |=k uekjÕ
wjk; is;la oS ud oerej uekj'
iusZ|=ks" .S .ehqfuz jru ug |=k uekj'
tjsg ud uqjska Tn meiiquz .hkafkus'

fojk foaj m@ldYkh

frdau 5& 12-19

Y`oaO jQ mdjq,q ;`uka jsiska frdaujrekag ,shk ,o yiqfkka Wmqgd .;a fldgils'

fojk wdouz jk ls@ia;`ia jykafiaf.ka oeyeusnj ,efnz'
tl ukqIHfhl` ksid mdmh;a" mdmh ksid urKh;a f,dalhg msjsishdla
fuka" ish,q ukqIHhka mjz l< nejska" urKh uqZM usksia ixy;shg u fmd|= j
mj;S' lsis u kS;shla we;s jSug fmr f,dalfhys mdmh ;snsKs' tfy;a kS;shla
ke;s ;ek usksidg jsreoaO j mdmh .Kka .kq fkd,efnz' tfia j ;snshoS;a
breosk iqmqj;
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wdouz mgka fudafiia olajd" wdouz fuka wd{d lv lsrSfuka mjz fkdl<
wh flfrA mjd urKh rcluz lf<a h' wdouz jkdyS tkakg isgsk ;ekeka
jykafia ms<snZo mQrAj wdorAYhla jsh' tfy;a fojshka jykafiaf.a jrm@
idofha ls@hdj;a" wdouzf.a mdmS ls@hdj;a w;r iudk;ajhla ke;' tfia
lshkafka" tl usksfil`f.a mdmh yeu usksidf.a u urKhg fya;` jQ kuq;a"
fojshka jykafiaf.a jrm@idoh yd fcAiqia ls@ia;`Ra kuz tl ukqIHdf.a
ohdkajs; oSukdj fndfyda fofkl`g jsmq, wdisrs f.k oSfuz wuq;` u fya;`jla
jQ nejsks' fojshka jykafiaf.a oSukdj yd tl mqoa.,fhl`f.a mdmS ls@hdj
w;r iudk;ajhla ke;'
ukao" tl mdmS ls@hdjla ksid we;s jk foaj jsksYaph" oZvqjug fya;` jshÕ
tfy;a fndfyda mdmS ls@hd iuznkaOfhka we;s jQ Wka jykafiaf.a ohdkajs;
oSukdj" jroska ksoyia lsrSfuz ;Ska|=j fohs' tl ukqIHfhl`f.a mdmh ksid
tl u ;eke;af;l` uZ.ska urKh ish,a,ka flfrys rcluz lf<a kuz"
fld;ruz wOsl;r f,i foaj jrm@idoh yd ousgq njg meusKjSfuz oSukdj
,nk yeu fok u tl u fcAiqia ls@ia;`ka jykafia lrKfldgf.k cSjkfha
rclu w;a lr fkd.ksoa o$ fufia tl usksfil`f.a mdmS ls@hdj ksid yeu
usksidg u oZvqjfuz brKu meusKsfha kuz" tl usksfil`f.a ousgq ls@hdj ksid
yeug u cSjkodhl ksfodRalfus jrm@idoh ,efnkq we;' tl usksfil`f.a
wlSlreluska ish,a,ka u mjzldrhka jQ fia u" tl usksfil`f.a lSlreluska
ish,af,da u ousgq njg muqKqjkq ,nkafkda h'
foaj jpkh fufia h'

iqmqj;a ch ko

uf;jz 4& 4

“usksid cSj;a jkafka lEfuka muKla fkdjÕ
fojshka jykafiaf.a uqjska kslafuk ish,q
jpk j,ska h” hs iajduska jykafia jod< fial'

breosk iqmqj;
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iqjsfYaIh

uf;jz 4& 1-11

iqjsfYaIl uf;jz ;`udf.a Y`oaO jQ iqjsfYaIfhka Wmqgd .;a fldgils'

