පිරිපුන්මග
පටුන
සසංඥඥාපනය
පිරිපුන්මගවනනාහිලලලෝපුරනාපපැතිරීලගගොසස්ඇතිප්රසිද්ධආගමිකලපගොතක.
ලමයභනාෂනාඅසූතුනකන්මුද්රරණයලකගොටලක්ෂගණනින්ප්රසිද්ධකරඇත.
ප්රකනාශකයන්අතින්ලමේලපගොතපළමුවරට 1890 පමලණේදීමුද්රණයකළදනාසිටලමේවනතුරුලලලෝහපැමතපැනමසිටිනපනාඨකය
න්ලගේක්ෂණිකඉල්ලීමපිරිමසනාලනුවසස්වරින්වරලමේ, අලුත්භනාෂනාවන්ලගන්මුද්රණයකරනලදී.
ලමේසිසිංහලභනාෂනාලවන්අච්චුගසනතුන්වනමුද්රණයය. {SCSI 1.1}
ලමේලපගොලත්කතුවරියවූඑලන්. ජ. වයට්මහත්මිය (1827-1915)
මහනාද්වීපතුනකදහසස්ගණන්ජනයනාවිසින්දපැනගනුලපැබූආගමිකකථිකනාවක්හනාග්රන්ථකතතෘවරියක්වුවනාය .
ලපගොට්ලන්තලය,
ලමේන්ගඟඅසබඩදීලමලලගොවහිරුඑළියදුටුඇලගේමුල්ජීවිතකනාලයඅලුත්එසිංගලන්තජනපදලයගතකළනාය .
ඔබිලනගොබසපැරිසරමින්ලද්ශනයකරන්ටකපැඳවනුලපැබඈඅවුරුදුගණනනාවක්මධධ්යමහනාබටහිරජනපදයන්හිගතකළනාය.
වර්ෂ 1885 සිට 1887 අතරකනාලයයූලරලෝපලයක්රසස්තියනානිලසසේවයටකපැපවීලමලහකළනාය.
ලමේකනාලයතුළඈවිශනාලජනතනාවකටකථනාපපැවපැත්වූවනාපමණක්ලනගොවප්රසිද්ධකරීමපිණිසලපගොත්වලඅත්පිටපත්සූදනානමේ
කළනාය. ඈඕසස්ලට්රේලියනාවහනානවසීලන්තලයකථනාපවත්වමින්ලිපිකමේකරමින්අවුරුදුනමයක්වනාසයකළනාය. {SCSI 1.2}
ඈඅතින්ලියපැවුනුලලගොකුකුඩනාලපගොත්කනාණේඩපනහතුළඇතුළත්වූවපැදගත්විෂයයන්ලගන්සමහරක්නමේ,
ලද්වධර්මශනාසස්ත්රරය, අධධ්යයනාපනය, ආලරලෝගධ්යයයසහලගදරහනාක්රියනාශීලික්රිසස්තියනානියදලව.
ඇලගේලපගොත්වලින්ඉතනාජනප්රියලපගොතපිරිපුන්මගනමේලව. {SCSI 1.3}
ලමේලපගොලත්නමඑහිලමලහයදක්වය. “සමනාදනානලයමග”
ටබපැසසපැකකරනහනාතපැනින්තපැනනතරවනපුද්ගලයන්ලගේපනාදහසුරුවන්ටත්ඔවූනලගේඋවමනනාපිරිමසනාලන්ටත්හපැකඑ
කමතපැනපැත්තනාලයසුසස්වහන්ලසසේබවඑයන්දක්වය.
සමේපූර්ණත්වයටමගලපන්වනක්රිසස්තියනානිජීවිතමගටපිළිපන්ධර්මිෂස්ටකමලසගොයන්නනාටඅඩිලයන්අඩියඒ
මගලපන්වය.
එපමණක්ලනගොවඒසමේපූර්ණත්වලයආශිර්වනාදයපවකනාරයන්ලගේමිත්රයනාවූගපැලවීලමේඅනුග්රහයහනාආරක්ෂනාකරීලමේබලය
ඇතිතපැනපැන්වහන්ලසසේලකලරහිපවකනාරයනාදක්වනශනාන්තවිශස්වනාසලයහනාකසිඅඩුවක්නපැතියටත්වීමපිටරදනාඇත්ලත්ය .
ලමහිඇතිඉගපැන්වීමකරදරයටපත්ආත්මරනාශියකටබලනාලපගොලරගොත්තුවහනාසපැනසීමසපයනාදීඇත .
ඇරත්සස්වනාමින්වහන්ලසසේඅනුවයන්නන්හටවඩනාවිශස්වනාසයකන්දවඩනාප්රීතියකන්දයුක්තවතමදිවධ්යමගලපන්නුමේකනාරයනා
අනුගමනයපහසුකරනලදී.
එලසසේලහයන්එමආධනාරයඅවශධ්යලබගොලහලෝලදලනකුටඑමපණිවුඩයදරනවනාඇතපැයඅපලගේබලනාලපගොලරගොත්තුවය . {1.4}
ප්රකනාශකලයලෝ.

අදිකඥාරය 1—දදෙවියන්වහන්දසසේදගේදපසේමයමනුෂෂ්යයයඥාට
ලදවියන්වහන්ලසසේලගේලප්රසේමයගපැනඑකනාකනාරලලසසනාක්ෂිදරනසනාක්ෂිකරුවන්ලදලදලනක.
එනමේලසගොබනාදහමහනාලද්වප්රකනාශනයන්ලව.
ප්රීතිලයදප්රඥනාලවදජීවනලයදඋපතසස්වර්ගලයහිවපැඩවසනඅපපියනාණන්වහන්ලසසේය. ලසගොබනාදහමටලනත්ලයගොමවමු.
මිනිසනාඇතුළුසියළුසත්වයන්ලගේවනාසනනාවහනාඋවමනනාවන්පිරිමසනාලනපරිදිඒවනාසකසස්වීඇතිඅයුරුදබලමු . ගසිංගනා, වපැව,
ලපගොකුණ, හනාමුහුදුද; කඳුතපැනිතලනාහනාසමභුමිදප්රනාණවත්කරන,
ප්රසන්නකරනඅවවසහවපැසස්සමපැවුමේකනාරයනාණන්ලගේලප්රසේමයගපැනඅපටකතනාකරත්.
තමමපැවිල්ලලහිවූසියලුජීවමනානසත්වයන්ලගේඋවමනනාවන්සපයන්ලන්උන්වහන්ලසසේමය.
ඒපිළිබදඊශනාලයල්හිදනාවිත්නමේගීතිකනාකනාරයනාලගේවචනවලටඇහුමේකන්ලදමු.
“සියල්ලන්ලගේඇසස්ඔබලදසලයගොමුකරතිලබ. ඔබසුදුසුකනාලලයහිඔවුන්ටකකෑමලදනලසසේක.
සස්වකයහසස්තයවිදහනාජීවමනානසියල්ලන්ලගේආශනාපුර්ණකරණලසසේක.” ගීතිකනා145: 15, 16. {SCSI 5.1}
ලදවියන්වහන්ලසසේමපැවූමිනිසනාමුළුමණින්මශුද්ධවනාසනනාවන්තපුද්ගලලයක්විය .
සියල්සිරිසරින්ලහබියනාවූපතෘථිවියමපැවුමේකනාරයනාණන්අතින්පිටවූවහනාම,
සනාපලයලනාසිංජනයක්ලහලෝජරනාවටපපැමිණීලමේලකුණක්ලහලෝලනගොදපැරීය.
එලසසේනමේමරණයහනාවිනනාශයලලලෝකයටපපැමිණිලයලකලසසේද?
ලප්රසේමලයවධ්යවසස්ථනාවලහවත්ලදවියන්වහන්ලසසේලගේවධ්යවසස්ථනාවකඩකරීමමරණයටහනාවිනනාශයටලහසේතුවී.
එලහත්පනාපලයඵලයක්වශලයන්ඇතිවූලවදනනාවිඳීමේඅතරපවනාලද්වලප්රසේමයප්රකනාශලවය .
මිනිසනානිසනාලදවියන්වහන්ලසසේභූමියටසනාපකළලසසේකපැයඋත්පත්තිලපගොලත්තුන්වනඅදිකනාරලයදහහත්වනපදලයසඳහන්
න්ලව . ලමේජීවිතයකමේකලටගොලුවලින්පූර්ණවූඑකක්කරය. පනාපයනිසනාමිනිසනාවපැටුනනාවූ
ප්රපනාතලයන්නගනාසිටුවනපිණිසලදවියන්වහන්ලසසේලගේසපැලපැසස්ලමහිඅන්තර්ගතපුහුණකරීලමේලකගොටසකමේකලටගොලුලව.
ලලලෝකයවපැටීගියමුත්එහිඇතිසියල්ලකනසස්සල්ලහනාදුක්ඛිතභනාවයපමණක්ලනගොලවමය .
බලනාලපගොලරගොත්තුලවහනාසපැණසිල්ලල්පණිවුඩලසගොබනාදහලමහිඅන්තර්ගතවීතිලබ. ලගගොකටුඅගමල්පිලප.
ලරලෝසමල්වලින්කටුවපැසීඇත්ලත්ය. {SCSI 5.2}
හිරුඑළියනරඹනපිණිසලපගොලහගොට්ටුවවටලකගොටඇතිආවරණයපලනාලගනසුපුෂස්පිතවන්නනාවූමල්කපැකුලලහිද ,
නිල්වන්පපැහපැලයන්යුක්තවලපගොලළගොලවන්මතුවීඑනලනාතණලගගොබලයහිද“ලදවියන්වහන්ලසසේලප්රසේමයය”
යනුසටහන්වීඇත්ලත්ය. ප්රීතිසයුලර්ගිලුනනාක්ලමන්සුමිහිරිහඩින්ගීගයන්නනාවූසිලයගොතුන්ද,
නනානනාවර්ණයන්ලගන්ලහබියනාවූමධුරමලනලෝහරසුවදින්වනාතයපරිපුර්ණකරනලකලෝමළපුෂස්පයන්ද ,
නිරන්තරනිල්පපැහපැලයන්යුත්මිතුරන්ටලමන්මසතුරන්ටදඑකහනාසමනානවසිසිල්ලසවනලබනාලදනඅතුපතරින්ගපැවසීගත්
ත්උදනාරතරවතෘක්ෂලයලෝද ,
යනහපැමලද්මඅපලදවියන්වහන්ලසසේලගේමුදුලමගොලළගොක්පීතතෘකආරක්ෂනාවහනාතමදරුවන්ප්රීතිසන්ලතලෝෂකරවීමටඋන්වහ
න්ලසසේතුළඇතිඅශනාවදගපැනසනාක්ෂිදරන්ලනලෝමය. {SCSI 6.1}
ලද්වවචනයඋන්වහන්ලසසේලගේගතිගුණදක්වය.
තමන්වහන්ලසසේලගේඅනන්තලප්රසේමයහනාදයනාවගපැනඋන්වහන්ලසසේමප්රකනාශකළලසසේක. “
ඔබවහන්ලසසේලගේලත්ජසමටදපැක්වූවමපැනව”
යලමලෝලසසස්යනාච්ඤනාකළවිට“මනාලගේසියලුයහපත්කමතනාඉදිරිලයන්යන්ටසලසස්සන්ලනමි”
යසස්වනාමින්වහන්ලසසේපිළිතුරුදුන්ලසසේක. නික්මයනාම 33:18, 19. උන්වහන්ලසසේලගේලත්ජසයලමේ.
සස්වනාමින්වහන්ලසසේලමගොලසසස්ඉදිරිපිටින්ගමන්කරමින්ලමලසසේප්රකනාශකළලසසේක.
“සස්වනාමින්වහන්ලසසේයසස්වනාමින්වහන්ලසසේය, සස්වනාමින්වහන්ලසසේය.
අනුකමේපනාලවන්දකරුණනාලවන්දපුර්ණවූඋදහසස්වීමටප්රමනාදවන්නනාවූදයනාලවන්දසතධ්යතනාවලයන්දඅධිකතරවූදහසස්ගණ

