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“… අෙන) ෙ/ හැ12 #ට, 4නපතා මා ෙවත එන ෙ/: $ය: ප;< ෙකෙර> මෙ? ගැඹu1 

සැලE;ල.”


අෙපාFGH පාවu;, 2 ෙකාI%J 11:28


මට ගැඹu 1 සැලE;ල) ඇත - බර). අඩuම තරM% මම #Nවාස කර%ෙ% ෙද#ය% 

වහ%ෙFට මා ඒ ගැන $Qමට අවශS බවT. එය “$ය: ප;<වලට” බර) වන අතර, එම 

ප;<වල $Uන VFGFෙ? අනuගාMකය% වන අතර අපෙ? FවාW%වහ%ෙF අපට X ඇJ 

ක(තවSය අවස% EYම.


පාවu;ට දැනu2 “ගැඹu1 සැලE;ල” පැMZෙ[ \ක වචනෙය^. එ> අ(ථය “කනFස;ල, 

සැලE;ල, කාංසාව සමFතෙය% ෙව% ෙa.” එය ඉතා ගැඹu1 බර) වන අතර එය ඇcත 

වශෙය%ම ඔබට ඇGළත යම) ඉරා දමා ඇJ බව) දැෙ%. ප;<ය ගැන, ෙසසu EGනuව% 

ගැන, ෙලfකෙ[ නැJවg අය ගැන ඔබට හැෙඟනවාද?


EGනuව% වශෙය% අපෙ? බර ෙ[සuF වහ%ෙFව Fව(ගෙ[ $ට ෙපාෙළාවට ෙගන ආ බරම 

#ය යuGය.


“කාලය ඉjට k ඇත, ෙද#ෙ? රාජSය අත ළඟය. පසuතැ#< k mභාරංoය #Nවාස කර%න. 

”


ෙ[සuF VFGF, මා) 1:15




බර  of 4 10

සu#ෙNෂය% Eයවා බල%න, ෙද#ය% වහ%ෙFෙ? සදාකා<ක පුrයා වන ෙ[සuF M>sට $U 

කාලය Gළ අJශT%ම අවධානය ෙයාමu කළ බව ඔබට ෙපෙනනu ඇත. ඔහuට එක ඉල)කය) 

JබuZ - එය සෑම ෙකෙනvම ඔහu හා සමාන EYම ෙහf තම% ගැන ෙහාඳ හැxම) ඇJ 

EYම ෙනාෙa.


ෙ[සuF තම ගෙy $නෙගfගෙ[ වැ$ය% සමඟ තම බර ෙබදාගc අතර උ% වහ%ෙF පැවසg 

ෙ/ ^සා ඔහuව මරා දැWමට ඔවu%ට අවශS #ය.


“එබැ#% ඔහu හැX වැඩu2 නාසෙරc නuවරට පැMZෙ[ය. උ%වහ%ෙFෙ? $Iත) ෙලස, 

සබc දවෙFX ඔහu $නෙගfගයට ෙගාF Eයkමට නැ+ $Uෙ[ය. අනාගතව)තෘ ෙයසායාෙ? 

ෙපාත ඔහuට භාර ෙදන ල4. උ% වහ%ෙF ෙපාත #වෘත කළ #ට, එය <යා ඇJ Fථානය 

ෙසායාගcෙc ය: ‘සMඳාණ% වහ%ෙFෙ? ආcමයාෙණf මා sට ය, ම)^සාද }~පG%ට 

mභාරංoය ෙ/ශනා EYම සඳහා උ% වහ%ෙF මට අ�ෙjක කළ ෙFක; ��2 හදවc ඇJ 

අයව සuව EYමටc, වහ:%ට ^දහස �කාශ EYමටc, අ%ධය%ට ෙප�ම යථා තcවයට පc 

EYමටc, ��තය%ට ^දහස ලබා Xමටc ඔහu මා එවා ඇත. සMඳාණ% වහ%ෙFෙ? 

s�ගත හැE ව(ෂය �කාශ EYම. ”


�) 4: 16-19


ෙ[සuF ෙපාත වසා, $නෙගfග ෙFවකයාට ආපසu X >ඳගcෙcය. vඩා කල $ටම ෙ[සuF 

සහභා� වg $නෙගfගය ෙමය බව මතක තබාග%න. හැෙමfම ඔහu ෙදස බලා $Uයහ. ෙම%න 

ඔහu ඊළඟට පැවසg ෙ/ -
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“අද 4න ෙමම <ය#;ල ඔබෙ? නඩu #භාගෙ[X සyපූ(ණ ෙa.”


