W;a:dk iuh

miajk breosk

W;a:dk iufha miajk breosk
m<uqjk foaj m@ldYkh

ls@hd 6&1-7

wfmdia;`ZMjrekaf.a ls@hd fmdf;ka Wmqgd .;a fldgils'

Tjzyq Y`oaOd;auhdKkaf.ka yd m@{dfjka mQrAK jQ
i;afofkl` f;dard.;ay'
ta ojiaj, oS Y@djlhkaf.a .Kk jevs jk l<" fyn@jz ni l;d lrk
cqfojzjkag jsreoaO j .S@l ni l;d lrk cqfojzjre meusKs,a,la bosrsm;a
l<y& oskm;d iykdOdr oSfuz oS" ;ukaf.a jekaoUqjka fkdi,ld yrskq
,n;s hs Tjzyq lS y' tjsg fodf<dia fokd f.da, iuQyh /ialrjd" “wm
fojz oyu foaYkd lsrSu w;miq fldg iykdOdr lghq;`j, fhoS isgSu
lsisfia;a iq|=iq ke;' tnejska ifydaorfhks" fuz ;k;`rg m;alrk msKsi"
hym;a hhs ms<s.;a" tfia u Y`oaOd;aufhka o m@{dfjka o mQrAK i;afofkl`
Tn w;frka f;dard.kak' bkamiq wms hdpz[dfjys o" OrAu foaYkdfjys
o kshqla; j isgsuq”hs lS y' fuz fhdackdj .ek uqZM uy;a msrsi i;`gq jQ
y' tjsg Tjzyq weoys,af,ka yd Y`oaOd;auhdKkaf.ka mQrAK usksfil` jk
iaf;amka o Tyq iuZ. ms,sma o fm@dfldria o kslfkdarA o ;Sfudka o mrAfuzkia
o cqfojz wd.ug yerekq wka;sfhdalsfha ksfldf,dia o f;dard .;ay' Tjzyq
fuz wh fm@ars;hka fj; bosrsm;a l<y' fm@ars;hka hdpz[d fldg Tjqka u;
w;a ;enQ y' ;jo fojshka jykafiaf.a jpkh me;srS .sfha h' fcrei,fuz
Y@djlhkaf.a .Kk fndfyda fia jevs jsh' mQclhkaf.ka uy;a iuQyhla o
weoys,a, ms<s.;ay'
foaj jpkh fufia h'

breosk iqmqj;
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ms<s;`re .Sh

.S;dj,sh 33&1-2" 4-5" 18-19

ms<s;`r& iusZ|=ks Tnjykafiaf.a lreKdj wm flfrys fjzjd'
.Sh

& ousgqks" ysus ;`uka flfrA mS@;s ikaf;daI jkak'
m@Yxidj wjxl whg fydnkd fohls'
jSKdj jhd ysus ;`uka miikakÕ
;;a oifha jSKdj f.k t;`ukag meiiquz .S; .hkak'
iusZ|=kaf.a jpkh wjxl hÕ
t;`ukaf.a ls@hd ish,a,la u jsYajdiYS, Sh'
oeyeus nj yd hqla;sh t;`ukag ms@h h'
uy fmdf<dj ysus;`ukaf.a lreKdfjka msrS we;'
iusZ|=kaf.a fk;a foaj .rensh we;a;ka flfrys h'
urKfhka .<jk msKsi o
|=Lsla |=refldg osjs rlakd msKsi o
t;`udfKda osjeiska n,k fial'

fojk foaj m@ldYkh

1 fma|=re 2&4-9

Y`oaO jQ fma|=re ;`uka jsiska ,shk ,o m<uqjk yiqfkka Wmqgd .;a fldgils'