නකටකරුණනාවඇත්තනාවූඅයුතුකමත්අපරනාධයත්පනාපයත්කමනාකරන්නනාවූලදවියන් වහන්ලසසේය.” නික්මයනාම 34:6,7.
“උන්වහන්ලසසේලකලෝපවීමටපමනාවන්නනාවූලබගොලහලෝදයනාවඇත්තනාවූතපැනන්වහන්ලසසේය . මීඛනා7; 28. {SCSI 6.2}
සස්වර්ගලයහිදභුමිලයහිදවූගිණියලනගොහපැකතරමේආශිර්වනාදයන්ලගන්ලදවියන්වහන්ලසසේඅපසිත්තමන්වහන්ලසසේටමබන්
ධනයකරගත්ලසසේක.
ලසගොබනාදහලමහිඇතිදකෑමගින්දමිනිසස්සිතටහපැඟීයනඉතනාගපැඹුරුවූදසියුමේවූදභූමිකබපැදුමේවලින්දතමන්වහන්ලසසේමඅපටඑ
ළිදරවලවන්ටඋන්වහන්ලසසේමගලසවූලසසේක. තවදලමේසියල්ලඋන්වහන්ලසසේලගේලප්රසේමයඅබමල්ලර්ණවක්ලමන්,
දුර්වලකනාරලයන්දක්වය. එපමණසනාක්ෂිරනාශියකන්වටකරනුලපැබසිටියත්,
යහපත්කලමේසතුරනාමිනිසස්සිතඅන්ධලකලළසේය. එබපැවින්ඔවහුලදවියන්වහන්ලසසේමහනානපුරු, ලරරෞද්ර,
කමනාලනගොවනලකලනකුහපැටියටකල්පනනාකලළලෝය.
කසිලසසේත්කරුණනාවලනගොලපන්වනතදයුක්තියමපමණක්ඉටුකරනසුලු, තදපරුෂවිනිශස්චයකනාරලයක්ද,
කර්කෂණයහිමිලයක්දකයනාලදවියන්වහන්ලසසේගපැනතීරණයකරනපිණිසසනාතන්, මිනිසුන්ටමගලපන්වී.
මිනිසනාලගේවරදලසගොයමින්ඔවුනටතදබදදඩුවමේදීමටඊරිසියනාලවන්ඔවුන්ලදසබලනාසිටිනලකලනකුලසසේලදවියන්වහන්ලසසේ
ලසසේවමනුෂධ්යයයන්ඉදිරිපිටසනාතන්පිලිබිඹුලකගොටදපැක්වූලයය .ලදවියන්වහන්ලසසේලගේඅනන්තලප්රසේමයලලලෝකයනාටප්රකනාශ
ලකගොටඔවුන්තුළඇතිඉහතකීකුදිටුඅදහසමිනිසස්සිතින්පහකරනපිණිසයලයසුසස්ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලමලලගොවටවපැඩිලය .
{SCSI 7.1}

සස්වර්ගලයසිටලද්වපුත්රයනාලමහිවපැඩිලයපියනාණන්වහන්ලසසේඑළිදරවකරණපිණිසය.
කසිලවක්“කසිකලලකලදවියන්හන්ලසසේනුදුටුලවය.
පියනාණන්වහන්ලසසේලගේළලයඉන්නනාවූඒකජනාතකපුත්රයනාණන්වහන්ලසසේමඋන්වහන්ලසසේප්රකනාශකළලසසේක.”
ලයගොලහගොන්1: 18. “පුත්රයනාණන්වහන්ලසසේමිසඅන්කසිලවක්පියනාණන්ලනගොහදුනය.
පුත්රයනාත්පුත්රයනාවිසින්යලමකුටඋන්වහන්ලසසේප්රකනාශකරන්ටසතුටුවන්ලන්දඔහුත්හපැරඅන්කසිලවක්පියනාණන්වහන්ලසසේ
ලසසේලනගොහදුනය .” මලතව11:27. “පියනා ණන්වහන්ලසසේඅපටදපැක්වූවමපැනව”
යකයනාඑක්තරනාලගලෝලලයක්ඉල්ලනාසිටිඅතරඋන්වහන්ලසසේඋත්තරලදමින්“පිලිපමමලමපමණකල්නුඹලනාසමගසිටිලය
මි. මනාලනගොහදුනන්ලනහිද? මනාදුටුතපැනපැත්ලත්පියනාණන්වහන්ලසසේදුටුලවය.
එලසසේවීනමේපියනාණන්වහන්ලසසේඅපටදපැක්වුවමපැනවයනුඹලකලසසේකයත්ලනහිදපැයකීලසසේක.” ලයගොහන්14: 8 . 9. {SCSI
7.2}

ලයසුසස්වහන්ලසසේසස්වකීයභූමිකලමලහයවිසස්තරකරමින්ලමලසසේකීලසසේක.
“දිළිඳුන්ටශුභනාරසිංචියලද්ශනනාකරන්ටසස්වනාමින්වහන්ලසසේමනාආලල්පකළලසසේක .
බිදුණසිත්ඇත්තන්සුවකරන්ටත්වහලුන්ටමිදීමහනාඅන්ධයන්ටලපනීමලපැලබනබවප්රකනාශකරන්ටත්මඩනනාලද්දවුන්මු
දනාහරින්ටත්උන්වහන්ලසසේමනාඑවූලසසේක.” යනුය. ලූක්4; 18. ලමේඋන්වහන්ලසසේලගේලමලහයවිය.
සනාතන්විසින්මඩනනාලද්දවුන්සුවකරමින්දයහපතකරමින්දඋන්වහන්ලසසේහපැසිරුණලසසේක. බනාල, තරුණ, මහළු,
කසිලවක්ලරලෝගනාතුරවලකඳිරිගනානනාශබදයක්ලනගොඇසුණගමේකීපයක. කුමනලහසේතුවක්ද?
ලයසුසස්නමේපින්වත්ලවදතුමනාඒගමේමනානලයසපැරිසරමින්ඒප්රජනාවඅතරවූසියලුලරලෝගසුවකළලසසේක .
උන්වහන්ලසසේදිවධ්යආලල්පයලත්බවටසනාක්ෂින්විය. උන්වහන්ලසසේලගේලමලහය.
උන්වහන්ලසසේලගේජීවිතලයසියලුක්රියනාවකන්මලප්රසේමයත්දයනානුකමේපනාවත්ප්රකනාශවිය .
මනුෂධ්යපුත්රයන්ලකලරහිඋන්වහන්ලසසේලගේහදවතසනානුකමේපනාලවන්ඇදීගිලයය.
මනුෂධ්යයනාලගේඅඟහිඟකමේපිරිමසනාලදවනාවදනාරණපිණිසඋන්වහන්ලසසේමනුකයක්ගත්ලසසේක.
එබපැවින්ඉතනානිහතමනානිහුදඅසරණයන්දකසිබයක්ලහලෝසපැකයක්නපැතුවඋන්වහන්ලසසේලවතලඟනාවිය .
කුඩනාදරුවන්පවනාඋන්වහන්ලසසේලවතඇදීගිලයලෝය.
උන්වහන්ලසසේලගේකරුණනාබරිතසුනිමල්ශ්රීමුහුණනිරීක්ෂණයකරනුවසස්ඔවහුඋන්වහන්ලසසේලගේදණහිසටනගින්ටආශනා
කලළලෝය. {SCSI 8.1}
ලයසුසස්වහන්ලසසේසතධ්යයපිළිබඳඑකදවචනමනාත්රයක්වත්මගලනගොහපැරසපැමලවලල්මලප්රසේමලයන්යුක්තවලදවනාවදනාළලසසේ

ක. උන්වහන්ලසසේමනුෂධ්යයයන්ටකනාරණනාලතලෝරනාලබරනා
ලදනඅතරඉතනාමහත්කරුණනාවදසපැලකල්ලහනාසස්ථනාලනලෝචිතප්රඥනාවදපනාවිච්චිකළලසසේක .
උන්වහන්ලසසේකවදනාවත්කසිලවකුටඅපහනාසලනගොකළලසසේක. තදපරුෂවචනයක්කසිකලක්ලනගොකීලසසේක.
සියුමේඉඳුරන්ඇතිලකලනකුලගේසිතකවදනාවත්නිරර්ථකලයලනගොරිලදවලසසේක.
මිනිසස්දුබලකමේගපැනඋන්වහන්ලසසේකසිකලලකඅවලනාදලනගොකීලසසේක.
දවසලදලවලල්ලප්රසේමලයන්මයුක්තවඇත්තකථනාකළලසසේක. එරිසිකමටත්,
ලනගොඇදහිලිවන්තකමටහනාඅයුතුකමටත්ප්රසිද්ධිලයලචලෝදනනාකළලසසේක.
නමුත්ඉතනාතදබලතර්ජනයක්කරනවිටපවනාඋන්වහන්ලසසේලගේලනත්යුගලකඳුළින්පිරීතිබුණි.
ජීවනයදමනාර්ගයදසපැබකෑකමදවූඋන්වහන්ලසසේපිළිගපැනීමටඅකමපැතිමුත්උන්වහන්ලසසේලප්රසේමකළලයරුසලමගපැනහපැඬුලසසේ
ලසසේක . ඔවහුගපැලවුමේකනාරයනාණන්වූඋන්වහන්ලසසේඑපනාකලළලෝය.
එලසසේවුවදඋන්වහන්ලසසේඔවුන්දයනානුකමේපනාලවන්යුක්තවසපැලකූලසසේක.
අනුන්ලගේයහපතපතනආත්මනාර්ථයලනගොතකනඑකක්විය. උන්වහන්ලසසේලගේජීවිතය.
සියලුලදනමඅනගිඅයලලසයඋන්වහන්ලසසේලගේදකෑසටහමුවූලය
.උන්වහන්ලසසේලද්වනානුභනාසමේපන්නවසිටියමුත්ලදවියන්වහන්ලසසේලගේපවුලල්සකෑමසනාමනාජකලයකුලකලරහිමුදුසිතින්ක්රි
යනාකළලසසේක.
වපැටීගියආත්මයන්සකෑමමනුෂධ්යයයන්තුළතිලබනබවත්ඔවුන්ගපැලවීමඋන්වහන්ලසසේලගේලමලහයබවත්ඒත්තුගත්ලසසේක
. {SCSI 8.2}

ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේජීවිතලයන්ප්රකනාශවූචරිතලක්ෂණයයලමේ . ලමේලදවියන්වහන්ලසසේලගේචරිතයය.
ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේතුළින්මනුෂධ්යපුත්රයන්කරනාගලනාඑනලද්වනානුකමේපනාවපියනාණන්වහන්ලසසේලගේහදවතින්ඇරඹුනඑකක.
සනානුකමේපනාලවන්පිරුණගපැලවුමේකනාරමුදුලමගොලළගොක්ලයසුසස්වහන්ලසසේ“මසිංසලයහිප්රකනාශවූලදවියන්වහන්ලසසේය.”
1 තිලමලෝති3;16. {SCSI 9.1}
ලයසුසස්වහන්ලසසේජීවත්වුලණත්, දුක්වින්ලදත්, මපැරුලණත්, අපමුදනපිණිසය.
අපසදනාකනාලප්රීතිලයහවුල්කනාරයන්ලවනපිණිසඋන්වහන්ලසසේඅපලවනුවටදුක්වින්දලසසේක .
විසස්තරකළලනගොහපැකලත්ජසකන්යුත්ලලලෝකයක සිට, පනාපලයන්කළිටිවූද, කපැලපැල්වූද,
මරණලසවනපැල්ලලන්හනාපනාපලයන්අඳුරුවූදලලලෝකයකට,
කරුණනාලවන්හනාසපැබකෑකමින්පරිපුර්ණවූඒකජනාතකපුත්රයනානණන්ලගේපපැමිණීමටලදවියන්වහන්ලසසේඉඩහපැරියලසසේක.
{SCSI 9.2}

පියනාණන්වහන්ලසසේලගේලප්රසේමලයන්තුරුල්ලද, සුරදුතයන්ලගේවන්දනනාමනානයද, ඇතහපැරවිත්නින්දනාඅපහනාස,
ගර්හනාවවරයහනාඅවසනානවශලයන්මරණයදවිඳින්ටඉඩහපැරියලසසේක.
“අපලගේසමනාදනානයඋපදවනදඬුවමඋන්වහන්ලසසේලකලරහිතිබුලණේය.
උන්වහන්ලසසේලගේපහරවලින්අපසුවකරනුලබමුව.” ලයසයයනා53. 5.
ඔබලගත්මනාලගත්පනාපබරතමන්කරපිටටගත්නිමලසුලකගොමළලද්වපුත්රයනාවනනාන්තරලයදගපැත්ලසමලන්උයලන්දකුරු
සියපිටදසිටිනආකනාරයබලනාපල්ලනා.
මනුෂධ්යයනාපනාපයකරණලකගොටලගනලදවියන්වහන්ලසසේලගන්ලවන්කරනුලපැබීලමේලගගොරතරභනාවයලදවියන්වහන්ලසසේස
මගඒකත්වයක්වසිටියනාවූඋන්වහන්ලසසේලගේසිතටතදින්කනාවපැදීගිලයය. ඒලහසේතුලවනි“මනාලගේලදවියනි,
මනාලගේලදවියනිකුමක්නිසනාමනාඅත්හපැරියලසසේක්ද?” යනදුක්මුසුහඬඋන්වහන්ලසසේලගේලතගොල්වලින්නික්මුලණේ.
මලතව27; 46.
පනාපබරත්එහිවූබරපතලකමත්ඒලහසේතුලවන්ලදවියන්වහන්ලසසේලකලරන්ආත්මයනාලගේලවන්කරනුලපැබීමත්ගපැනලමලන
ලනහිකරීලමන්ලද්වපුත්රයනාණන්ලගේහදවතබිඳීගිලයය . {SCSI 10.1}
මිනිසනාලකලරහිලප්රසේමයක්පියනාණන්වහන්ලසසේලගේසිතතුළඇතිකරනපිණිසලහලෝමිනිසනාගලවනලලසඋන්වහන්ලසසේතුළ
කපැමපැත්තක්උපදවනපිණිසවත්ලනගොලවය, ලමේමහත්පූජනාවඔපපුකලළසේනපැත, ඇත්තටමඑලසසේලනගොලව.

“ලදවියන්වහලසසේලලලෝකයටලකගොපමණලප්රසේමකළලසසේක්දකයලතගොත්තමන්වහන්ලසසේලගේඒකජනාතකපුත්රයනාලලලෝකයටඑවූ
වූලසසේක .” ලයගොහන්3; 16. සමගිකරීලමේඒමහත්පූජනාවනිසනාලදවියන්වහන්ලසසේඅපටලප්රසේමකළනාලනගොව,
නමුන්උන්වහන්ලසසේඅපලකලරහිපතළනාවූලප්රසේමයනිසනාඒපූජනාවපිළිලයලකළලසසේක.
වපැටීගියනාවූලලලෝකයටතමන්වහන්ලසසේතුළතිබුලප්රසේමයවගුරුවන්ටඇතිවූඑකමමනාර්ගයක්ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේවිය.
ලදවියන්වහන්ලසසේලලලෝකයතමන්ටමසමගි කරගනිමින්ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේතුළසිටිලසසේක. 2 ලකගොරින්ති5; 19.
ලදවියන්වහන්ලසසේතමපුත්රයනාණන්සමගදුක්වින්දලසසේක.

ගපැත්ලසමලන්ප්රතනාපලයහිදකල්වරිලයමරණලයහිදසදනාකනාලලප්රසේමලයතපැනපැන්වහන්ලසසේඅපලගේමිදීලමේමිළයලගවුලසසේ
ක. {SCSI 10.2}
“මනාවිසින්නපැවතගන්නනාපිණිසමනාලගේජීවිතයලදනබපැවින්මනාලගේපියනාලණලෝමටලප්රසේමකරන”
බවලයසුසස්වහන්ලසසේකීලසසේක. ලයගොහන්10;17. එහිඅර්ථයලමලසසේය.
“මනාලගේපියනාණන්වහන්ලසසේනුඹලනාටලකගොපමණලප්රසේමකරනවනාදකවලහගොත්නුඹලනාලගේගපැලවීමපිණිසමනාලගේජීවිතයලදන
බපැවින්මට, වඩනාත්ලප්රසේමකරනලසසේක.

නුඹලනාලගේඇපකනාරයනාවශලයන්මනාලගේජීවිතයකපැපකරීමහනානුඹලනාලගේපනාපයසහවරදමනාලගේකරපිටටලගනමනාලගේජීවිත
යපනාවනාදීමදකරණලකගොටලගනමමමපියනාණන්වහන්ලසසේටවඩනාත්ප්රියවූලකලනක්වීමි .
කුමක්ලහයන්දයත්මනාලගේපූජනාවකරණලකගොටලගනලදවියන්වහන්ලසසේසනාධනාරණවී,
ලයසුසස්වහන්ලසසේතුළඅදහන්නනාසනාධනාරණකරන්නනාවූලසසේක. {SCSI 11.1}
අපලගේමිදීමඉෂස්ටකරන්ටලද්වපුත්රයනාහපැරලවනකසිලවකුටනුපුළුවන.
මක්නිසනාදපියනාණන්ලගේතුරුලල්සිටිතපැනපැන්වහන්ලසසේටපමණක්යපුළුවන්පියනාණන්වහන්ලසසේප්රකනාශකරන්ට,
ලදවියන්වහන්ලසසේලගේලප්රසේමලයඋසහනාගපැඹුරදත්තපැනපැන්වහන්ලසසේටපමණකඑයප්රකනාශකළහපැක්ලක්;
වපැටීගියනාවූමිනිසස්වර්ගයනාලවනුලවන්ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේකළනාවූඅනන්තලප්රසේමලයප්රජනාලවන්ඌනවුකවරලදයකන්වත්විනනා
නනාශයටභනාජනවසිටිමනුෂධ්යයනාලකලරහිවූලදවිපියනාණන්ලගේලප්රසේමයප්රකනාශකළලනගොහපැක . {SCSI 11.2}
“ලදවියන්වහන්ලසසේලලලෝකයටලකගොපමණලප්රසේමකළලසසේක්දයත්තමන්ඒකජනාතකපුත්රයනාඅපලවනුවටදුන්ලසසේක .”
ලයගොහන්3;16. ලදවියන්වහන්ලසසේතමපුත්රයනාණන්ලමලළගොවටඑවලවමනුෂධ්යයයන්අතලරහිවනාසයකරන්ට,
ඔවුන්ලගේපවඋසුලන්ටහනාඔවුන්ලවනුලවන්මපැලරන්ටපමණක්ලනගොවවපැටීගියනාවූමනුෂධ්යවර්ගයනාටය .
මනුෂධ්යවර්ගයනාලගේඋවමනනාවන්හනාආශනාවන්දපැනඇඳිනක්රිසස්තුසස් වහන්ලසසේටක්රියනාකරන්ටවිය.

ලදවියන්වහන්ලසසේසමගඒකත්වයක්වසිටිඋන්වහන්ලසසේකවදනාවත්ලනගොබිලදන්නනාවූබපැඳුමේවලින්මනුෂධ්යපුත්රයන්ටසමේ
බන්ධවුලසසේක. “ඔවුන්ටසලහලෝදරලයලෝය” යකයන්ටලයසුසස්වහන්ලසසේ“ලජ්ජනාලනගොවූලසසේක”. ලහබලරව2; 11.
උන්වහන්ලසසේඅලපමපැදහත්කනාරයනාලණලෝය. අලපපනාපපුජනාවය.
පියනාණන්වහන්ලසසේලගේසිහසුනඉදිරිපිටමනුකයලගනවපැඩසිටිනඅලපසලහලෝදරයනාය .
උන්වහන්ලසසේමුදනාගත්මනුෂධ්යයවර්ගයනාසමගසදනාකනාලයටමවපැඩවසනමනුෂධ්යයපුත්රයනාලනලෝය .
පනාපයනිසනාඇතිවූවිනනාශලයන්දසනාපලයන්හනාපහත්සස්වභනාවලයන්දමනුෂධ්යයයනානගනාසිටුවමින්ලදවියන්වහන්ලසසේලගේලප්රසේ
ලප්රසේමයපරනාවර්තනයකරනපිණිසදශුද්ධවන්තකලමේප්රීතියටඇතුළුලවනපිණිසදයටකීසකෑමතත්ත්වයක්මඋන්වහන්ලසසේඉසු
සුලුලසසේක . {SCSI 11.3}
අපලවනුවටමපැලරනපිණිසතමපුතනාපූජනාකළසස්වර්ගීයපියනාණන්වහන්ලසසේඅප්රමනාණපූජනාවතුළින්අපලගේමිදීමඋලදසනාලග
වනලදමිලයගපැනලමලනහිකරනක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේතුළඅපකවරනාකනාරඅයලවමුදයන්නගපැනඅපසිත්සතන්හිඋසසස්අදහ
සස්ඇතිකරවියයුතු. විනනාශවීයනමනුෂධ්යයවර්ගයනාලදසපතළනාවූපියනාණන්වහන්ලසසේලගේලප්රසේමලයඋස, මහත,
ගපැඹුරදපැකුමේලත්ලද්වනානුභනාවලයන්පිරීසිටිලයගොහන්අලපලෝසස්තුළුවරයනාගරුසමේමනානලයන්හනානමසස්කනාරලයන්පිරීගිලය
ය.
ඒලප්රසේමලයවිශනාලතරබවහනාමතෘදුලමගොලළගොක්බවලකතරමේදකවලහගොත්ඒවිසස්තරසහිතවප්රරකනාශකරන්ටඕහටවචනලනගොමපැ
මපැතිබපැවින්තමතමන්ටමබලනපිණිසඔහුලලලෝකයනාටආරනාධනනාකලළසේය .