ආ! ෙයසායාෙ? අනාවැEය ඉටu වgෙ[ එම $නෙගfගෙ[ වා� k $Uන ජනයාට ඇහuyක% 

Xෙම%ද?


ෙයසායා තම ෙපාෙc 61 වන පI�ෙ�දෙ[ <යා ඇcෙc 59 සහ 60 පI�ෙ�දවල ෙද#ය% 

වහ%ෙF ඔහuට පැවසg ෙදයT.


“M}yක1වා $ෙයා% ෙවතද යාෙකා�ෙ? වර4% ඉවc වන අයටද පැMෙණ%ෙ%ය.”


ෙයසායා 59:20


“නැ�ට බැබෙළ%න; ම)^සාද ඔෙ� ආෙලfකය පැMණ Jෙ�! සMඳාණ% වහ%ෙFෙ? 

ම>මය ඔබ ෙකෙර> නැx ඇත. ම)^සා ද අ%ධකාරය ෙපාෙළාවද ගැඹu1 අ%ධකාරයද 

ජනතාව ආවරණය කරT. සMඳාණ% වහ%ෙF ඔබ ෙකෙර> නැx $Uන ෙFක. උ% 

වහ%ෙFෙ? ම>මය ඔබ ෙකෙර> දEනu ඇත. අනSජාQ% ඔෙ� ආෙලfකයට ද රජව1 ඔෙ� 

නැ��ෙy X~Jයට ද පැMෙණJ. ”


ෙයසායා 60: 1-3


ෙයසායා 59, 60 සහ 61 යනu ෙම$යFෙ? }) #�ෙy ෙපර ස%ද(භයT.


“ඔහu M^සu % #$% ෙහළා දEනu ලැෙ�, ෙශfකයට පc M^ෙසE, ෙශfකය ද�. අs අෙ~ 

මuහu2 උ% වහ%ෙFෙග% සඟවා ගcෙතමu. ඔහu ෙහළා දEන ල4, අs උ% වහ%ෙFව අගය 
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ෙනාකෙළමu. ^යත වශෙය%ම උ% වහ%ෙF අපෙ? }ක දරාෙගන අපෙ? }ක දරාගcෙcය. 

එෙහc, ෙද#ය% වහ%ෙFට පහර X, �ඩා #� බව අs }ටuෙවමu. නමuc උ% වහ%ෙF අපෙ? 

වැර4 ^සා Gවාල ලැබg ෙFක, උ% වහ%ෙF අපෙ? අයuGකy ^සා තැ� ෙපා� k �ෙ[ ය. 

අපෙ? සාමය උෙදසා ද st uවම උ% වහ%ෙF ෙකෙර> වg අතර උ% වහ%ෙFෙ? ඉI ව<% 

අප සuවය ලබ%ෙන මu. අs බැටHව%ට කැමJ $ය;ලම ෙනාමඟ ෙගාF ඇත. අs සෑම 

ෙකෙනvම තමාෙ?ම මා(ගයට හැY ඇcෙතමu. සMඳාණ% වහ%ෙF අප $ය;ල%ෙ? 

අයuGකම ඔහu sට තැබg ෙFක.


ෙයසායා 53: 3-6


ෙ[සuF Eයා $Uෙ[ අනාගතව)තෘ ඊ�ාෙයලෙ[ M}yක1වා EයාT! ෙපාෙරා%} වg ෙම$යF!


උ% වහ%ෙF පැවසg ෙ/ ගැන ජනයා ම#ත වg අතර, “ෙy ෙයfෙස~ෙ? පුතා ෙනාෙaද? ෙ[සuF 

වහ%ෙF ජනතාව ෙකෙර> තැබg බර සහ ඔහuෙ? Fව(�ක sයාණ%ෙ? කැමැcත EYම 

ෙකෙර> ඔහu දැ)වg දැ� අවධානය ^සා, ඔහu ගැන ෙයසායාෙ? අනාවැEයට සහ පaවලට 

සමාව Xමට ජනතාවෙ? දැ� අවශSතාවෙය% ඔහu අඟල)වc පසuබ$%ෙ% නැත -


“ඔහu ඔවu%ට ෙමෙF �ෙaය.‘ ෛවදSවරයා, ඔබ සuවපc ව%න! කප(ණවuෙම> අප අසා ඇJ 

ඕනෑම ෙදය) ඔබෙ? රෙට> ද කර%න. ’එ#ට ඔහu,‘ ^යත වශෙය%ම මම ඔබට EයM, 

E$ම රටක අනාගතව)තෘවරයv තම රෙට> s�ග%ෙ% නැත. නමuc මම ඔබට සැබ#%ම 

EයM, එ<යාෙ? දවFවල ෙබාෙහf වැ%දඹuව% ඉ�ාෙය;> $Uයහ. Fව(ගය අවu1} Gන) 