ls@ia;`ia jykafia" mrSlaIdldrhd ch .kS'
tl, fcAiqia jykafia hlaIhd jsiska mrSlaId lrkq ,nk msKsi
Y`oaOd;auhdKka jsiska mdZMlrhg muqKqjkq ,enQ fial' oyj,a i;<sila
o" ? i;<sila o ksrdydr j Wka miq Wka jykafiag id.sks we;s jsh' tjsg
mrSlaIdldrhd Wka jykafia fj; wjq;a" “Tn fojshka jykafiaf.a mq;@hd
kuz fuz .,a f.vs mdka jkak wK l< uekje”hs lS h' Wka jykafia W;a;r
fouska" ‘usksid cSj;a jkafka lEfuka muKla fkdjÕ fojshka jykafiaf.a
uqjska kslafuk ish,q jpk j,ska h’ lshd ,shd we;e” hs jod< fial'
tjsg hlaIhd Wka jykafia Y`oaO kqjrg muqKqjd foaj ud<s.dfjz fld;
uq|=fka isgqjd" “Tn fojshka jykafiaf.a mq;@hd kuz" my;g mkskakÕ ‘Wka
jykafia ish |+;hkag Tn .ek wK fokq we;' Tfnz mh lsisfia;a .,l
fkdjosk msKsi" Tjzyq ish w;aj,ska Tn Wiq,kq we;e’hs ,shd ;sfnz h”hs
Wka jykafiag lS h' fcAiqia jykafia o l;d fldg" ‘;df.a fojs iajduska
jykafia mrSlaId fkdlrkak’ lshd;a ,shd we;e”hs jod< fial'
h<s;a hlaIhd Wka jykafia b;d Wia lkaolg muqKqjd" f,dalfha ish,q rg
rdcHhka iy tajdfha hiYS@h Wka jykafiag fmkajd" “Tn oKska jegS ug
kuialdr lrkafkys kuz" fuz ish,a, Tng fokafkus'”hs Wka jykafiag lS h'
tjsg fcAiqia jykafia" l;d lruska" “id;ka m,d hjØ ‘kqfUz fojs iajduska
jykafiag kuialdr lrkakÕ Wka jykafiag muKla fiajh lrkak'’ lshd
,shd we;e” hs Tyqg jod< fial'
tl, hlaIhd Wka jykafia w;ayer .sfha h' foaj |+;fhda wjq;a Wka jykafiag
Wmia:dk l<y'
iusZodKka jykafiaf.a iqNdrxpsh fufia h'
breosk iqmqj;

177

m<uq jir

“සාතන් පලා යව!”

චතාරික සමයේ පළමුවන ඉරුදින - 05-03-2017

හැඳින්ීම

යක්ෂ්ඨයායේ
බසට රැවටී ආදි
මේපියන්
පාපයට
ගීතාවලිය 51:1-4, 10-12, 15
වැටුණද යක්ෂ්ඨයාව
යරෝම 5:12-19
උයේම උපාය වලින්
හසුකරනත
හැකි
මයතේ 4:1-11
බවත්මික,
ක්රිසේළින්
වහන්යසේ
මනුෂ්ඨයයයක්ව ඉපිද එයසේ කළ ආකාරයත්මික ු.. මයතේ
ළිමා සුතයයශේෂ්ඨය ළින්න් තයසේතර කර යදයි. යමය
ජනවන්දනා චක්රයේ ළින්වන වසයේ අප සවන් යදන
ලූක් ළිමායේ තයසේතරයට යබායහෝ යසයින් සමානය.
යවනසේ වන්යන් යදවන සහ ළින්වන පරීක්ෂ්ඨාවන් වල
අනුපින්යවල පමණි. ආද කයේ පහසු ඇදවැටීම ක්රිසේළින්
වහන්යසේයේ නැළැීය ක කාේ යයේ අනගිභ්වමටය බව
වඩ වඩාත්මික ඉසේමළි කරවයි. පරීක්ෂ්ඨාව ජයනන්නට
ක්රිසේළින් වහන්යසේ
උදේ කරනන්යන්
ු.ේධ්වූ
ලියතය ඵලයි. පාපය
පිටුදැකීමට යේව
වචනය
අපට
අත්මිකවැළකි.
උත්මිකපත්මිකි 2:7-9, 3:1-7