“අපිලදවියන්වහලසසේලගේදරුලවලෝයයකයනුලබනතරමටපියනාණන්වහන්ලසසේලකබඳුලප්රසේමයක්අපටකළලසසේක්දපැයබලනා
පල්ලනා.” 1 ලයගොහන්3;1. මිනිසනාලකතරමේඅගනනාලකලනක්දපැයඑයන්දක්වය.

ලද්වනීතියකඩකරීලමන්ලද්වදරුලවලෝසනාතනිකලසනගලවති
.ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේඉටුකළසමගිකරීලමේපුජනාවලකලරහිඇදහිල්ලලහසේතුලකගොටලගනආදමේලගේදරුලවලෝලද්වදරුවන්ලවති
. ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේමනුකයගපැනීලමන්මනුෂධ්යවර්ගයනාඋසසස්කළලසසේක. වපැටීගියනාවූමනුෂධ්යයන්ට“ලද්වදරුලවලෝය”
යකයනු
ලබනප්රමනාණවත්වටිනනාකමක්ලගනලදන්ලන්ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේසමගඔවුන්ටඇතිසමේබන්ධකමලහසේතුලකගොටලගනලව.
{SCSI 12.1}

ඒඅසමසමලප්රසේමයක. සස්වර්ගීයරනාජනාත්තමයනාණන්ලගේදරුලවලෝ! අනගිලපගොලරගොන්දුව!
ඉතනාගපැඹුරුඋපවනාසලයහිලයදීලමලනහිකටයුතුගපැඹුරුකනාරණය!
තමන්ටලප්රසේමලනගොකළනාවූලලලෝකයටදක්වනලදවියන්වහන්ලසසේලගේඅසහනායලප්රසේමය !
යනනාදීසිතුවිලිආත්මයමර්දනයකරීලමේබලයක්ඇතිකරය. මනුෂධ්යකපැමපැත්තලද්වකපැමපැත්තටයටත්කරය.
අපලගේමනසලයගොදවමින්කුරුසියඅනුවදිවධ්යචරිතයගපැනඉලගනගන්ටගන්ටදයනාව,
මුදුබවහනාකමනාවීමසමගසනාධනාරණත්වයහනායුක්තියසමේමිශවීඇතිබපැවලපලන් .
ඒඅතරමහිතුවක්කනාරදරුලවකුටලපමේබරිතමවක්විසින්කරනුලබනකන්නලවවටවඩනාඅධිකතරකරුණනාවහනාදයනාලවන්
න්යුක්තවූලදවියන්වහන්ලසසේලගේඅප්රමනාණලප්රසේමයමනනාවලබලෝධකරවනගිණියලනගොහපැකතරමේසනාක්ෂින්අපටදකන්ටලපැලබ
ලබ . {SCSI 13.1}
ලයසුසස්මනාආදරැති
1. ලයසුසස්මනාඅදරැති

ඔබලවතඑමිනීති
බනාධනාපරික්ෂනාලවති
මනායනමගරුති
ලගනයන්මනාලගනයන්
තදමනාරුතමපැදින්
ලමේලලලෝපසුකරමින්
ලගනයන්ලදවලලගොලපමින්

2. අන්කසිලවක්නකෑමට

ඔබමිසපිහිට
නනාරිනුමනාලමවිට
‘සිරිලනගොකරතුට

මනාඔබඅදහමි

ඔබනිත්ලසගොයනාඑමි
දුගීමනාරකන්හිමි
යටඔබලපමේරසස්මි

3. ක්රිසස්තුසස්මයඕනකෑමට

ඔබමිසමි’ පිට
දුක්ලවන්නත්සනසන්ට
ලරලෝගීන්සුවකරන්ට
පනාපීන්ගලවනාලන්ට
සබවසලදසන්ට
නකෑසමකරන්නට
අන්කසිලවක්ලලලෝපිට {SCSI 14.1}

අදිකඥාරය 2—පව්කඥාරයඥාටක්රිසස්තුසස්වහන්දසසේඅවශෂ්යයය
ආරමේභලයදීපටන්මිනිසනාටඋසසස්බලයන්හනාසමපලබුද්ධියක්දඇතිවතිබුණි.
ඔහුසියල්ලලන්ලදවියන්වහන්ලසසේහනාසමගපූර්ණවඑකමුතුභනාවයඇතිවසිටිලයය .
ඔහුපිරිසිදුසිතුවිලිදශුද්ධඅදහසස්දඇත්ලතක්වී. නමුත්පනාපයකරණලකගොටලගනඔහුලගේබලයන්දුෂස්ඨවිය.
ලප්රසේමයලවනුවටඔහුතුළආත්මනාර්ථයක්රියනාලකලළසේය.
ලද්වනීතියකඩකරීමලහසේතුලකගොටලගනඔහුලකතරමේදුර්වලවූවනාදකීලවගොත්,
නපුලර්බලයටවිරුද්ධවසිටින්ටඔහුතුළමකසිශක්තියක්ලනගොතිබුලණේය. ඔහුසනාතන්ලගේවහලලක්වී.
එවිටවිලශසේෂනාකනාරලයන්ලදවියන්වහන්ලසසේමපැදහත්නූනලසසේක්නමේසදනාකනාලයටමඔහුඒතත්වලයමසිටිනවනාඇත .
මිනිසනාමපැවීමපිලිබඳලද්වඅබිප්රනායනිෂස්ප්රභනාකරලීමත්ලලලෝකයසනාපලයන්හනාවිනනාශලයන්පිරවීමත්සනාතන්ලගේඅදහසවිය .
ලදවියන්වහන්ලසසේමිනිසනාමපැවීලමන්ලමේසියලුනපුරසිදුවූබවදඔහුකයය. {SCSI 15.1}
මිනිසනාපනාපරහිතසස්වභනාවලයහිසිටිකළ“සියලුප්රඥනාලවහිහනාදපැනගපැන්ලමහිනිධනානයවූ”
තපැනපැන්වහන්ලසසේසමගප්රීතිමත්සහභනාගිකමඇතුවසිටිලයය. ලකගොලලගොසස්සි2:3.
නමුත්ඔහුපනාපයටවපැටුනනාටපසුශුද්ධවන්තකලමහිප්රීතියභුක්තිවිදින්ටනුපුළුවන්වූබපැවින්ලදවියන්වහන්ලසසේඉදිරිලයන්
සපැඟලවන්ටමගක්ලසවීය. ලනගොලවනසස්වූමිනිසස්සිතඅදත්එලසසේමය.
ලහසේලදවියන්වහන්ලසසේහනාසමගඑකඟනපැතිබපැවින්උන්වහන්ලසසේසමගසහභනාගීකලමහිප්රීතිරසයභුක්තිලනගොවිඳිය .
පවකනාරයනාටලදවියන්වහන්ලසසේලගේඅභිමුඛලයහිකසිමප්රීතියක්ලනගොමපැත.
ශුද්ධවන්තයන්ලගේසමනාගමටඔහුලනගොකපැමතිය.
යමේලහයකන්ඔහුසස්වර්ගයටගිලයගොත්එතනඕහටප්රීතිමත්සස්ථනානයක්ලනගොලවනවනාඇත .
එහිවසනඅප්රමනාණලප්රසේමලයන්පිරුණනාවූතපැනපැන්වහන්ලසසේලගේසිතටපරනාර්ථකනාමීලප්රසේමයරජකරන්නවුන්ලගේසිත්සමේබන්
න්ධවඇතිලහයන්දඒසස්ථනානයඔහුටලනගොගපැලලප . එහිවසනපනාපරහිතයන්ටඔහුලගේසිතිවිලි, ඔහුආශනාකරනදකෑ,
ඔහුලගේඅදහසස්, නුරුසස්සනඒවනාලවත්. ඔහුදසඅතින්මසස්වර්ගයටලනගොගපැලලපන්ලනක.
ඕහටසස්වර්ගයවධකභූමියක්ලවය.
එහිවූප්රීතිලයමධධ්යයසස්ථනානයහනාආලලලෝකයදවූතපැනපැන්වහන්ලසසේඉදිරිලයන්සපැඟලවන්ටලහසේආශනාකරන්ලන්මය.
අදමිටුවන්සගලයන්පිටුවහල්කරලීමලද්වනීතිලයඅදහසලනගොලව.
නමුත්ඔවුන්ලගේනුසුදුසුකමේනිසනාඔවුන්මඒසමනාගලමන්ලවන්ලවති .
ලදවියන්වහන්ලසසේලගේලත්ජසඔවුනටවිනනාශකරනගින්නක්වපැන්න.
ඔවුන්මුදනුලබනපිණිසතමජීවිතයදනානයකළතපැනන්වහන්ලසසේලගේඅභිමුඛලයන්සඟවනුලබනපිණිසඔවුන්කරනාවිනනා
ශයපපැමිලණනවනාටඔවහුකපැමපැත්තනාහුය. {SCSI 15.2}
අපගිලීසිටින්නනාවූපනාපයනමපැතිවලලන්ලගගොඩඑන්ටඅපටමපුළුවන්කමක්නපැත. අපසිත්නපුරුය.
ඒලවනසස්කරන්ටඅපටබපැරිය. “අපිරිසිදුලදයකන්පිරිසිදුලදයක්ඇතිකරන්ටකනාටපුළුවන්ද?” කසිලවකුටබපැරිය.
“මනාසිංශිකඇල්මලදවියන්වහන්ලසසේටසතුරුකමය.
කුමක්ලහයන්දඑයලදවියන්වහන්ලසසේලගේවිවධ්යයවසස්ථනාවටයටත්නපැත . යටත්ලවන්ටත්බපැරිය. ” ලරලෝම 8:7. උගත්කම,
ශිෂස්ටනාචනාරය, තමකපැමපැත්තපනාවිච්චිකරීම,
මනුෂධ්යප්රයත්නයනනාදීසියල්ලටනියමසස්ථනානයක්ඇතිමුත්ලමහිදීඒවනාබලරහිතය.
බනාහිරලලසලහගොඳහපැසිරීමක්ඒවනායන්ඇතිකරනමුත්සිතලවනසස්කරන්නටඒවනාටනුපුළුවන .
ජීවිතලයඋල්පත්පිරිසිදුකරන්ටඒවනාටබපැරිය.
මිනිසනාපනාපතරභනාවලයන්ශුද්ධවන්තකමටපපැමිලණන්ටලපරඔහුතුළඅලුත්ජීවිතයක්ලගනලදනබලයක්ඇතිවියයුතුම
ය. ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේය, ඒබලය.
ආත්මයනාලගේඅප්රනාණිකඉඳුරන්ප්රනාණවත්කරමින්ඒවනාශුද්ධවන්තකමටහනාලදවියන්වහන්ලසසේලකලරහිඇලුමේවනපරිදිපුබු
දුකරවන්ලන්ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේඅනුග්රහයපමණය. {SCSI 16.1}