Tn jkdys f;dard.kakd ,o ck;djls'
rdclSh mQcl msrsils'
usksiqka jsiska m@;slafIam lrkq ,enQj;a fojshka jykafia jsiska f;dard.kq
,enQ" wkrA> cSjudk .,la jeks" Wka jykafia fj; meusfKkak' wd;ausl
.Dyhla f.dvk.k f,i Tn cSjudk .,a fuka Wka jykafia fj; meusK"
tys fcAiqia ls@ia;`ka jykafia u.ska" fojshka jykafiag m@ikak wd;ausl mQcd
mqo lrk msKsi Y`oaO mQcl msrsila jkak' tnejska& “n,kak" f;dard.;a
b;d wk.s" fldfKa m@Odk .,la isfhdkays ;nusÕ Wka jykafia woykakd
breosk iqmqj;
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,cAcdj g fkdmeusfKkafka h”hs Y`oaO ,shjs,af,ys lshd we;' tnejska ta
.f,ys jgskdlula we;af;a woyk Tn Wfoid h' tfy;a woyd fkd.;a whg
“f.j,a idokakka m@;slafIam l< ., u fldfKa m@Odk ., jS we;'” ;jo&
“th mels<S jefgk msKsi .,la o ndOd jk msKsi mrAj;hla o jS we;'”
ukao" Tjzyq jpkhg wlSlre fjuska melsf<;s' th Tjqkag kshus; foa
jsh' tfyhska" wkaOldrfhka iajlSh jsiaum;a wdf,dalhg Tn leZojd.;a
;ekekajykafiaf.a uysudkajs; l@shd okajkq msKsi Tn jkdys f;dard.;a
jxYhla o rdclSh mQcl fm<la o Y`oaO cd;shla o fojshka jykafia i;`
fikZ.la o jkakyq h'
foaj jpkh fufia h'

iqmqj;a ch ko

fcdyka 14& 6

wdf,a,QhdØ wdf,a,QhdØ
“udrA.h o i;Hh o cSjkh o uu fjusÕ
ud u.ska usi lsisfjla mshdKka jykafia fj;
fkdmeusfKkafkda h”hs
fcAiqia iajduska jykafia jodrk fial'
wdf,a,QhdØ

iqjsfYaIh

fcdyka 14&1-12

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

udrA.h o i;Hh o cSjkh o uu fjus'
“Tfnz is;a fkdle<fUz jdØ fojshka jykafia woyd.kak ud o woyd.kak'
udf.a mshdKka jykafiaf.a ksjdifhys jdih lsrSug bvmyiq ;eka fndfyda
we;' tfia fkdfjz kuz ta nj uu Tng fkdlshuz o$ Tng ia:dkhla iQodkuz
lrk msKsi hus' ud f.dia Tng ia:dkhla iQodkuz l< jsg" ud isgsk ;ek
breosk iqmqj;
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Tn;a isgsk msKsi Tn leZojdf.k hdug uu kej; tkafkus' ud hk
ia:dkhg udrA.h Tn okakyq h”hs jod< fial' f;dauia l;d fldg"
“iajduskS" Tn fld;ekg jvsk fiala oehs wms fkdoksuqÕ tfia kuz udrA.h
oek.kafka flfia oe”hs weiS h' fcAiqia jykafia ms<s;`re fouska" “udrA.h o
i;Hh o cSjkh o uu fjusÕ ud u.ska usi lsisfjla mshdKka jykafia fj;
fkdmeusfKkafkda h'
Tn ud yZ|=kkakyq kuz udf.a mshdKka jykafia;a yZ|=kkakyq h' fu;eka
mgka Tn Wka jykafia yZ|=kkakyq hÕ Wka jykafia oel we;e”hs jod<
fial' ms,sma l;d fldg" “iajduskS" mshdKka jykafia wmg fmkajd jod<
uekjÕ th wmg fydZog u we;e”hs Wka jykafiag lS h' fcAiqia jykafia
ms<s;`re fouska" “ms,sma" fumuK l,la ud Tn iuZ. jsiQ kuq|=" ;ju;a
Tn ud yZ|=kkafka keoa o$ ud |=gq ;eke;af;a mshdKka jykafia |=gqfjz h'
tfia kuz" ‘mshdKka jykafia wmg fmkajd jod< uekeje’ hs Tn lshkafka
flfiao$ ud mshdKka jykafia ;`< o" mshdKka jykafia ud ;`< o isgsk nj
Tn jsYajdi fkdlrkafkys o$ ud Tn yg jodrk jpk udf.a u wOsldrS
n,fhka fkdjodrusÕ mshdKka jykafia u ud ;`< jevisgsuska iajlSh ls@hd
bgqlrk fial'
ud mshdKka jykafia ;`< o mshdKka jykafia ud ;`< o isgsk njg udf.a
jpkh jsYajdi lrkakÕ tfia ke;akuz udf.a ls@hd ksidj;a ud jsYajdi
lrkak' taldka;fhka u uu tfia" Tng lshus" ud woyd.kakd ud lrk
ls@hd o lrkafka h' ;jo ud mshdKka jykafia fj;g jvskd nejska Tyq
uSg;a jvd uy;a ls@hd lrkafka h'”
iusZodKka jykafiaf.a iqNdrxpsh fufia h'

breosk iqmqj;
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“මාර්ගය ද සත්යය ද ීවනයය ද
මම වනමි.”
s