අද චතාරික සමයේ පළමු ඉරුදිනයි. චතාරිකය
අයේ අධ්යාත්මික ක විතයතය ද ද දමා ම ඵ ල නැන්යවන
වසන්ත කාලයකට සමානය. මැණිකක් කැපීයමන්
අනය වැඩිකර නන්නාක් යමන් නැඹුරු අධ්යාත්මික ක
අභ්යාස ළින්න් අයේ විතයතද ප මටමට ක කරනැමටමට
කාලයයි ය ක. යාච්ඤාව, එක්වරුශීල රැකීම සහ දයායේ
ක්රියා යවත අයේ අවධ්ානය මු දමන්න් ම යයදතයය තුළිය.
යමම කාලය ළිළදී අපි සදාතන විතයතය ලැබීමට අයේ
නුසුදුසුකම පින්නන්යනමු. එයමන්ම අයේ පේකාරකම
යකතර ක තයශාල වුවද ඊට වඩා යරේෂ්ඨේව වන යදතයයන්
වහන්යසේයේ අපර ත දයාව යකයරහි තයශේවාසය
තබ න් උන්වහන්යසේ යවත හැරී එන්යනමු. එතයට
පාසේු ඉරුදින මංනයලෝත්මිකසවය උත්මිකසවශ්රීයයන්
සැමරීමට අපි න්යම සුදුසේසන් වන්යනමු.

යේව වචනය
න්සා මැීම සහ හුයේ වැටීම අද පළමු
කියීයමන් තයසේතර යකයේ. ආද ක සහ ඒවයේ පාපයට
වැටීම යනු හුයදක් පුේනලයින් යදයදයනුයේ වරදට
වැටීම පමණක් තයදහා දක්වන හුදකලා සිේියක් යනාව
මු ද මනුෂ්ඨය වේ නයායේම ඇද වැටීම න්රූපණය කරන
කතා වසේළිවකි. එය පරීක්ෂ්ඨාව ජයනන්නට අසමත්මිකීය ක
යේදවාඡකයයි. යලෝකය මැීම සහ න්සායේ වැටීම
යනු ප්රධ්ාන යේවධ්ාේ ක සතයතාවයන් යදකකි.
උත්මිකපත්මිකි යපායත්මික ය කවා තයසේතර කරන්යන් කතන්දර
වල සේවරූපයයන්. එමන්සා ඒවායේ යේවධ්ාේ ක
අේ ථය හැර ඓිහාසික යහෝ තයදයාත්මිකමක පසුමම
වැදනත්මික යනායේ.

s

s

s

s

ss

ු.. පාවු ද ළිමා යරෝමවරුන්ට යවන ලිපියයන්
ක්රිසේළින් වහන්යසේව නව ගිතයසුය ක ආද ක යලස ඉදිරිපත්මික
කරයි. එක් න්යසුයේ ක්රියාව න්සා සදාතන විවනය
අහි
වූ අපට තවත්මික මනුෂ්ඨයයුයේ දිතය පිදීම
කරණයකාට යනන නැළැීම උරුම තයය. එයහත්මික යමම
ක්රියාවන් අතර සමානකමක් නැත. ආද ක මානව
සංහියට පාපය සහ මරණය රැයනන ආයේය. එයහත්මික

ක්රිසේළින් වහන්යසේ ඉිහාසය අලුත්මික කර න්
ධ්ේ ෂ්ඨේවබයේ සහ විවනයේ තුනයක් ආර කභ් කළ
යසේක.
s