“යලමක්ඉහළින්ඉපිදනපැත්නමේ” එනමේනවජීවිතයක්ගතකරනපිණිසඅළුත්සිතක්දඅළුත්ආශනාවන්දඅළුත්

අභිප්රනායයන්හනාඅදහසස්දලබනාලනගොගත්ලතගොත්“ඔහුටලදවියන්වහන්ලසසේලගේරනාජධ්යයදකන්ටබපැරිය”
යලයසුසස්වහන්ලසසේවදනාළලසසේක.
මනුෂධ්යයනාතුළසස්වභනාවලයන්මපිහිටනාඇතියහපත්ගුණනාසිංගවපැඩිවර්ධනයකරීමඅවශධ්යයයනඅදහසඉතනාභයනානකමුළනාවක
ක . “ජමේමිකමනුෂධ්යයනාලදවියන්වහන්ලසසේලගේකනාරණනාපිළිලනගොගනිය. ඒවනාඔහුටලමලෝඩකමේය.
ඒවනාආත්මිකලලසවිමසියයුතුබපැවින්ඒවනාදපැනගන්ටඔහුටබපැරිය.” “
නුඹලනානපැවතඋපදින්ටඕනකෑයයමනාකීවනාටමවිතලනගොලවල්ලනා .” 1 ලකගොරින්ති2:14; ලයගොහන්3:7.
“උන්වහන්ලසසේතුළජීවනයතිබුලණේය. ඒජීවනයමනුෂධ්යයන්ලගේආලලලෝකයවුලයය.” ලයගොහන්1:4.
අපලගේගපැලවීමටඅවශධ්යයවූමනුෂධ්යයන්අතලර්ලදනලදලවනකසිනනාමයක්සස්වර්ගලයන්යටනපැත්ලත්යයලයසුසස්වහන්
ලසසේගපැනලියනාතිලබ. ක්රියනා4:12 {SCSI 16.2}
ලදවියන්වහන්ලසසේතුළඇතිපීතතෘකනාමතෘදුකමත්ගුණවන්තකමලප්රසේමණීයකරුණනාවත්ලත්රුමේගත්තනාටපමණක්මදිය .
උන්වහන්ලසසේලගේවධ්යවසස්ථනාලවගපැබලකගොටඇතිප්රඥනාවහනාසනාධනාරණත්වයවටහනාගපැනීමපමණක්ලනගොසපැලහසේ.
එයලප්රසේමලයසදනාකනාලිකප්රතිපත්තියපිටපිහිටුවනාඇතිබවදලනගොවලහනාලත්රුමේගත්තනාටමදිය .
පනාවුල්තුමනාලමේසියලුගුණයන්දපැකලමලසසේකයය. “වධ්යවසස්ථනාවයහපත්බවපිළිගනිමි. වධ්යවසස්ථනාවශුද්ධයආඥනාවශුද්ධය,
සනාධනාරණය, යහපත්ය.” ලරලෝම 7: 16, 12. නමුත්“මමමනාසිංශිකබපැවින්පනාපයටවිකුණනුලබනාසිටිමි.”
යපනාවුල්තුමනාමහත්දුක්ඛිතභනාවලයන්යුක්තවකීලවය.
ඔහුශුද්ධවන්තකමටහනාධර්මිෂස්ටකමටආශනාකළමුත්ඒඔහටමලබනාගතලනගොහපැකබපැවින්“අලහලෝ, කනාලකන්නීමනා,
ලමේමරණීයවූපනාපශරීරලයන්ගලවන්ලන්කවුද?” කයනාලමගොරගකෑලවය.
සකෑමරටකමසකෑමයුගයකමපනාපබරින්පීඩිතවසිටිප්රජනාවලගේමුවින්ඒකනාකනාරවනික්ලමනහඬයලමේ.
ලමේසියල්ලන්ටඑකමපිළිතුරනමේ“ලලලෝකලයපනාපයදුරුකරනලදවියන්වහන්ලසසේලගේබපැටළුපපැටියනාලණලෝබලව” යනුය.
{SCSI 17.1}

ලකගොල්ලකනාලගනලගගොසස්පනාපබරින්මිලදන්නටආශනාකරනයටඒසඳහනාඇතිඑකමමනාර්ගයකුමක්දපැයපපැහපැදිලි
කරනුවසස්ලද්වත්මයනාණන්වහන්ලසසේභනාවිතකරනනිදසුන්අලන්කය.
ඒසවටඅයතිවතිබුආශිර්වනාදලකගොල්ලකනාපියනාලගේලගදරින්පපැනගියවිටපනාපයහපැඟීලමේමහත්බරක්සිතතුළවිය .
ජීවිතයආනන්දකරවූසියල්ලලන්ලවන්කරනුලපැබපිටුවනාලලක්වුලයජීවිතයඉතනාඅප්රියකරඑකක්වී .
ලහසේලකලසසේදයත්ඔහුලගේලමේපනාපයකරණලකගොටලගනඔහුලදවියන්වහලසසේලගන්ලවන්කරනුලපැබුවනාවූසස්වර්ගයටඑපනාවූ
ලකලනකුයනහපැඟීමඔහුසිලත්දිවනාරනාත්රීලදලකහිලහගොල්මන්කරන්ටවිය. තනාරකනාමඩල්ලල්දීපතිලයන්ලහබියනාවූඅහස,
පියසස්සලකගොටලගනබලලකගොටුවකපවුරක්ලමන්වටලකගොටසිටගත්කඳුගපැටපසිංතිලයන්මපැදිවූමහනාලපගොලළගොවමතුපිටඇඳ
ඇතිරිලිලකගොට්ටලමට්ටකසිත්ලනගොමපැතිවලවලහසින්මිරිකීසිටිඔහුනිදන්ටවිය.
ලමලසසේනිදනඔහුටමවිතනාන්විතආලලලෝකයක්දිසස්වින. ලහලතමසපැතපීසිටිමමවිතනාන්විතආලලලෝකයක්දිසස්වින.
ලහලතමසපැතපීසිටිමිටියනාවලත්සිටඅහසඋසටදික්වූමහනාහිනිමලගක.
ලමහිඉහළටනගිනපහළටබසිනසුරදුතකණේඩනායමක්දවී.
ඒඅතරමඅහසලදසවූලත්ජසසමේභනාරලයන්නික්ලමන්සපැනසිල්ලල්හනාබලනාලපගොලරගොත්තුලවදිවධ්යපණිවුඩයක්ඇසුණි .
ගපැලවුමේකනාරලයක්මුණගපැසීමටයනාලකගොබලගේසිලතහිවූතදආශනාවහනාඋවමනනාවලමලලසපුර්ණකරනලදී .
පනාපිලයක්වූඕහටලදවියන්වහන්ලසසේසමගනපැවතසහභනාගිකමලබනාගතහපැකමගඑලිදරවවනුදපැකඔහුප්රීතිමත්විය .
සස්තුතිවන්තවිය.
ලදවියන්වහන්ලසසේත්මිනිසනාත්අතරසමගිසමනාගමපපැවපැත්වීමටඇතිඑකමමනාර්ගයලයසුසස්වහන්ලසසේබවදුටුසිහිනලයගුප
තහිණිමගින්දපැක්ලවය. {SCSI 17.2}
“සස්වර්ගයවිවරවලදවියන්වහන්ලසසේලගේදුතයන්මනුෂධ්යපුත්රයනාකරණලකගොටලගනනගිනබවදබසිනබවදනුඹලනාදකන්නනා
නනාහුය ” යලයගොහන්1,51 ලක්සඳහන්වීඇතිලයසුසස්වහන්ලසසේනතනානිලයල්ටවිසස්තරකරදුන්දතෘෂස්ටනාන්තයලමයලව.
පනාපයකරණලකගොටලගනමනුෂධ්යයනාලදවියන්වහන්ලසසේලගන්ඈත්විය.

සස්වර්ගයහනාලපගොලළගොවඅතරපපැවතිගනුලදනුසියල්ලකපනාහරිනලදී.
ලමේඅතරතුරවූකුහරයනිසනාකසිගනුලදනුවක්කළලනගොහපැකවිය. නමුත්ක්රිසස්තුසස්වහන්
ලසසේතුළින්පතෘථිවියනපැවතසස්වර්ගයටසමේබන්ධවීඇත්ලත්ය.
පනාපයනිසනාඇතිවූඒකුහරයක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේකුසලනානිසසිංශලයන්පහවීලගගොසස්මනුෂධ්යයන්උලදසනාලසසේවයකරීලමේඉඩප්ර
ප්රසස්ථනාවදුතයන්ටනපැවතලපැබීඇත .
වපැටීලගගොසස්අසරණභනාවලයහනාදුර්වලතත්ත්වලයසිටිනමිනිසනානගනාසිටුවමින්අනන්තබලලයන්යුත්උපතසමගසමේබන්
ධකරන්ලන්ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේය. {SCSI 18.1}
වපැටීගියමනුෂධ්යවර්ගයනානගනාසිටුවීමටඇතිඑකමඋපතඔවුන්අමතකකරත්නමේඔවුන්නගනාසිටුවීමපිණිසදඔවුන්ලගේදියුණ
ණවඋලදසනාදකරනුලබනසියලුකටයුතුහනාසකෑමසන්නයක්මනිෂස්ප්රභනාවීයය .
“සකෑමයහපත්දීමනනාහනාසමේපූර්ණදීමනනාවක්ම” ලදවියන්වහන්ලසසේලගන්ය.
යනාලකගොබ1:17 මනුෂධ්යචරිතලයකසිඋසසස්භනාවයක්උන්වහන්ලසසේනපැතුවඇතිලනගොලව.
“මනාර්ගයදසපැබකෑකමදජීවනයදමමය;
මනාකරණලකගොටලගනමිසකසිලවක්ලදවියන්වහන්ලසසේලඟටපපැමිලණන්ලන්නපැතපැ” යක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේකයනලසසේක.
ලදවියන්වහන්ලසසේලවතටඅපලගනයනඑකමමගක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේය. {SCSI 19.1}
ලදවියන්වහන්ලසසේතමභූමිකදරුවන්ටමරණයටවඩනාබලවත්ලප්රසේමයකනිඅයදින්ලන්.
උන්වහන්ලසසේලගේඑකමපුත්රයනාදීලමන්මුළුසස්වර්ගයඑකත්යනාගයකකපැටිලකගොටඅපපිටවපැගිලරවලසසේක .
මිදුමේකනාරයනාණන්ලගේජීවිතය,
මරණයහනාමපැදහත්කමේකරීමදදුතයන්ලගේලසසේවයදආත්මයනාණන්වහන්ලසසේලගේකන්නලවවදතුළින්සියල්ලප්රධනානවක්රියනා
යනාකරනපියනාණන්වහන්ලසසේදසස්වර්ගීයලසසේනනාවලගේලනගොනවතිනඋනන්දුවදයනසියල්ලමිනිසනාලගේගපැලවීමඋලදසනාලමලහ
ලහකරත් . {SCSI 19.2}
අපලවනුලවන්කළඒවිසස්මපත්පූජනාවගපැනලමලනහිකරමු.
විනනාශමනාර්ගලයගමන්ලගනඇත්තවුන්ආපසුපියනාණන්ලගේලගදරටඑනපිණිසසස්වර්ගයදරනලවලහසමහන්සියහනාඋත්
සනාහයගපැනඅපිඅලගේලකගොටසලකන්ටවකෑයමේකරමු.
ඒඋලදසනාලයගොදනුලබනඅදහසස්උදහසස්හනාක්රියනාකනාරිත්වයටවඩනාබලවත්ලලසක්රියනාකළහපැකදකෑතවත් නපැත .
හරිලද්කරීමටලපැලබනමහත්විපනාකද,
සස්වකීයදූතයන්ලගේසමනාගමභුක්තිවිදීමදලදවියන්වහන්ලසසේලගේත්පුත්රයනාණන්වහන්ලසසේලගේත්ලප්රසේමයහනාසහභනාගිකමදඅ
පබලයන්ලගේඋසසස්වීමහනාවිශනාලවීමදයනලමේමපැවුමේකනාරහනාගපැලවුමේකනාරයනාණන්වහන්ලසසේටසදනාකනාලයතුළපූජනාකරීමට
අපටරුකුල්ලදනුලබනවධර්යමත්වූඅනුබලයන්ලනගොවන්ලන්ද? {SCSI 19.3}
අනික්අතටපනාපයටවිරුද්ධවලදවියන්වහන්ලසසේප්රකනාශලකගොටඇතිවිනිශස්චයන්දවිපනාකදීලමේඅවශධ්යයතනාවයදඅපචරිතලය
ලයඅවමනානයහනාඅවසනානලයඇතිවිනනාශයදසනාතන්උලදසනාකරනලසසේවයටවිරුද්ධවඅපටඅවවනාදකරනපිණිසලද්වවචනලය
ලයඇතුළත්ලකගොටතිලබ . {SCSI 20.1}
අපිලදවියන්වහන්ලසසේලගේදයනාවලනගොතකනාක්රියනාකරමුද? මීටවඩනාකුමක්කළහපැකදඋන්වහන්ලසසේට?
මවිතනාන්විතලප්රසේමයකන්අපටලපමේකළඋන්වහන්ලසසේසමගසපැබකෑසමේබන්ධතනාවයක්ඇතිකරගනිමු.
උන්වහන්ලසසේලගේසස්වරූපයටසමනානවීමටඅපටසපයනාඇතිඉඩප්රසස්ථනාවන්තදින්අල්වනාගනිමු .
ඇරත්ලසසේවකදුතයන්ලගේපිහිටනාධනාරනපැවතලබනාගනිමු.
පියනාණන්ලගත්පුත්රයනාණන්ලගත්සහභනාගිකමහනාඒකත්වයනපැවතපිහිටුවනාගනිමු . {SCSI 20.2}
නමලයසුසස්සවසත්වනව
1. නමලයසුසස්සවසත්වනව