උත්ථාය සමවේ පස්නය ඉරුදිය - 14-05-2017

හැඳින්වීම

පයානරනය වේ:
පියානන්ව නහන්වවස්
වනත්ළ
යෑමළ
ගීත්ානලිය 33:1-2, 4-5, 18-19
මාර්ගය ක්රිස්ුළන්ව
1 වේදුරු 2:4-9
නහන්වවස්
ය;
පියානන්ව නහන්වවස්
ජුනා්  14:1-12
සහ
ක්රිස්ුළන්ව
නහන්වවස් ඒ ත්නයක්න ිපඳිය වස් ; ක්රිස්ුළන්ව නහන්වවස්
ව වරිප පදහන්වයා බනත් ක්රියා රයි; ක්රිස්ුළන්ව
නහන්වවස් මාර්ගය ද සත්යය ද ීවනයය ද නය වස් .
ක්රියා 6:1-7

ප්රශ්්යය
පැළුණු  ිටළ බ වසායන්වවන්ව
කුමක්ද? ව ාවහෝ ිටළ ඉක්මන්ව ිටසඳුමකි. එක්
ප්රශ්්යය ළ ිටසඳු්  ගනයානක් ිබියය හැකි යුතත් පප
ැමිබ පපළ පහසු, නාසිදාය ිටසඳුමක් වනත් යෑමළය.
පනාසයාන ළ ව්  ිටසඳු්  නිනැරදි ිටසඳු්  නන්වවන්ව
යැත්. ප්රශ්්යයක් ුළ පප වසිටය යුත්වත් ඊළ ුතහුන දිය
යුුළ නිනැරදි මාර් ගය යි. ඊ ඟළ ඒ ප්රශ්්යවේ සත්යය
පසුියමයි. සත්යය පනව ෝ
රගැීමම ප්රශ්්යය
නිනැරදින දැකීමළ ඉනහල් නය පත්ර ඊළ ුතහුන දීමළ
පපළ පනශ්ය ීවනයය බ ා වදයි. ව වස් ුවනත් වමය මුළ
පිටින්ව වපවයය ත්ර්  සංකීර්න යැත්. මන්වද මාර්ගයත්,
සත්යයත්, ීවනයයත් එ ම ත්ැයැන්ව නහන්වවස්
ව වයකි. ඒ ක්රිස්ුළන්ව නහන්වවස් යි. එමනිසා ප්රශ්්යය
ුළ
ක්රිස්ුළන්ව නහන්වවස්න වසායන්වය. ිටසඳු් 
වයාවසායන්වය.
s

s

s

වේන නචයය
පප සිටින්වවන්ව උත්ථාය සමවේ ුවනත් පද පප
සනන්ව වදන්වවන්ව වේසුන්ව නහන්වවස් පන්විබම රාත්රී
ව ෝජයවයන්ව පසු බ වේශ්යවයන්ව ව ාළස ළයි.
ඊළ වහ්ුළන පප ස්නර් ගාවරෝහනය ආසන්වයවේ සිටීමත්
වමම පාඨය ුළ වේසුන්ව නහන්වවස් ත්මන්ව නහන්වවස්
පියානන්ව නහන්වවස් වනත්ළ යැනත් යෑම ගැය ත්ා
කිරීමත් වේ. එම රුු  වගෝබයින්වළ පැහැදිලි ර දීම
සඳහා ක්රිස්ුළන්ව නහන්වවස්ළ මහත් වනවහසක් දරන්වයළ
වූ
න වපවන්ව. ව වස්ුවනත් වගෝබයින්වවේ
පයනව ෝ ය සහ ඊළ ක්රිස්ුළන්ව නහන්වවස් වදය පිතුුළරු
ුළතුන්ව පපළ ඉත්ා නැදගත් සත්යත්ානයන්ව කිිපපයක්
s