යමයනහි කිරීම
සෑම වසරක ම චතාරික සමයේ පළමුවන ඉරිදා
සුතයයශේෂ්ඨය අපට ඉදිරිපත්මික කරන්යන් ක්රිසේළින් වහන්යසේ
මුහුණ දුන් පරීක්ෂ්ඨාවන් නැන තයසේතරයයි. උන්වහන්යසේ
පා දකරයේ දින හතන්හක් පුරා ලැබූ අත්මිකදැකීම
සු දයවන් යහෝ තයඳ නන්නට චතාරික කාලය ළිළ දී
උත්මිකසහ කරන අපට අපයේ අධ්යාත්මික ක සටන සඳහා
උන්වහන්යසේයේ සටන්න් ලබා නත හැකි පාඩ ක
යබායහෝ ය.
මයතේ ළිමා සඳහන් කරන අනුපින්යවලට
යක්ෂ්ඨයා යේසුන් වහන්යසේව පරීක්ෂ්ඨා කරන්යන් මූලික
කරුණු ළිනක් යක්න්ර කරයනනය. ඒවා න ක, ආහාර,
කීේ ිය හා බලය යේ. යකයසේයවතත්මික යක්ෂ්ඨයායේ වචන
යදස ක ඵපනායවන් බැලූ තයට යපමට යන්යන් මීට වඩා
සිතු ක අරමුණක් ඒ ළිළ ිබූ බවයි.
යේසුන්
වහන්යසේ
පා දකරයට
පැ ණීමට යපර යජෝේ දාන් නයේ දී
යබෞතීසේමය ලබානත්මික යසේක. එහිදී
පියාණන් වහන්යසේ "ය ක මායේ
ප්රියාදර පුරයායණෝ" යැයි ප්රකාශ කළ
යසේක. පියාණන් වහන්යසේ ප්රසිේියේ
අනාවරණය කළ යේ දැන් යක්ෂ්ඨයා
තයසින්
අප්රසිේියේ
පරික්ෂ්ඨාවට
ලක්කරනු ලබයි. පළමු පරීක්ෂ්ඨාවන් යදක ම " බ
යදතයයන් වහන්යසේයේ පුරයා න ක..." යලස ආර කභ්
වන්යන් ඒ න්සා ය. යක්ෂ්ඨයාට උවමනා අනාවරණය
කරන ලද යේව පුරභ්ාවය පින්බඳව යේසුන් වහන්යසේ
ළිළ සැකයක් ඇිකරලීමටයි. එයසේ යකාට
උන්වහන්යසේව යලෝකය නළවා නැමටය ක යමසියාන්ක
දූත කාේ යයයන් යවනතකට හැරීමටයි. ය ක
යක්ෂ්ඨයායේ ප්රධ්ාන ම උපක්රමයයි.
යබාරු කියයි.
මන්ද " යබාරුයේ පියා ය" (ු.. ජුවා ක 8:44).
s

s

වුන්ට අණ කරන්යන් එයසේ කයළාත්මික වුන් මැයරන
බව පවස න්. එයහත්මික යක්ෂ්ඨයා කියනුයේ "යමාන
යබාරුද? බ මැයරන්යන් නෑ. ඒ නයහේ යනඩි කෑවම
බත්මික යදතයයන් වහන්යසේට සමාන යවනවා"යි කියාය.
අයේ අවාසනායේ සහ අනුවණකය ක තරම යකතර ක ද
යත්මික අපි හැමදාමත්මික ට රැවයටන්යනමු.
අපි යමයහම රැවයටන්යන් ඇයි? මන්ද යක්ෂ්ඨයා
උයේ චාටු බසේ අයේ සිත්මික වලට ඇළි ද කරන්යන් අප
හිතන තර ක කැත, ර ද, පින්ු ඵ සහනත ආකාරවලින්
යනායේ. එයසේ වූවා න ක අපට පහසුයවන් ම ඒවා
හඳුනානත හැකිව ිබුණි. යක්ෂ්ඨයායේ කතාව ඇසූ ඒව
හැරී බලන තයට "නස යපනුමට යකතර ක රමණීය ද පල
යකතර ක ප්රණීත ද නුවණ වැුමමට යකතර ක කදිම ද
කියා දුටු තයට එයින් කිහිපයක් කඩා කෑවාය." නයසේ
යනඩි අවලසේසනව, නඳ නස න් ිබුණි න ක ඇය
යනාකන්නට ඉඩ ිබුණි. අපට සිදුවන්යන් ද යමයම ය.
පරීක්ෂ්ඨාවන් අප යවත එන්යන් ඉතා සිතු ක, ආකේශණීය
මාේන වලින්. යබායහෝ යවලාවට පරීක්ෂ්ඨාවට වැටුණු
බවවත්මික අපි යනාදන්මු.
s

