අ" #ව%ගෙ( සදහටම .ව/ ව0ෙ0 ෙකෙ#ද?

1 of 6

අ" #ව%ගෙ( සදහටම .ව/ ව0ෙ0 ෙකෙ#ද?

230

මා%5 මැ57

අ" #ව%ගෙ( සදහටම .ව/ ව0ෙ0 ෙකෙ#ද?

2 of 6

අ" #ව%ගෙ( සදහටම .ව/ ව0ෙ0 ෙකෙ#ද?

3 of 6

8#9යා; ෙයෟවනය0 අසන අ>? @Aනවලට අ" "CD? ෙදමu. උපකාර IJමට ෙදමා"ය0
සහ අෙනK/ 8#9යා; වැLMNය0 කළ යu/ෙ/ Kම5ද? ඔවu0ෙQ @Aනවලට ෙRමෙය0
හා සතTෙය0 "CD? ෙද0න.
"අ" #ව%ගයට යන 2ට අප සදහටම එM 3Nනu ඇතැW 3Xම පුZම සහගතය, නමu/
ෙකෙ#ද?"
;යම @Aනය!
අ" ෙද2ය0 වහ0ෙ# සමඟ #ව%ග ෙ( සදහටම .ව/ ෙවමu යැW 3Xම පුZම සහගතය.
\;සu0 \ය යන D?ම වසර ගණනාව5 පෘ_2ෙ( .ව/`ම ෙකබb දැW අ" ද;මu, නමu/
අ" මැෙර0ෙ0 නැ9ව #ව%ග ෙ( .ව/ ව0ෙ0 ෙකෙ#ද? #ව%ගෙ( අපෙQ .2ත ෙකතරc
ෙවන# ෙdද? #ව%ගයට ය0ෙ0 ෙකෙ#ද? ඇ>මට ෙහාඳ වන ‘ෙකෙ#ද’ @Aන ෙගාඩ5.
ෙද2ය0 වහ0ෙ# අපෙQ වචනය වන බWබලෙයM අපෙQ ‘ෙකෙ#ද’ @Aනවලට "CD?
සපයW.
අ" මuh0ම පෘ_2ෙ( 3ට #ව%ගයට ය0ෙ0 ෙකෙ#ද ය0න ෙදස බලමu.
iට වසර දහ# ගණනකට ෙපර .ව/ වj \;සu0 3Dෙd උස Kkණ5 ඉm IJෙම0
‘#ව%ගයට’ යා හැI බවW. එය එතරc සා%ථක ෙනා`ය. ෙද2ය0 වහ0ෙ# ඔවu0ව Kkණ
තැoම නැවැ/වj අතර ඔවu0ෙQ භාෂාව වTාrල කළ ;සා එIෙනකා සමඟ කතා IJම
ඔවu0ට අපහසu 2ය (උ/ප/9 11). එතැ0 3ට \;සu0 උස කb තරණය කර ෙරාකs මත
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අභTවකාශයට "යාසර කර ඇත/ තවම/ ෙද2ය0ෙQ #ව%ගයට ළඟා ` ෙනාමැත. ඉ90,
අ" එM ය0ෙ0 ෙකෙ#ද?
අපව එතැනට ෙගන ඒමට ෙද2ය0 වහ0ෙ#ට ‘බලය’ ඇත!
ෙ(සu# තම ෙගvලය0ට පැවසuෙd තමාට #ථානය5 "Cෙයළ IJම සඳහා උ0 වහ0ෙ#
නැවත #ව%ගයට යන බව/ ඔවu0 නැවත ලබා ගැoමට නැවත ෙපාෙළාවට පැ\ෙණන බව/
ඔවu0 සදහටම උ0 වහ0ෙ# සමඟ 3Nන බව/ය (ෙයාහ0 14).
ෙ(සu# වහ0ෙ# 3ය ෙගvලය0 උෙදසා නැවත පැ\ෙණන 2ට උ0 වහ0ෙ#ෙQ පැ\wමට
ෙපර \යxය 3යyල 0ම මළවu0ෙග0 උ/ථාන වනu ඇතැW ෙRzත පාවuy h`ය. ෙද2ය0
වහ0ෙ#ට එය කළ හැI බව අ" ද;මu. එකල .ව/ව 3Nන IDනuව0 ‘#වා\0ව අහෙ#
මuණගැ>මට ඔවu0 සමඟ වලාKkවලට හසu වනu ඇත’ (1 ෙතසෙලv;ක 4:16). ෙපාෙරා0Zව
නc IDනuව0 “සැම2ටම #වා\0 වහ0ෙ# සමඟ 3Nනu ඇත” (17 පදය). ෙමය
අ;වා%යෙය0ම ආAච%යය5 වනu ඇත. ෙ(සu# 8#D# සමඟ සදහටම 3|මට මළවu0ව
නැ}ටu`මට හා \hයන ගණන5 \;සu0 පෘ_2ෙ( 3ට #ව%ගයට @වාහනය IJමට බලය
ඇ/ෙ/ ෙද2ය0 වහ0ෙ#ට පම~.
ඊළඟ @Aනය ව0ෙ0 අප මැJෙම0 ෙතාරව #ව%ගෙ( .ව/ ව0ෙ0 ෙකෙ#ද ය0නW.
\;#සu ඉපmලා, .ව/ ෙවලා අ09මට මැෙරනවා. #වාභා2ක ෙලvකෙ( ෙ€වy 8යා/මක
ව0ෙ0 එයW. ෙද2ය0 වහ0ෙ# අප සමඟ #ව%ගෙ( IJමට සැලසuc කර ඇ9 ෙ€ ‘අ€•ත’
ෙd. ෙ(සu# අප ෙවනuෙව 0 නැවත පැ\ෙණන 2ට “අප 3යyල0ම ෙවන# වනu ඇත” Iයා