දුතුන්දනින්වපැලටව
රන්කරුළරැලගනඑව
පළදවඒහිමි

2. ලතලෝරනාගත්ඒඊශනාලයල්

වපැඳවපැලටවපනාමුල්
පසසවඒලදවසුනිමල්
පළඳවඒහිමි

3. සකෑමජනාතීන්හනාලගගොත්වලින්

වලරවගීකයමින්
එහිමිටදීමහිම
පළදවඒහිමි

4. සදනාකනාලසුද්දරට

පනාමුලවපැටීනිත්
ගීගයමුරජුහට
පළඳවඒහිමි {SCSI 21.1}
අදිකනාරය 3—පසුතපැවීම
මනුෂධ්යලයක්ලදවියන්වහන්ලසසේඅභිමුඛලයහිසනාධනාරණවන්ලන්ලකලසසේද?
පවකනාරලයක්ධර්මිෂස්ටලයක්කරනුලබන්ලන්ලකලසසේද?
ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේතුළින්පමණකශුද්ධකමටත්ලදවියන්වහන්ලසසේටත්අපසමේබන්ධකරනුලබන්ලන්.
නමුත්අපික්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලවතපපැමිලණන්ලන්ලකලසසේද? අපිකුමක්කටයුතුද?
යනුලපන්තලකගොසස්තදවලසසේපනාපයහපැඟීගියසමූහයනාඇසුවනාක්ලමන්මඅදත්එමප්රශස්නයමලබගොලහලෝලදනඅසති .
ලපතතෘසස්උත්තරලදමින්“පසුතපැවිලිලවයල්ලනාය” යකීය.
තවත්වතනාලවකලපතතෘසස්ලගේඅවවනාදලයපළමුලවනිවචනයනමේ“නුඹලනාලගේපනාපමකනාදමනුලබනපිණිස......
පශස්චනාතනාපවහපැරියල්ලනා” යනුය. ක්රියනා3: 19, 20. {SCSI 22.1}
තමනාකළපනාපයගපැනකණගනාටුවීමත්ඒනපැවතලනගොකරනපිණිසඑයන්වපැලකීසිටීමත්පසුතපැවිල්ලනමේලව .
පනාපලයපනාපතරකමදකනනාතුරුඅපිපනාපයඅතලනගොහරිමු.
අපිමුළුහිතින්එයන්හපැලරනතුරුජීවිතලයසපැබකෑලවනසක්ඇතිලනගොලව. {SCSI 22.2}

රනාශිගණන්ජනයනාඔවුන්කළපනාපගපැනකණගනාටුලවති. පිටනාතරප්රකතෘතියක්දප්රකනාශකරති.
ඔවුනලගේඅධර්මිකක්රියනාලහසේතුලකගොටලගනදුක්ලවදනනාතමන්ඉසපිටටපපැමිණිලයයයනබියනිසනායඔවහුඑලසසේකරන්ලන්
. නමුත්බයබලලයවිසස්තරලවනආකනාරපසුතපැවිල්ලලනගොලවඒ. පනාපයගපැනලනගොවදුක්ලවදනනාගපැනඔවහුලශලෝකලවති.
සදහටමතමනාලගේකුලුඳුල්කමනපැතිවූබවලත්රුමේගත්ඒසවලගේලශලෝකයදඒහනාසමනානඑකක්විය.
කඩුවක්අතින්දරනාතමමනාර්ගලයසිටිලද්වදූතයනාදපැකීලමන්භයන්ත්රසස්තවූබනාලමේපණලබරනාගපැනීමේවසස්ඔහුවරදපිළිගති .
එලසසේවීනමුත්ඔහුපනාපයගපැනනිතධ්යපසුතපැවිල්ලක්ලනගොදපැක්වී. ඔහුඅභිප්රනායද ලනගොලවනසස්විය.
නපුරටපිළිකුල්ලනගොකලළසේය.
තමසස්වනාමින්වහන්ලසසේපනාවනාදුන්යූදසස්සක
ස් නාරිලයගොත්“මමනිර්මලලල්පනාවනාදීලමන්පවලකලළමි” යප්රකනාශලකලළසේය.
මලතව27:4 {SCSI 22.3}
ඔහුහිසපිටඑල්බලගනතිබුභයනානකදඬුවමහනාවරදකරුලවක්බවනියමවතිබීලමේබයනාදුකමත්ලහසේතුලකගොටලගනවූසිලත්
ලදගොසස්තපැබීලමන්ඔහුලගේවරදපිළිගන්ටබලකරනුලපැබීය. ඔහුලගේක්රියනාලවඵලයන්වශලයන්ඔහුසිතභයන්පිරීගිලයය.
නමුත්ඔහුඊශනාලයල්හිශුද්ධතපැනපැන්වහන්ලසසේඑපනාකරීමගපැනලහලෝලනගොකපැළපැල්ලනගොකළිටිලද්වපුත්රයනාපනාවනාදීමගපැනලහලෝ
ලහලෝසිතබිඳීගියබලවක්නමේලනගොදපැක්වින .
ලදවියන්වහන්ලසසේලගේඋදහලසසේදඬුවමේයටලත්දුක්විඳින්ටවූපනාරනාලවලෝතවදුරටත්දඬුවමේලනගොලබනපිණිසඔහුලගේපනාපයඒ
ත්තුගනී. නමුත්වසසිංගතනතරකරත්මසස්වර්ගයටවිරුද්ධවවගකීමආරමේභලකලළසේය.
ලමේහපැමලදනමපනාපයනාලගේඵලයගපැනමිසපනාපයගපැනලශලෝකලනගොවුහ. {SCSI 23.1}
නමුත්සිතලද්වත්මයනාණන්ලගේඅනුබලයටඅවනතවූකලහතෘදසනාක්ෂියලපගොළඹවනුලපැබලදවියන්වහන්ලසසේලගේපරිශුද්ධභනා
භනාවයදඑහිගපැඹුරදඑයලපගොලළගොලවහනාසස්වර්ගලයහිවූඋන්වහන්ලසසේලගේආණේඩුලවඅත්තිවනාරමබවදයනවගපවකනාරයනාටඅ
වලබලෝධලවය. “ලලලෝකයටඑන්නනාවූසියලුමනුෂධ්යයයන්ආලලලෝකකරන්නනාවූආලලලෝකය.
අඳුලර්සපැඟවීඇතිදකෑප්රකනාශකරමින්ආත්මයනාලගේරහසිගතසස්ථනානආලලලෝකකරය.” ලයගොහනාන්1: 19.
සිලත්නිතධ්යහපැඟීමේඇතිකරය. ලයලෝලහගොව:වහන්ලසසේලගේධර්මිෂස්ටකමපනාපිෂස්ඨයනාටහපැලඟය.
එබපැවින්වරදසහිතවූදකෑඅපිරිසිදුවූදඔහු,
සිත්පරික්ෂනාකරනඒමලහලෝත්මයනාණන්අභිමුඛයටසිලත්භයහනාතපැතිගපැන්ලමන්යුක්තවයපපැමිලණන්ලන් .
ලමලසසේපපැමිණිඕහටලදවියන්වහන්ලසසේලගේලප්රසේමයද, ශුද්ධවන්තකලමේලශලෝභනාවදපිරිසිදුකලමේප්රීතියදදිසස්ලවය.
එවිටඔහුදපිරිසිදුලවන්ටආශනාකරය. සස්වර්ගයසමගසහභනාගිකමඇතිකරගපැනීමටමනානබලය. {SCSI 23.2}
දනාවිත්රජතුමනාපනාපයටවපැටීලමන්පසුකළයනාච්ඤනාවසතධ්යවනාදීලලසපනාපයගපැනලශලෝකවීලමේසස්වභනාවය නිදසුන්කරය.
ඔහුලගේපසුතපැවිල්ලහදපත්ලලන්පපැනනපැඟීඅවසිංකඑකක්විය. තමවරදසඟවන්ටඋත්සනාහකරීමක්එහිලනගොවීය.
විනිශස්චලයන්මිලදනආශනාලවන්පපැනනපැගීයනාච්ඤනාවක්ලනගොවීයඒ.
ඔහුලගේපනාපලයවිශනාලත්වයදඔහුලගේආත්මලයකලුටදදනාවිත්ටලපනීගිලයය. ඔහුඔහුලගේපනාපයටපිළිකුල්ලකලළසේය.
ඔහුපනාපකමනාවගපැනපමණක්ලනගොවසිලත්පිරිසිදුභනාවයගපැනදයනාච්ඤනාලකලළසේය.
ඔහුශුද්ධවන්තකලමේප්රීතියටආශනාකරමින්ලදවියන්වහන්ලසසේසමගනපැවතසහභනාගිකමඇතිකරගපැනීමටබලනාලපගොලරගොත්
තුවිය. ලමන්නඔහුලගේමුවින්නික්මුණවචන:
“අපරනාධයටකමනාවත්පනාපයටවපැසස්මත්ලපැබූතපැනපැත්ලත්ආශීර්වනාදලද්ලදක්ය.
සස්වනාමින්වහන්ලසසේයලමකුලගේගන්නටයුතුකමලනගොතබනලසසේකද, යලමකුලගේසිලත්වසිංචනාවක්නපැත්ලත්ද,
ඒමනුෂධ්යයනාආශිර්වනාදලද්ලදක්ය.” ගීතිකනා32: 1, 2. “ලදවියන්වහන්සඔබලගේකරුණනාගුණයලලසමටදයනාවුවමපැනව.
ඔබලගේඅධිකදයනාබරකමලලසමනාලගේඅපරනාධමපැකුවමපැනව. මනාලගේයුතුකමින්මනාසමේපූර්ණලයන්මලසසේදුවමපැනව.
මනාලගේපනාපලයන්මනාපිරිසිදුකළමපැනව. මක්නිසනාදමනාලගේඅපරනාධමමඒත්තුගනිමි. මනාලගේපනාපයදනිතරමමනාඉදිරිලයහිය.
ඔබටවිරුද්ධවඔබටපමණක්මවිරුද්ධවපවලකලළමි. ඔබලගේඇසස්හමුලවහිනපුරුවතිලබනලද්ලකලළමි.
එබපැවින්ඔබකතනාකරනකලසනාධනාරණලසසේක. විනිශස්චයකරනකලඔබශුද්ධලසසේක.
බපැලුවමපැනවමමඅයුතුකමසහිතවසනාදනුලපැබීමි; මනාලගේමකෑණිලයලෝපනාපසහිතවමනාගපැබගත්තනාය.
බපැලුවමපැනවආත්මලයහිසතධ්යතනාවටඔබකපැමතිවනලසසේක;