s

පාපය ලසේසනය. පේ කරන
කළ ඉතා
හිරිය.
න්සුන් පේ
කරන්යන් එයින් සළිටක් ලැයබන
න්සාය. යසාරක ක කරන්යන් ඒවායින්
තෘේියක්
ලැබීමටය.
අන්ය ක
ස කබන්ධ්තාවයක
පැටයලන්යන්
එයින් සළිටක් ලබානැමටමට ය.
කයිවාරු නහන්යන් තමන්යේ වටිනාකම වැඩිකර
නැමටය ක සේවතෘේිය ලැබීමටය. යමයලස සෑම
පාපයකින් ම තාවකාලික සළිටක් ලැයේ. යක්ෂ්ඨයා ය ක
සළිට පින්බඳව අයේ සිතට යමක් ඇළි ද කළ තයනස අපි
ඊට හසුවන්යනමු. ආශාවට වහ ඵ වන්යනමු. මන්ද
යලෝකයා ළින්න්
යපන්වන විතයතය මළිපිටින් ඉතා
ලසේසනය.

s

යක්ෂ්ඨයා අපට කරන්යන්ත්මික ය ක යදය ම යනායේ
ද?
යබාරුයවන් අපව රවටයි. බලන්න, පළමු
කියීය ක සඳහන් ආද ක සහ ඒවට සිදුවූ යේ. උයන මැද
ඇි නයසේ යනඩි කන්නට එපා යැයි යදතයයන් වහන්යසේ

අපි දූතයලි තර කවත්මික යනාවටිනා බව සැබෑ ය.
එයහත්මික යදතයයන් වහන්යසේ අපට යකාන්යේසි තයරහිතව
යේම කර අපට වටිනාකමක් යදන යසේක. ක්රිසේළින්
වහන්යසේ ළිළ අප සෑම යකයනක්ව ම උන්වහන්යසේයේ
දරුයවු/දැරියක බවට පත්මිකකරයනන ඇත. අපට
උවමනා කරන ආදරය, රැකවරණය, ආශිේවාදය
පමණක් යනාව සියලු යලෞකික අවශයතා පවා
s

පියාණන් වහන්යසේ ස කූේණ කරන යසේක. යක්ෂ්ඨයා
අපට මුහුණ දීමට සලසේවන ප්රධ්ාන ම පරීක්ෂ්ඨාව න ක ය ක
සතයය අමතක කර දැමීමට සැලැසේීමයි.
ය කක
කරන්යන් යකායහාමද? අප වටා සිටින අයයේ වචන,
යපාත පත, ජනමාධ්යය හරහාය. "යදතය යකයනක් නෑ.
බව බලා නන්න යකයනක් නෑ. යේ වටිනාකම බම
ඇිකර නත තුළියි. බ වටිනා පුේනලයයු බව
යලෝකයට යපන්වන්න. නැත්මිකන ක බට පින්නැමටමක්
ලැයබන්යන නෑ. එයහම වුයනාත්මික බට සළිටක් නෑ.
විතයතයයන් වැඩක් නෑ" යක්ෂ්ඨයා යමයහම කියයි. ුඩා
කළ පටන් අප හැඩනැයසන්යන් යමවැන් ය ෝෂ්ඨාවන්
රාශියක් මැදයි. ප්රශේනයක්, කරදරයක් මැද දී "මයේ
විතයතයයන් වැඩක් නෑ. මට ආදයේ කරන්න යකයනක්
නෑ. මම තන්යවලා..." යලස සිතන්නට යක්ෂ්ඨයා අපව
යපාළඹවයි. අප එනළිරු බාලයනන සිටින ආදරබර
පියයු අප සෑම යකයනුට ම සිටින බව
අපට
අමතක කරවයි.
s