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ෙRzත පාවuy h`ය. අමරwය හා ෙනා‚ƒය හැI ‘නව’ ශJරය5 අපට ලැෙබනu ඇත (1
ෙකාz09 15: 51-54). ඒ Iය0ෙ0 පෘ_2ෙ( අපට 9ෙබන I3ම ගැට„වI0 ෙතාරව අපට
සදාකy .ව/ `මට හැI ෙd2. අපට ෙdදනාව, Z5 ෙdදනා, ෙරvග ෙහv මරණය අ/2ƒය
ෙනාහැක. අ" ෙ(සu# 8#D# සමඟ සදාකy .ව/ ෙවමu. ම0ද ෙද2ය0 වහ0ෙ# අපට
සදාකාලයටම .ව/2ය හැI නව ශJරය5 ලබා ෙදනu ඇත. තව/ @ා9හා%යය5!
අවසාන වශෙය0, #ව%ගෙ( අපෙQ .2ත ෙවන# ව0ෙ0 ෙකෙ#ද.
ෙද2ය0 වහ0ෙ# අපට පවස0ෙ0 ෙමතැ0 3ට වසර ගණනාවකට පසu උ0 වහ0ෙ# නව
අහස5 හා නව පෘ_2ය5 ;%මාණය කරන බවW. ෙ(සu# ෙගvලය0 උෙදසා සෑ†මට යන බව
පැවසj ‘#ථානය’ මතකද? එය ‘නව ෙජ?සලම’ ෙලස හැƒ0ෙවන අතර එය ෙද2ය0
වහ0ෙ#ෙග0 #ව%ගෙය0 බැස නව පෘ_2යට ඉතා සiප වනu ඇත. ෙ(සu# එය ෙගාඩනඟා
ඇ9 ;සා එය ෙමෙත5 ඉmකර ඇ9 ල#සනම නගරය වනu ඇත. එCදරd 21 M එය ෙකතරc
අලංකාර වනu ඇ/දැW ඔබට Iය2ය හැIය.
නව ෙජ?සලෙc .ව/ `ම අපට පුZමාකාර අ/දැ‰ම5 වනu ඇත. නගරයට සj%ය යා
බබළව0නට අවශT නැත, ම0ද ෙ(සu# වහ0ෙ# එM ආෙලvකය වනu ඇත - “ම5;සාද
ෙද2ය0 වහ0ෙ#ෙQ මMමය එය ආෙලvකව/ කරW.” නව පෘ_2ෙ( .ව/වන \;සu0 නව
ෙජ?සලෙc ආෙලvකෙ( ගම0 කරනu ඇත. නව ෙජ?සලෙc සහ නව පෘ_2ෙ( .ව/ `මට
හැI එකම පු€ගලW0 ව0ෙ0 බැටk පැටවාෙQ .වන ෙපාෙතM (උදා: ගැලවj \;සu 0) නc
hයා ඇ9 අයW.
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අ" ෙද2ය0 වහ0ෙ# සමඟ #ව%ග ෙ( සදහටම කරන ෙ€ සcබ0ධෙය0, ඔබට එCදරd
22 Iය2ය හැIය. අපෙQ .2ත ආර5‹ත, 2ෙනvදජනක සහ වැදග/ වනu ඇත. ෙද2
ෙවනuෙව0 අප කරන ෙ€ උ0වහ0ෙ#ට ෙබාෙහv ෙසW0 වැදග/ ෙd. අ" සදාකාලයටම
ෙ(සu# 8#D# සමඟ 3Nමu. මම Mත0ෙ0 ෙද2ය0 වහ0ෙ# අප ෙවනuෙව0 #ව%ගෙ(
සැලසuc කර ඇ9 ෙබාෙහv 2Œමා02තය0 ඇත. මා එෙ# Iය0ෙ0 එCදරd 22: 4-5 M
ෙයාහ0 අෙපා#Dk Dම0 hයා ඇ9 ෙ€ ;සාය.
“ඔdහu උ0 වහ0ෙ#ෙQ මuහuණ දI9; උ0 වහ0ෙ#ෙQ නාමය ඔවu0ෙQ නළෙලM ද 9ෙ•.
එM රාŽය5 ෙනා9‚ය යuDය. ඔවu0ට පහන5 ෙහv M? එCය5 අවශT නැත. ම0ද, ෙද2
ස\ඳාණ0 වහ0ෙ# ඔවu0ට ආෙලvකය ෙදන ෙ#ක. ඔdහu සදහට ම රජකc කර0ෙනv ය. ”
ඒ ගැන Mත0න! අ" ෙ(සu# 8#D #ව සiපව හා ෙපෟ€ගhකව (මuහuණට මuහuණලා) දIන
අතර උ0 වහ0ෙ# සමඟ සදහටම ‘රජකc කර0ෙනමu’. 8#D# වහ0ෙ# සමඟ සදහටම
රජකc කරන (පාලනය) අපට ඇ9 2Œමා02ත 8යා ෙමානවාදැW ඔබට 3තාගත හැIද?
මම Mත0ෙ0 එය ෙමෙත5 පැව9 ෙහාඳම ෙ€ වනu ඇත.

•€ධ hය2yල නව Iං ෙ•c# අනuවාදෙය0. @කාශන M\කම © 1982 ෙතvම# ෙනyස0
23;. අවසරෙය0 භා2තා කරW. 3ය„ම M\කc ඇ2z~.