s

s

ුතල් කිුළනු ස ාන ුළ පැය යැගුු  ගැළුණ
සහගත් පනස්ථානක් ගැය පද ප ුත කියීවමන්ව පපළ
පසන්වයළ බැවේ. පබස්ීයවයන්ව පිළත් සිටි ජුවදේනරු
ග්රී
ාවාන
ත්ා
හ. පිළත්ළ වයාවගාස්
පබස්ීයවේ සිටි ජුවදේනරු වහවෙේ රමරමැයික්
ාවාන ත්ා
හ. පිළත් සිටි සමහරු පසු ාබවේ දී
යැනත්
පබස්ීයයළ
පැමිණියහ.
ාවාන නිසා ව්  වදපිරිස
පත්ර
ගැටුමක්
පැනිබණි.
ගැළුණනළ
ිටසඳුම
වබස පවපෝස්ුළුණනරු
රය
වයෝජයාන
පවපෝස්ුළුණනරුන්වවේ
දැක්ම
පිතු ඳන
පපළ
පදහසක්
බ ා වදයි. පවපෝස්ුළුණනරුන්ව වේශ්යා කිරීම පත්පසු
ව ාළ සමාජ වස්නා නබ වයදීම නුසුදුසු න බුවන්වවේ
පදහස ිටය. පූජාප්රසාදිනරුන්වවේ ාබය ුතුණමනින්ව ම
පාවේ වේන නචයය ප්රචලිත් කිරීම සඳහා නැය ිටය යුුළ
න එයින්ව ගමය වේ.

ව්  සිබවේත් පපි වේදුරු ුළමාවේ ප ුත ලිපිවේ
ව ාළස ළ වදනය කියීවමන්ව සනන්ව වදුත. ප්රසාද
ස්යාපයය බ ා පලුිබන්ව ක්රිස්ිබයානින්ව වූ ජයත්ාන
ශුේ නන්වත්න ීවනත් ිටය යුුළ
න වේදුරු ුළමා
පන ාරනය රයි. කිුළනු ජයත්ාන ක්රිස්ුළන්ව නහන්වවස්
ව ාවන්ව ප්ර ාය ගබ ී වගානයගය වගානයැිලල්වල්
ීවනමාය ගල් වමන්ව නය න පනසය එුළමා පප 1.
වත්ෝරාගත් නංශ්යක් ද 2. රාජකීය පූජ වප පත්ක් ද 3.
ශුේ වූ ජාිබයක් ද 4. වදිටයන්ව නහන්වවස් සුළ වසයඟක්
ද නය න වපන්වනා වදයි. වදිටයන්ව නහන්වවස්ළ සැ ෑ
යාගය පූජා කිරීව්  දී කිුළනුනන්ව සෑම ව වයක්ම ඊළ
ස්  න්ව නය නිසා එක්ත්රා දුර ළ පප ද පූජ නරුන්ව
වේ. යුතත් ව්  වපාදු පූජ නරය, ආවල්පයය බද නිබ
පූජ නරයළ නනා වනයස් න සිිප ත් ා ගත් යුුළය.

වමවයිප කිරීම
පප වේසුන්ව ක්රිස්ුළන්ව නහන්වවස් ව වරිප
ිටශ්්නාස රය න නිරන්වත්රවයන්ව පැනසුනත් එවස්
කිරීමළ පපහසු වූ පනස්ථා ව ාවත්කුත් මත්. වදිටයන්ව
නහන්වවස් පප පසබ ත් ා ව්  ිටශ්්නවේ ව ාවහ්නත්
යැත්ැයි සිුළු  ාබයන්ව පපළ ිබවේ. ඒ පප දුව් ර
ාබය
ිපරී පන්විබම ත්ැයළම
ිපරුවු  වමාවහාත්යි. ඒ දක්නා පපි
ඉත්ා ම වහාඳින්ව ිටශ්්නාසය රැ
ගනිමින්ව, ආගමි නත් පිතුවනත් නබ
වයවදමින්ව
ාබය ගත්
ව ුත.
යුතත් එ වමාවහාත් දී පපළ
වදිටයන්ව නහන්වවස්න වයාවපීම
ිලවේය. ිටශ්්නාසය ියඳ නැටුණි.
ව්  නවේ වනබානළ පපි සාමායයවයන්ව වමා ද
රන්වවය? වදිටයන්ව නහන්වවස්වගන්ව ිටසඳු්  යැිබ නිසා
පපි පවේ ක්රමයළ ිටසඳුමක් වහායා ගන්වය වනවහවසුත.
ව ාවහෝ ිටළ පුවවල් වහෝ යහුණනන්වවේ පිිපළ පත්ුත.
බුවන්වවගන්ව උපවදස් බ ා ගනිුත. වදිටයන්ව
නහන්වවස්වේ ැමැත්ත්, ප මැත්ත් පමත්
ර පපළ
වහාඳ යැයි සිවත්ය ිටසඳුම ළ වයාුත වනුත. වමිප
ප්රිබලබය පාපයයි. වසාර ්  ර ුතදල් බ ාගන්වවන්ව
ප්රශ්්යයක් ිටසඳා ගැීමමළ වයාවේද? පගානක් වදන්වවන්ව
ඒ ළ වයව් ද? වේනාබය ළ, ව ෝිටබ ළ යන්වවන්ව ඒ
නිසා වයව් ද? පනිය්  ස්  න්ව ත්ානබ පැළවබන්වවන්ව