අප්රකනාශවූහතෘදලයහිඔබමටඤනාණයදපැනගන්ටසලසස්වනලසසේක. හිලසගොපින්මනාපිරිසිදුකළමපැනව.
එවිටමමපවිත්රවන්ලනමි. මනාලසසේදුවමපැනව. එවිටමමහිමටවඩනාපිරිසිදුවන්ලනමි.
ඔබබින්දනාවූඇටවලටසපැපලපැලබනපිණිසප්රීතිසන්ලතලෝෂයමටඇලසන්ටසපැලපැසස්සුවමපැනව.
මනාලගේපනාපයලකලරන්ඔබලගේමුහුණසඟවනාගතමපැනව. මනාලගේසියලුඅයුතුකමේමපැකුවමපැනව;
ලදවියන්වහන්සපවිත්රසිතක්මනාතුලමපැවුවමපැනව; සස්ථීරආත්මයක්මනාතුලලහිඅලුලතන්සකෑදුවමපැනව. ඔබ
ඉදිරිලයහිමනාබපැහපැරලනගොකළමපැනව. ඔබලගේශුද්ධනාත්මයමනාලගන්පහලනගොකළමපැනව.
ඔබලගේගපැලවීලමේප්රීතියමටනපැවතදුනමපැනව. නිදහසස්ආත්මයකන්මනාදපැරුවමපැනව.
එවිටමමඅපරනාධකනාරයන්ටඔබලගේමනාර්ගඋගන්වන්ලනමි. පවකනාරලයලෝදඔබලවතටහරවනුලබන්ලනලෝය.
ලදවියන්වහන්ස, මනාලගේගපැලවීලමේලදවියන්වහන්ස, මිනීමපැරීලමේඅපරනාධලයන්මනාමුදනාහපැරියමපැනව.
මනාලගේදිවදඔබලගේධර්මිෂස්ඨකමගපැනශබදනගනාගීතිකනාගයන්ලන්ය. ගීතිකනා51:1-14. {SCSI 23.3}
එවපැනිපසුතපැවිල්ලක්මනුෂධ්යයබලයකන්සිදුකළලනගොහපැක.
සස්වර්ගයටනපැගමනුෂධ්යයන්ටදීමනනාලදවනාවදනාළක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේතුළින්පමණක්යඒලබනාගතහපැක්ලක්.
ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලදන්ටආශනාලවන්සිටිනආධනාරලනගොලපැලබනලසසේලබගොලහලෝලදනනාටවරදිනතපැනකලමේ.
පළමුලකගොටපසුතපැවිලිලනගොවීක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලවතඑන්ටනුපුළුවනපැයදඒපසුතපැවිල්ලපනාපකමනාවලපැබීමටඔවුන්පිළිලය
ලයලකරතපැයදඔවුහුසිතති . පනාපකමනාවටලපරටුවපසුතපැවිල්ලගමන්ගතයුතුබවසපැබකෑය.
කුමක්ලහයන්දගපැලවුමේකනාරලයකුලගේඅවශධ්යතනාවයහපැලඟන්ලන්තපැළුණබිඳුණසිතකටපමණය.
ලයසුසස්වහන්ලසසේලවතපපැමිලණන්ටලපරපවකනාරයනාපසුතපැවිලිලවනතුරුප්රමනාදවන්ටඕනකෑද ?
පවකනාරයනාහනාගපැලවුමේකනාරයනාඅතරබනාධනාවටකරුණක්ලවන්ටහපැරියයුතුදපසුතපැවිල්ල ? {SCSI 25.1}
“ලවලහසන්නනාවූබරඋසුලන්නනාවූසියල්ලලනිමනාලවතවලරල්ලනාමමනුඹලනාටනිවනාඩුලදමි.”
මලතව11;28 යනක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේආරනාධනයපිළිගන්ටලපරපවකනාරයනාපසුතපැවිලිවියයුතුබලවක්බයබලලයලනගො
උගන්වය. සපැබකෑපසුතපැවිල්ලටපමුණවන්ලන්ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේගුණවන්තභනාවයය.
“ඊශනාලයල්ටපශස්චනාතනාපයත්පවකමනාවත්ලදනඅධිපතිලයක්දගපැලවුමේකනාරලයක්දලවනපිණිසලදවියන්වහන්ලසසේතමන්
ලගේදකුණතින්උන්වහන්ලසසේඋසසස්කළලසසේක.” යනලපතතෘසස්තුමනාලගේකයමලනන්ඒකරුණවඩනාත්විසස්තරලවය.
ක්රියනා5:31 ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේ

ලනගොමපැතිවඅපටපනාපකමනාවලබන්ටලනගොහපැකවනාක්ලමන්මඋන්වහන්ලසසේලගේආත්මයනාණන්ලනගොමපැතිවපසුතපැවිල්වීමට
අපහතෘදලපගොළඹවන්ටදනුපුළුවන. {SCSI 25.2}
සකෑමහරිහපැඟීමක්මක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගන්ය.
පනාපයටවිරුද්ධවසතුරුකමලරලෝපණයකළහපැක්ලක්උන්වහන්ලසසේටපමණක.
සතධ්යයහනාපවිත්රරකමඋලදසනාවූසකෑමආශනාවක්දඅපලගේමපනාපිෂස්ටභනාවයගපැනඅපලගේසිත්සතන්හිඋන්වහන්ලසසේලගේආත්ම
යක්රියනාකරනබවටසනාක්ෂියක. {SCSI 26.1}
“මනාභූමිලයන්ඔසවනාගනුලපැබුලවගොත්සියලුමනුෂධ්යයන්මනාලවතටඇදගන්ලනමි” යලයගොහන්12:32.
ලයසුසස්වහන්ලසසේකීලසසේක.

ලලලෝකලයපනාපයලවනුලවන්මරණයවිඳිනමිදුමේකනාරයනාහපැටියටපවකනාරයන්ටක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේහඳුන්වනාදියයුතු.
ලදවියන්වහන්ලසසේලගේබපැටළුපපැටවනාලණලෝකල්වනාරිකුරුසිලයවදවිඳිනවනාදකනඅතරඅපසිත්තුළමිදීලමේඅභිරහසලහළිලව
ලවන්ටපටන්ගනී . එවිටලදවියන්වහන්ලසසේලගේයහපත්කමඅපපසුතපැවිල්ලටපමුණවය .
පවකනාරයන්උලදසනාදිවිපිදීලමන්ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේප්රකනාශකලළසේලත්රුමේගතලනගොහපැකලප්රසේමයක.
එවපැනිලප්රසේමයක්දකනපවකරුලගේගල්සිතලමගොලළගොක්ලවය. ඒතදින්කනාවපැදීයය.
ආත්මයනාතුළමනසස්තනාපලයහපැඟීමඇතිකරය. {SCSI 26.2}
තමන්ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලවතඇදගනුලබනවනායයනහපැඟීමඔවුන්තුළඇතිලවන්ටලපරසමහරවිලටකමනුෂධ්යලයලෝතමන්
න්ලගේපනාපිෂස්ටමනාර්ගයන්ගපැනලපැජ්ජනාවටපත්වීඔවුනලගේසමහරනපුරුපුරුදුඅතහරිනබවසතධ්යයක .

හරිලද්කරමින්යහපත්ජීවිතහපැඩගසනාගන්ටඅවසිංකලලසදරනසකෑමඋත්සනාහයකටමරුකුල්ලදන්ලන්ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේ
ලගේබලයය . ඔවුන්ලනගොදන්නනාඅමුතුබලයක්ඔවුන්තුළක්රියනාකරය. හතෘදසනාක්ෂියපිබිලදය. ක්රියනාකලනාපයලවනසස්ලවය.
ඔවුනලගේපනාපනිසනාකුරුසිලයඇනගසනුලපැබූඋන්වහන්ලසසේලදසබලනපිණිසඔවුන්ලපගොලළගොඹවනආඥනාවඔවුනලගේමත
කයටඑය. ඔවුන්ලගේ
ජීවිතවලඅදමිටුබවදසිතතුළගපැඹුරටමුල්ඇදඇතිපනාපයදඔවුන්ටප්රකනාශලවය .
එවිටක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේදමිටුකමගපැනඅලුත්අවලබලෝධයක්උදනාවී.
පනාපතරයන්මුදනුලබනපිණිසඑතරමේඋතුමේපූජනාවක්අවශධ්යයවූලමේපනාපයයනුකුමක්ද?
අපවිනනාශලනගොවීසදනාකනාලජීවනයලබනපිණිසලමපමණමහත්ලප්රසේමයක්දලමේහනාබලවත්දුක්විඳීමක්දඑතරමේයටත්වීමක්
දඅවශධ්යයවුලයදපැ? යකයනවනාඇත. {SCSI 26.3}
පවකනාරයනාලමේලප්රසේමයටවිරුද්ධලවමින්ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලවතඇදගනුලපැබීමඑපනාකරන්ටපුළුවන .
නමුත්ඔහුඅවිරුද්ධවුලනගොත්ලයසුසස්වහන්ලසසේලවතටඇදගනුලබය.
ලදවියන්වහන්ලසසේලගේඑකදුපුතුණවන්ටවිඳින්ටත්දරන්ටත්සිදුකළමහත්ලවදනනාවටලහසේතුභුතවූඔහුලගේපනාපයගපැනමන
සස්තනාපවීමටකුරුසියකරනාමගලපන්වනුලබනගපැලවීලමේපිළිලවලගපැනදපැනගන්මක්ඕහටලපැලබන්ලන්මය. {SCSI
27.1}