සහ මාස හය) වසා දැමg #ට, මuH ෙ/ශය පුරාම #ශාල සාගතය) පැවG^. නමuc �ෙදා%> 

සාෙරපාc හැර වැ%දඹuව) වg F�ය) ෙවත එ<යා යැaෙa නැත. අනාගතව)තෘ එ<ෂාෙ? 
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කාලෙ[X ෙබාෙහf ලා}1 ෙරf+% ඉ�ාෙය;> $U අතර, $Iයානu ජාJක නාම% හැර ෙවන 

E$ෙවv ප#r කරනu ලැබuෙa නැත. 'එබැ#% $නෙගfගෙ[ $U $ය;ෙලf ෙy ෙ/ව; අසා 

ෙකfපෙය% sY, නැ�ට ඔහuව ත;: කළහ නගරෙය% sටත; ඔaහu උ% වහ%ෙF තම නගරය 

ෙගාඩනඟන ලද ක� මu}නට ෙගන �ෙයf ය. ඉ%පසu ඔවu% මැ4% ෙගාF උ% වහ%ෙF තම 

ගමන �ෙ[ ය. ”


LUKE 4


අපෙ? Fව(�ක sයාණ%ෙ? කැමැcත EYම සඳහා M^සu%ටද එම බරම J�ය යuGය. එම 

බර VFGFෙ? mභාරංoය සමඟ නැJවgව% ෙවත ළඟා k ෙගfලය% බවට පc කරT. අෙ~ 

නගරෙ[, �ා%තෙ[ (පළාෙc) ෙහf රටක පමණ) ෙනාෙa. එය “ෙලාව පුරා” නැJවg පු/ගලT% 

ෙවත ළඟා ෙa.


“රාජSෙ[ ෙy mභාරංoය $ය: ජාQ%ට සා)�ය) ෙලස ෙලාව පුරා ෙ/ශනා කරනu ලැෙ�. 

එ#ට අවසානය පැMෙ�.”


මෙතa 14:24


සදාකාල �වනය සඳහා M^සu%ට ඇJ එකම බලාෙපාෙරාcGව ෙ[සuF VFGFෙ? 

සu#ෙNෂයT. අප වැ^ ඔවuනට එය උපයා ගත ෙනාහැE අතර ^සැකවම එයට සu}සu ෙනාෙa. 

ගැලkම තෑ?ග) වuවද එය බර) සමඟ පැMෙ�. එම බර ෙද#ය% වහ%ෙFෙ? පුrයා 

Fව(ගෙ[ $ට ෙපාෙළාවට ෙගන ආෙa අපෙ? පaවලට ව%4 ෙගkමටය. එම බර 1 වන 
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$යවෙFX VFGFෙ? ෙගfලය% ෙලාවට යැවg අතර ඔවu% තවමc අවu1} ෙදදහසකට පසuව 

යJ.


නමuc …


10/40 කවuHව


mභාරංoය අසා නැJ ෙබාෙහf පු/ගලT% සහ ජන ක�ඩායy ඇත. �ෙදෙන) අසා නැJද 

ය%න s�බඳ සතSය පු}මාකාරය.


කනගාටuදායක කාරණය නy ෙලfකෙ[ සාෙ~)ෂ වශෙය% ධනවc �ෙ/ශවල $Uන ෙබාෙහf 

EGනuව% (උදා: එ)සc ජනපදය, කැනඩාව, එ)සc රාජධා^ය, යuෙරfපය) ෙලfකෙ[ 

සාෙ~)ෂ වශෙය% }~පc �ෙ/ශවල අ>M වgව% ෙවත ළඟා kමට ඉතා සuH $G#;ල), 

සැලE;ල), කාලය) ෙහf මuද; ලබා Xම (උදා: 10 / 40 කවuHව). නැJවgව% සඳහා 

ඔවu%ට බර) ෙනාමැJ ^සාද? ෙ[සuF VFGF වහ%ෙF තම සභාවට X ඇJ ක(තවSය 

ෙc1y ග%නා EGනuව%ට එම කා(යය ^ම EYෙy බර දැෙන%ෙ% නැcෙc ඇT?