ව්  වහ්ුළන නිසා වයාවේද? සමහරු මිීම මරන්වවයත්
ත්මන්වවේ ප්රශ්්යයක් ිටසඳා ගැීමමළ වයව් ද? යුතත්
ව්  කිසිම වදයකින්ව ප්රශ්්ය ිටසවඳයනාද? එවහම
ිටසඳුු  ප්රශ්්යයක් මත්ය්  කියන්වය.
වමුළනක් ල් ක්රිස්ුළන්ව නහන්වවස් සමග මින්ව
ව ාමින්ව ත්ැන්ව ත්ැන්වනබ මිටදිමින්ව රාජයයක් පිිපටුීම
ගැය
බාවපාවරාත්ුළ ත් ාවගය ීවනත් වූ
වගෝබයින්වළත් ක්රිස්ුළන්ව නහන්වවස්න වයාවපීම යාව් 
පත්දැකීමළ ුතහුන දීමළ ාබය එ ඹී මත්. ත්න සුුණ
වමාවහාත්කින්ව ක්රිස්ුළන්ව නහන්වවස්න ශ්ාරීරි න
බුවන්වවගන්ව වනන්ව ව වරු  මත්. එිටළ බුවනුත් පද
දනවස් දී පප ුතහුන වදය ත්ත්නයළ ම ුතහුන වදනු මත්.
සමහරු ප්රච්නත්නවයන්ව ිටසඳු්  වසායන්වයළ උත්සහ
රනු මත්. වේදුරු ුළමා ඩුන මේවේ ඒ නිසාය. ත්නත්
පවයක් ඉච්ඡා ංගත්නයළ පත්නනු මත්. පබා දුනනු
මත්. ියවයන්ව සැඟවනනු මත්.
එමනිසා ක්රිස්ුළන්ව නහන්වවස් බුවන්වළ උපවදසක්
වදය වස් : "බවේ සිත් වයා ැ වේනා." ැලූ
ැල්මළ වමය ිටසඳුමක් වයාවේ. ප්රශ්්යය ිපර වනබා
ඉන්වය වනබානළ 'ිපත් බ බ රගන්වය එපා' කියබා
කියන්වය
ාළ
ැරිද? ක්රිස්ුළන්ව
නහන්වවස් ඊළ ත්නත් යමක් එ ුළ
රය වස් : "වදිටයන්ව නහන්වවස්
පදහා ගන්වය. මා ද පදහා ගන්වය."
ව්  ත් ිටසඳුමක් වබස එක්නර
පිතුගත් වයාහැ . ිපත් නැටිබා සිටිය
වමාවහාත්
වයාවපවයය,
වයාමවසය වදිට ව වයක් ගැය
ිටශ්්නාසයක් මිබ ර ගන්වවන්ව ව ාවහාමද?
ිටශ්්නාසය ුළතුන්ව පවේ ුළනාබ ී මිබ හැඟී්  සුන
ීමළ ය්  එම ිටශ්්නාසය ගැඹුරින්ව පනව ෝ ී ිබියය
යුුළය. ිටශ්්නාසය සැම ිටළ ම පනව ෝ ය බ ා ගැීමමළ
උත්සහ රයි. පනව ෝ වයන්ව වත්ාර වූ ිටශ්්නාසයළ
හැඟී්  සුන කිරීව්  හැකියාන ඉත්ා පඩුය. පවේ හැඟී් ,
දැනුම සහ බුේිය මත් රඳා පනිබයි. ප්රශ්්යයක් මිබ ිටළ
පවේ බුේිවයන්ව සහ දැනුවමන්ව පපි එය ිටශ්්වල්වනය
ර වත්රු්  ගන්වයළ උත්සහ රය පත්ර ඒ වත්රු් 
ගැීමව්  මට්ළම පනුන පපළ මිබනය හැඟී් නබ
ස්න ානය ීරනය වේ. ව්  සියල්බ සිදුනන්වවන්ව පප
එකිවය ාළ ීවිටත්ය පිතු ඳන ත්මන්ව සිත් ුළ මිබ