යකාපමණ වාරයක් අපි න්වැරදි
තීරණ අරයනන යහපත්මික යලස විවත්මික
වන්නට අිෂ්ඨේවාන කරයනන ඇත්මිකද? ඒත්මික
පසුව ය ක ය ක සිදුී ක හා තයතයධ්
පුේනලයින්යේ අදහසේ, උපයදසේ න්සා
අයේ තීරණ යවනසේ කරනන්නට ඇත්මිකද?
බව අසාධ්ාරණයට ලක්වූ යමායහාතක්
නැන සිතන්න. අමාරුයවන් යහෝ එම
පුේනලයාට සමාව යදන්නට බ තීරණය
කරයි. එයහත්මික තවත්මික අය, "ඕක
යලයහසියයන් අත අරින්න එපා, සේද
නැළිව ඉන්න එපා, එයායන වැරැේද
යත්මිකයරන්න අරින්න ඕයන, යා යහාඳ
වැඩියි, යා කරනවා වැඩියි..."යලස උපයදසේ යදයි.
යබායහෝ තයට යමයසේ කියන්යන් අයේ ළඟ ම හිතවළින්
යහෝ පවුය ඵ ම අය තයය හැක. කවුද ය ක වුන් ළින්න්
කතා කරන්යන? තවත්මික යවලාවක බට දුේපළින්
යවනුයවන් යමක් දීමට සියතයි. 'ය ක මායස ඉඳලා මම
ආදායයමන් යමච්චර යකාටසක් යවන්කරනවා' බ
සිතා නන්යි. එයහත්මික ඉළිරුවක් කරනැමටමට න ක බ
අසා කරන යේව ඵ කිහිපයක් යහෝ අත්මිකහැරීමට සිදුයවයි.
"අලුත්මික ඇඳුමක් නැළිව යකායහාමද පාටියට යන්යන?
කටමටිය යමානව හිතයිද දන්යන නෑ. යනදරට අලුත්මික පුටු

ටිකක් නැළිව යකායහාමද?
න්සේසු හිතයි මම
යලෝභ්යයක් කියලා.." මාසය යනී යේදී යක්ෂ්ඨයා ය කවා
යේ  දවට දමයි.
අපව අධධ්ේයමත්මික කරන, වැරදි මාේ න වලට
යයාමු කරන, යහපත්මික යේ කිරීයමන් වළක්වන යමවැන්
යබායහෝ අදහසේ හා උපයදසේ දවස පුරාම අපට ලැයේ.
අපට සියතන්යන් ය කවා අයේ යහපත යවනුයවන්
ලැයබන උපයදසේ යලසට ය. එමන්සා අපි
යනාදැනුවත්මිකව ම ඒවාට හසු වන්යනමු. සාේථක
පුේනලයයක් ීමට, සළිටින් විවත්මික ීමට, දිතුණු ීමට,
අවශය කරන යේ පින්බඳව ජනමාධ්යයයන් සහ
සමාජයයන් යකාපමණ උපයදසේ ලැයබනවාද? විවත්මික
ීමට අහව ඵ ප්රයේශයයන් ඉඩමක්, උයේට ය ක
ජාියයන් යත්මික යකෝේපයක්, න්දානන්න අහව ඵ
තාක්ෂ්ඨණයට අනුව න්පැයූ යමටමටයක්, සිහින් සිරුරක්,
ලසේසන යකසේ කළඹක්, සේමාටම ය ෝන් එකක්.... ය කවා
නැළිව විතයතයේ සළිට ළඟා කරනන්න බැරි බව යන්ද
යලෝකයා පුන පුනා කියන්යන? ය ක
පරික්ෂ්ඨාවන් ජයනන්නට අපට පු දවන්
යවලා නෑ යන්ද? අපි තවමත්මික සළිට
යහායන්යන යලෝකය ළිළ යන්ද?
s
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යකායහාමද අපි පරික්ෂ්ඨාවන්
ජයනන්යන?
ඒක
අපි
ක්රිසේළින්
වහන්යසේයනන් ඉයනන නමු. ක්රිසේළින්
වහන්යසේට පරික්ෂ්ඨාවන් ජයනන්නට හැකි
වූයේ උන්වහන්යසේ යේව පුරයාණන් වූ
න්සා යැයි සමහරු වරදවා සිති.
උන්වහන්යසේයේ
යේවත්මිකවය
කිසි
යමායහාතක දී නැි වූයේ නැත. එයහත්මික
උන්වහන්යසේ පරීක්ෂ්ඨාවට මුහුණ දුන්යන් මනුෂ්ඨයයයු
යලස පමණි. එමන්සා අප මුහුණ යදන පරීක්ෂ්ඨාවන් වල
සේවභ්ාවය උන්වහන්යසේ හඳුනන යසේක. ඒවාට මුහුණ
දීය ක දී ඇි දුෂ්ඨේකරතා දන්නා යසේක. අපට එමන්සා
උන්වහන්යසේයනන් ඉයනනනත හැකිය. "උන්වහන්යසේ
ම පරීක්ෂ්ඨා කරනු ලැබ දුක් තයන්ඳ බැතයන්, පරීක්ෂ්ඨා කරනු
ලබන්නන්ට සරණ ීමට උන්වහන්යසේට පින්වන"
(යහයෙේ 2:18).
යේසුන් වහන්යසේ පරික්ෂ්ඨාවට මුහුණ දීය ක දී
යයාදානත්මික ආතුධ්ය ුමක්ද? ළින් වතායේ දී ම