ෙලfක ජනගහනෙය% අඩකට වඩා �වc ව%ෙ% එම 10/40 කවuHව Gළ ය. ෙලfකෙ[ එම 

�ෙ/ශෙ[ ෙවෙසන ජනතාවෙග% බහuතරය) (ආස%න වශෙය% 90% )) ෙ[සuF VFGFෙ? 

�#තාර)ෂක සu#ෙNෂය අසා නැත. ඉFලාy, >%} සහ බu/ධාගම 10/40 කවuHෙa �ධාන 

ආගy ෙa. අෙ/වවාX ෙකාMයu^F�වාදය ෙලfකෙ[ එම කලාපෙ[ ද #ශාල බාධකයE. එ> 

mභාරංoය ෙ/ශනා EYම EGනuව%ට ^ම ෙනාකළ කා(යයE.
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$ය:ම EGනuව%ට දැ^ය යuG හා �ෙගන යා යuG බර නy, අප ^ම ෙනාකළ කා(යයකට 

මuහuණ XමT. ෙ[සuF අපට පැවසuෙa “$ය: ජාQ%ට ෙගfලය% කර%න” (මෙතa 28:19) 

“ෙපාෙළාෙa අවසානය ද)වා” ඔහu ගැන සා)�ක1ෙවf ව%න (Vයා 1: 8). ෙ[සuF තම 

කා(යභාරය ඉටu කළා, නමuc අs අෙ~ ෙ/ කර%ෙ% නැහැ. අs අෙ~ වැඩ අවස% කර නැත. 

අපෙ? වැඩ කටයuG අවස% වg #ට අප දැන ග%ෙ% ෙකෙFද? ෙ[සuF තම ෙගfලය%ට මෙතa 

24 > පැවසg පI4 - “ෙy රාජSෙ[ mභාරංoය $ය: ජාQ%ට සා)�ය) ෙලස ෙලාව පුරා 

ෙ/ශනා කරනu ලැෙ�, එ#ට අවසානය පැMෙ�.” එය අප ද%නා #ට ය.


10/40 කවuHව Gළ VFG F වහ%ෙFෙ? mභාරංoය ෙ/ශනා කරන Fවෙ/�ක 

ෙ/වගැJව1% සහ එවැ%ජ<Fතව1% ෙබාෙහf ෙදෙන) $Uයc ඔවu%ට අපෙ? උදa 

අවශST.


මට කල හැ)ෙ) vම)ද?


පළමuව - �කවරණය. යා� .  කර%න. ෙද%න.


ෙදවනuව - ෙලfකෙ[ යy �ෙ/ශය) සඳහා ඔබට බර) ලබා ෙදන ෙලස ෙද#ය%ෙග% 

ඉ;ල%න.


ෙතවනuව - ෙද#ය% වහ%ෙF ඔබට බර) වන ෙලfකෙ[ $Uන ෙ/වගැJව1%ට සහ 

එවැ%ජ<Fතව1%ට උපකාර EYම සඳහා ඔෙ� අධSාcMක Xමනා භා#තා කර%න.
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හතරවනuව - ෙද#ය% වහ%ෙF තම පුrයා Gළ අපට ලබා ෙදන අධSාcMක ^දහස සමඟ 

ළඟා ෙනාkමට ඔෙ� බලපෑy කවෙ[ $Uන අෙන) VFJයා�%ට ආරාධනා කර%න.


FaithandSelfDefense.com > ෙම%ම ෙවනc මා(ගගත අමාතSාංශවල <s Eයkමට 

හා ෙබදා ගැ�මට ඔෙ� පවuෙ; අයට සහ MGර%ට ෙයාමu කළ හැEය. අප #$% මෑතකX 

^ම ෙනාකළ ක(තවSයට ආම%rණය කරන නව වැඩ මාලාව) ආරyභ කර ඇත.


ඔබ VFGF වහ%ෙFව අනuගමනය කර ඔහuෙ? කැමැcෙත> බර ෙබදා ග%නා #ට අපෙ? 

යා� prayers   ඔබ සමඟ ෙa.


m/ධ <ය#;ල නව Eං ෙ¡yF අනuවාදෙය%. �කාශන >Mකම © 1982 ෙතfමF ෙන;ස% 

#$^. අවසරෙය% භා#තා කරT. $ය:ම >Mකy ඇ#IZ.
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