රූපයළ සාවේක්වනය. ක්රිස්ුළන්ව නහන්වවස් වගෝබයින්වළ
පලුත් රූපයක් වදය වස් : "මාවේ පියානන්ව

නහන්වවස්වේ නිනාසවයිප ව ාවහෝ නාසස්ථාය මත්. ....
බ ළ ස්ථායයක් සූදාය්  රය පිණිස යමි." පවේ
ිටශ්්නාසය ආර්  ිටය යුත්වත් වමන්වය ව්  සත්ය රූපය
මත් පිිපළා සිළය.
ව්  සත්යය පපළ කියා වදන්වවන්ව කුමක්ද?
"පපළ ත්ාත්ත්ා ව වයක් සිටී. ත්ාත්ත්ාවේ වගදර පපළ
මිබ ත්ර්  ඉන න මත්. ක්රිස්ුළන්ව නහන්වවස් පප
වනනුවනන්ව ඉන සූදාය්  රය වස් ." ව්  මහා සත්යය
පප ිපත්යනාළ නනා ව ාවහෝ ිටශ්ාබය. ව්  සත්යය
වයාදැය සිටිය ත්ාක් ල් පපි පවේ සිත් ුළ හදා ගත්
කුනා රාුත ුළ සිටිමින්ව දුක් ිටඳිුත. ආත්මි වබෝ යළ
මුළුණ වයාී ව්  සත්යය පනව ෝ
රගත් වයාහැ .
යුතත් පනව ෝ ය බ ා ගැීමමළ ය් 
ප ුතන ිටශ්්නාස
යුුළය. ානද ිටශ්්නාස
යුත්වත්? ක්රිස්ුළන්ව නහන්වවස්න.
උන්වනහන්වවස් ගැය වමායනද ිටශ්්නාස බ
යුත්වත්? උන්වනහන්වවස් ත්ාත්ත්ා ඟළ
පපන රැවගය යය
න. ඒව න්ව
ව ාවහාමද පද දනවස් මවේ ිබවයය
ප්රශ්්යය ිටසවඳන්වවය? මවග දු
යැිබවනන්වවය ව ාවහාමද?
ප්රශ්්යය ිටසවඳන්වවය යෑ. හරියළ
ම කිේවනාත් ප්රශ්්යය පපි ිපත්ය ිටදිහළ
ිටසවඳන්වවය යෑ. දුකින්ව ඉන්වය හැම
ව වයකුවේ ම ිපවත් ත්මන්ව ප්රාර් ථයා
රය ිටසඳුමක් ිබවයයනා. "පවන්ව ව් 
ව්  ිටදිහළ වනයන ය්  ...." කියය පිබ මානුෂීය
සිුළිටල්බ පප ාළත් ිබවයයනා. ව ාවහෝ වනබානළ පපි
වදිටයන්ව නහන්වවස් ගැය ිටශ්්නාස රයනා කියබා
රන්වවයත් පවේ ිපවත් ිබවයය ව්  ිටසඳුම වදිටයන්ව
නහන්වවස් ඉව්ළ රබා වදයි කියය එ යි. ඒ නිසා ඒ
වනනුවනන්ව වයා නනා යාච්ඤාත් රයනා. ාර හාර
එවහමත් වනයනා. ව්  පවේ වබාකුම නැරැේදයි.
වදිටයන්ව නහන්වවස් ව වරිප ිටශ්්නාස කිරීම යනු පවේ
ිපවත් ිබවයය වදයක් උන්වනහන්වවස් බනා ඉව්ළ
රගැීමමළ උත්සහ කිරීම වයාවේ.
s