උන්වහන්යසේ යක්ෂ්ඨයාට පින්ළිරු යදන්යන් ු.ේධ්
ලියතය ඵල යනනහැර පා න්. අප සළි ආතුධ්ය ද එයමය.
"යදතයයන් වහන්යසේයේ වචනය විවමාන ය; ක්රියාශීලී ය;
යදමුවහත්මික කුමවකටත්මික වඩා ිතුණු ය" (යහයෙේ 4:12 .
යලෝකයායේ පුහු මත වලට හසුී අප රැ ඵලට තයසි ී
යන්යන් ු.ේධ් ලියතය ඵල සමන අපට යහාඳ
ස කබන්ධ්තාවයක් නැි න්සාය. යක්ෂ්ඨයායේ උපක්රම
ඉදිරියේ යේව කැමැත්මිකත ුමක්දැයි යසායා නැමටමට
තර ක අපට ු.ේධ් ලියතය ඵල පින්බඳව අවයබෝධ්යක්
නැත. "සාතන් පලා යව"යැයි අණ කරන්නට අපට
ශක්ියක් නැත. එමන්සා ය ක චතාරික කාලය ු.ේධ්
ලියතය ඵලට සමීප ීමට අවසේථාවක් කරනන්න.
යනාවරදවා ම දිනපතා ූජායේ කියී ක කියවා යමයනහි

කිරීමට උත්මිකසහ කරන්න. යලෝකයේ මායාකාරී හඬව ඵ
වලට වැඩියයන් යදතයයන් වහන්යසේයේ වචනයට බ
ළිළට ඇළි ද ීමට ඉඩ යදන්න.
අද යදවන කියීම ආද ක සහ ක්රිසේළින් වහන්යසේ
අතර යවනසේක ක යනන හැර පායි. පළමු මනුෂ්ඨයයා වූ
ආද කයේ වැටීම ළින්න් මනුෂ්ඨය සංහියට මරණය
පැ ණියේය. ක්රිසේළින් වහන්යසේයේ ජයග්රහණය ළින්න්
මනුෂ්ඨයයාට
අලුත්මික
විතයතයක්
පින්බඳ
බලායපායරාත්මිකළිවක් ලැමණි. බ විවත්මික ීමට කැමි
කවුරු වයේද? යකාපමණ වාරයක් බ ආද ක යමන්
වැයටනවාද? යකාපමණ වාරයක්
බ ක්රිසේළින්
වහන්යසේ යමන් පාපය තයාජ කරන්නට උනන්දු
යවනවාද?

“යදතයඳුමට, යේ දයා කරුණායවන් මට අනුක කපා කළ මැනව. යේ තයපුල දයායවන් මයේ අපරාධ් මකා දැමුව
මැනව. මායේ යකයලසේ මලින් මා මු දමන්න් යසෝදාලුව මැනව. මායේ පාප මලින් මා පිතයළිරු කළ මැනව.” (පින්ළිරු
ගීය)
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