එවහම ය්  වමා ක්ද නිනැරදි ිටශ්්නාසය?
ක්රිස්ුළන්ව නහන්වවස් වගෝබයින්වළ වපන්වනා දුන්ව සත්යය

ිටශ්්නාස
රන්වය: "බ ළ පසීමිත්න ආදරය
රය
ත්ාත්ත්ා ව වයක් සිටියි. ත්ාත්ත්ාළ බ
සඳහා
සැබැස්මක් මත්. ඒ සැබැස්ම ුළ බ කිසිදා ිටයාශ්යළ
පත් වයාවේ. එමනිසා බ ියය යුුළ යැත්." ශ්ාරීරි සහ
මායසි ත්බයන්ව නබ පමනක් සිරී සිටිය ිටළ ව් 
ිටශ්්නාසය දැරිය වයාහැ . වේන නචයයළ නනා පපළ
ිටදයාන ිටශ්්නාසය. පපි ආත්මි පත්දැකීමළ නනා හැඟී් 
නබළ ුතල් ත්ැය වදන්වවයුත. වජරමියාවේ වපාවත්
වමවස් සඳහන්ව වේ: “මිනිසුන්ව ව වරිප ිටශ්්නාසය
ත් ය, මියයය සුලු සිරුර ශ්ක්ිබය රවගය, සමිඳුන්ව
ව වරන්ව හැරී ඉනත් න යය මිනිසා සාප බේවදකි”
(වජරමියා 17:5). එය්  මිනිසුන්වවේ ශ්ක්ිබය ව වරිප
ිටශ්්නාස රය, වබෝ වේ බය, යය, වගෞරනය මත්
යැවපය පය ිටයාශ් වේ. පවයක් පත්ළ වජරමියා වමවස්
ද පනසයි: “සමිඳුන්ව ව වරිප ිටශ්්නාසය ත් ය, සමිඳුන්ව

ත්රවේ
ිටශ්්නාස
රය
මිනිසා
ාගයනන්වත්වයකි” රවජරමියා 17:7).
ව ාවහාම පැහැදිලි
ර
ර
කිේනත්
ප්රශ්්යය
ිපරී
නැටුු 
වමාවහාත්
ිටශ්්නාසවේ එල්ී සිටීම
පහසු යැත්. ක්රිස්ුළන්ව නහන්වවස්වේ වනන්වන
යෑම ගැය ත්ැිබ වගය ියවයන්ව සිටි
වගෝබයින්ව උන්වනහන්වවස්ළ වදය පිතුුළරු
සහ පසය ප්රශ්්ය නලින්ව බුවන්වද ව වහිටන්ව
පුවල්න සිටි න පැහැදිලිය.
ප්රශ්්යය මුළව ් සිටිමින්ව, නැරදි
ිටසඳුම ළ වයායා ිපඳීම වේදයා ාරීය. ඒ
වේදයානළ
හැක්වක් කුමක්ද? පවේ
වේදයාන ශුේ නත්න දරාවගය ීවනත් ීවමන්ව පපළ ඒනා
වදිටයන්ව නහන්වවස්ළ බේු
හැ . බවේ ාළනත්
වයාවපවයය දු පූජානක් ව ාළ වදිටයන්ව නහන්වවස්ළ
බේු රන්වය. ඒ සඳහා පප සියලු වදයාළ ම ප්රසාද
ස්යාපයය ුළතුන්ව පූජ නරය ළ නර්  බැබී මිබ න
වදනය කියීවමන්ව වේදුරු ුළමා පනසයි. රවේදුරු ුළමා
වමිප සඳහන්ව
රය පූජ නරය,
වත්ෝලි
පියුළමන්වබාවේ නිබ පූජ නරය -ministerial
priesthood - සමග පළබනා වයාගත් යුුළය. වමිප
පන ාරනය රන්වවන්ව පප සියලු වදයාළම ිපමි වපාදු
පූජ නරයයි. වරපරමාදු ක්ිබ යින්ව පළබනාවගය
සිටින්වවන්වත් වමත්ැයය.

එමනිසා බ ළ ිපමි ී මිබ දදනි කුරුසිය
රැවගය ගමන්ව කිරීමළ සූදාය්  නන්වය. ඒ සඳහා ියය
වයානන්වය. මන්වද ව්  කිසිම වදය පනසායය කුරුසිය
වයාවේ. කුරුසිය වේදයා ාරී ුවනත් ගමය එත්ැනින්ව
පනසාය වයාවේ. කුරුසියළ පසුන උත්ථායය
පනිනාර්යවයන්ව ම පැමිව්. ව්  වගී යය උත්ථාය
සමය ුළ වේසුන්ව නහන්වවස් පපළ උගන්වනන්වවන්ව එයයි.
s

ලින්ව මසූ ප්රශ්්ය පපි යැනත් පසුත. ානද පපි
ිටශ්්නාස
යුත්වත්? ක්රිස්ුළන්ව නහන්වවස්න. මයි? මන්වද
උන්වනහන්වවස් සත්යයයි. උන්වනහන්වවස්න දැය ගැීමම
සත්යය පනව ෝ
රගැීමමයි.
ක්රිස්ුළන්ව නහන්වවස් වමායනා රයනා කියබද
පප ිටශ්්නාස
යුත්වත්? පපන පියානන්ව නහන්වවස්
ඟළ වගනියය න. මයි? ක්රිස්ුළන්ව නහන්වවස් ත්මයි
මාර්ගය. ක්රිස්ුළන්ව නහන්වවස්න දැය ගැීමම යනු
පියානන්ව නහන්වවස් වනත්ළ යය මාර්ගය පනව ෝ
රගැීමමයි. නැඩි වදවයක් ිපත්ය ිටදිහළ ව්  පවේ
මරනවයන්ව පසු යය ගමයක් වයාවේ. පපළ දැන්ව, ව් 
වබෝ ය ුළ දී ම පියානන්ව නහන්වවස් සමග ේ ිටය
s

s

හැ . ක්රිස්ුළන්ව නහන්වවස් ීවනත්න සිටි
ාබවේ දී
පියානන්ව සමග ඒ ත්නයක් න සිටි වස් . ඒ ඒ ත්නය
ුළ ළ පපළ ද මුළුණ ීමළ පනස්ථාන මත්.
වමවස් ිටශ්්නාස කිරීවමන්ව වමායනද පපළ
බැව න්වවය? ිටශ්්නාස
පමණින්ව පපළ පනශ්ය රය
ිටදිහළ ප්රශ්්ය වයාිටසවඳය න ලින්ව සඳහන්ව ව ුත.
එවහය් ? පපළ ශුේ ාත්මයානන්ව බැවේ. මන්වද
ක්රිස්ුළන්ව නහන්වවස් ීවනයය ද නය වස් . උන්වනහන්වවස්
ව වරිප පදහය පයළ උන්වනහන්වවස් ශුේ ාත්මයානන්ව
වදය වස් . ව ාවහෝ වදවයක් සිත්න්වවන්ව
ශුේ ාත්මයානන්ව බැබීම යනු හාස් ්  කිරීව්  බය
බැබීම
නයි.
යැත්.
සරබන
කිේවනාත්
ශුේ ාත්මයානන්වවගන්ව පිරීම යනු ප්රීිබමත්, සාම ාමී
මුළ ාන්වත්යක් බැබීමයි. එිටළ බ ළ ප්රශ්්යය පනසන්ව
ීමළ ම පනශ්ය යැත්. බ වසායය ිටසඳුම බැබීමළ ද
උනමයා වයාවේ. යුතත් ප්රීිබයක් සහ සාමයක් මත්. එය
ශුේ ාත්මයානන්ව වගන්ව මිස කිසිම දනස , කිසිම
මිනිවසකුවගන්ව බැියය වයාහැ . එමනිසා එ ම
මාර්ගය ද, එ ම සත්යය ද එ ම ීවනයය ද නය ක්රිස්ුළන්ව
නහන්වවස් වනත් මවදුත.
s

“සමිඳුීම, බ නහන්වවස්වේ සත්යය මළ පනව ෝ

ර දී, බ නහන්වවස්වේ ීවනයවයන්ව මා ුරනා,
බ නහන්වවස්වේ මාර්ගවේ මා ගමන්ව ව වරේන මැයන. මවේ ිටශ්්නාසය නැඩි ර නදා මැයන.”
s
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