ලසගොබනාදහලමහික්රියනාකරනදිවධ්යයබලයමනුෂධ්යයන්ලගේසිත්වලටකතනාකරමින්ඔවුන්තුලනපැතිලදයක්ලබනාගපැනීමපිණිස
කවලනගොහපැකතරමේලදගොළක්උපදවය. ඔවුන්තුළඇතිවනආශනාවපිරිමසනාලන්ටලලලෝකලයඇතිදකෑඅසමත්ය.
විලවකයහනාසමනාදනානයලගනඑන්නනාවූක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේඅනුග්රහයහනාශුද්ධවන්තභනාවලයප්රීතියලගනදියහපැකදකෑපම
ණක්ලසගොයනපිණිසශුද්ලධලෝත්මයනාලණලෝඔවුන්ලගන්ඉල්වනලසසේක.
උන්වහන්ලසසේතුළින්ඔවුන්ටලබනාගතහපැකඅනන්තආශිර්වනාදභුක්තිවිඳිනපිණිසසතුටලගනලනගොලදනපනාපලයසපැපලසල්
ල්ලමේඅතහපැරදමමින්තමන්වහන්ලසසේලවතටඔවුන්ලගේකල්පනනාලයගොමුකරවනපිණිසඅපගපැලවුමේකනාරයනාලණලෝලපන්නන්
න්නනාවුදලනගොලපලනන්නනාවුදඅනුබලයන්තුළින්නිරතුරුක්රියනාකරනලසසේක .
ලලලෝකලයඇතිනිෂස්ඵලලදයන්පිපනාසයසසිංසිඳුවනාගන්ටඋත්සනාහදරනවුන්ටදීඇතිදිවධ්යආරනාධනයටකන්ලදනු.
“පිපනාසනාඇත්ලත්ඒවනා, කපැමතිකවලරක්නමුත්ජීවනලයවතුරලනගොමිළලයගනිත්වනා.” යනුය. එළිදරවව 22; 17. {SCSI
27.2}

ඔබටලමේලලලෝකලයන්ලබනාගතහපැකලද්ටවඩනායහපත්ලදයක්ලබනාගන්ටආශනාලවනසිතක්ඇත්නමේඒඔබලගේආත්මයටලද
ලදවියන්වහන්ලසසේකථනාකරනහඬබවලත්රුමේගතයුතු .
අනන්තලප්රසේමලයන්පුර්ණක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේචරිතයහනාසමේපූර්ණශුද්ධවන්තභනාවයක්දක්නනාලබනපිණිසපසුතපැවිල්
ලඅයපැදසිටිනු.
ලදවියන්වහන්ලසසේලගේවධ්යවසස්ථනාලවප්රඥපත්තීන්වූලදවියන්ටහනාසහකනාරයන්ටලප්රසේමයකසිඅඩුපනාඩුවක්ලනගොමපැතිවගපැලවු
වුමේකනාරයනාණන්ලගේජීවිතලයන්නිදසුන්විය .
උන්වහන්ලසසේලගේජීවිතලයපරමනාර්ථයවුලයතධ්යනාගශීලිභනාවයහනාපරනාර්ථකනාමීලප්රසේමයක්රියනාකරවීමත්ය .
අපසස්වනාමින්වහන්ලසසේලගේජීවිතලයන්විහිදීයනආලලලෝකලයරශස්මිකදමේබයන්අපපිටපතිතවනඅතරහනාඅපිඋන්වහන්ලසසේ
ලදසබලනඅතරයඅපචිත්තයන්ලගේපනාපතරසස්වභනාවයඅපටලපනීයන්ලන්. {SCSI 28.1}
මනාජීවිතයපිරිසිදුඅවසිංකවූවක්බපැවින්සනාමනානධ්යපවකනාරයන්ලමන්ලදවියන්වහන්ලසසේඅභිමුඛලයහිසිතින්යටත්ලනගොවියයු
තුයයනිකලද්මුසස්ලමන්අපගපැනමවර්ණනනාකරගත්තනාලවන්ටපුළුවන .
නමුත්ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේආලලලෝකයයටතටඅපපපැමිණිකලඅපලකතරමේඅපවිත්රදපැයඅපටලපනීයය .
අපලගේදූෂධ්යකරනුලපැබූසකෑමක්රියනාවක්මලදවියන්වහන්ලසසේටසතුරුකමවූආත්මනාර්ථලයඅදහසස්බවඅපටවපැටහීයනවනාඇත
. අපලගේදමිටුකමවපැරහපැළිහනාසමනානබවඅපිඑවිටදපැනගනිමු.
ඇරත්පනාපලයකලුලටන්අපපවිත්රකරීමටත්උන්වහන්ලසසේලගේසමනානත්වයටඅපසිත්පපැමිණවීමටත්හපැක්ලක්ක්රිසස්තුසස්වහ
න්ලසසේලගේලලයන්පමණක්බවදලත්රුමේගනිමු. {SCSI 28.2}

ආත්මයවිනිවිදයනලදවියන්වහන්ලසසේලගේලත්ජසස්සමේභනාරලයඑකඅසිංශුමනාත්රයක්හනාක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේශුද්ධවන්තක
ලමේප්රභනාවයදකරනලකගොටලගනමනුෂධ්යචරිතලයඇතිවිරූපහනාකපැළපැල්සහිතසස්ථනානදදූෂධ්යභනාවයදවිදහනාපනාන්ලන්ය .
එපමණක්දලනගොවඒඕනකෑපපැත්තක්පරික්ෂනාකරීමටහපැකආලලලෝකලයන්සිලත්ඇතිඅපිරිසිදුආශනාවන්දඅභක්තිකබවදලතගො
ලතගොල්වලකලුටදප්රදර්ශනයකරවය .
ලද්වනීතියකඩකරීමත්විපක්ෂභනාවයත්ලදවියන්වහන්ලසසේලගේපරික්ෂනාත්මකඅනුබලයයටලතහිපවකනාරයනාලගේආත්මය
මදිනුලබය. ලහසේක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේලනගොකපැළපැල්ලනගොකළිටිචරිතයදකනඅතරතමනාමපිළිකුල්කරගනිය. {SCSI
28.3}

දනානිලයල්දිවසස්ප්රරසනාදින්වහන්ලසසේලවතපපැමිණිසස්වර්ගීයපණිවුඩකනාරයනාලගේමහිමයදපැක්ලමන්දනානිලයල්ලතමතමනාලගේ
දුර්වලකමහනාඅසමේපූර්ණත්වයගපැනහපැඟීලමහිනිමගේනවිය. ඒපුදුමදර්ශනයවිසස්තරකරමින්ඔහුලමලසසේකයය.
“කසිශක්තියක්මනාතුළඉතිරිලනගොවීය. මනාලකලරහිමනාලගේලශලෝභනකමදඅජීවකමටහපැරුලණේය.
කසිශක්තියක්මනාතුළලනගොනපැවතුලන්ය.” දනානිලයල්10;8.
ලමවපැනිහපැඟීමේඇතිආත්මයආත්මනාර්ථකනාමීභනාවයටදආත්මලප්රසේමයටදද්ලවෂකරමින්ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේධර්මිෂස්ටක
මතුළින්උන්වහන්ලසසේලගේචරිතයටහනාලද්වවධ්යවසස්ථනාවටඑකඟවූපිරිසිදුසිතක්ලබන්ටඋත්සනාහකරනවනාඇත. {SCSI
29.1}

පනාවුල්තුමනාකයනුලය“ වධ්යවසස්ථනාලවහිවූධර්මිෂස්ටකලමේහපැටියට”
පිටනාතරිකක්රියනාසමේබන්ධලයන්“මමනිලදගොසස්වසිටිලයමි” යනුය.
නමුත්වධ්යවසස්ථනාලවහිවූආත්මිකගුණයවපැටහීගියඅතරඔහුපවකනාරලයක්බවඔහුටලපනීගිලයය.
මනුෂධ්යයනාවධ්යවසස්ථනාලවවචනනාර්ථයලගනබනාහිරජීවිතයවිනිශස්චයකරයනමේඔහුපනාපලයන්වපැළකීසිටින්ලනක.
නමුත්ලදවියන්වහන්ලසසේඔහුලදසබලන්නනාක්ලමන්ඔහුමඒවධ්යවසස්ථනාලවශුද්ධආඥනාවන්ලසලෝදිසිකරබපැලුඅතරඔහුනිහ
තමනානභනාවලයන්යුක්තවඔහුලගේවරදකයනාසිටිය. ඔහුතවදුරටත්ලමලසසේකයය.
“මමවරක්වධ්යවසස්ථනාවනපැතුවජීවත්වුලයමි . නමුත්ආඥනාවපපැමිණිකලපනාපයපනලපැබුලවය. මමදමපැරුලනමි.”
ලරලෝම 7;9. වධ්යවසස්ථනාලවආත්මිකභනාවයඔහුදුටුවිටපනාපයඑහිසපැබකෑභයනානකරූපලයන්ප්රකනාශවී.
එවිටඔහුලගේආත්මවර්ණනනාවඅතුරුදහන්විය. {SCSI 29.2}
ලදවියන්වහන්ලසසේසියලුපනාපයක්මඒකනාකනාරලලසගණන්ලනගොගන්නනාලසසේක.
මනුෂධ්යයනාලගේඇසස්හමුලයහිලමන්මලදවියන්වහන්ලසසේඉදිරිපිටදවරලද්තරනාතිරමේ ඇත්ලත්ය .
ලකලසසේලවතත්මිනිසනාලමයනපැත්නමේඑයසුළුපනාපයකපැයසලකය.
නමුත්ලදවියන්වහන්ලසසේඉදිරිපිටසුළුපනාපයකයනාලදයක්ලනගොමපැත. මනුෂධ්යවිනිශස්චයපක්ෂපනාතය, අසමේපූර්ණය.
නමුත්සියල්ලක්මඇතිහපැටියටය. ලදවියන්වහන්ලසසේතක්ලසසේරුකරන්ලන්.
ලබබද්දනාටසස්වර්ගයටයන්ටබපැරියකයමින්ඔහුලහලනාදකය.
නමුත්අහසිංකනාරකමටලලගොබකමටහනාආත්මනාර්ථයටලදගොසස්පවරනුලනගොලබය.
එලසසේනමුත්ලදවියන්වහන්ලසසේටවිලශසේෂලයන්මඅප්රසන්නපනාපලමේවනාය .
කුමක්ලහයන්දලමේලද්වල්පනාපරහිතඅලනක්ලලලෝකවලපරිසරලයහිවූපරහටදයනාවහනාලදවියන්වහන්ලසසේලගේතධ්යගශීලීච
රිතයටවිරුද්ධපනාපයන්ලහයනි.
බරපතළපනාපයක්කළලකලනක්තමනාලගේනීචභනාවයසහඅසරණභනාවයදහපැඟීලගගොසස්ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේඅනුග්රහලයඅව
ශධ්යතනාවයලත්රුමේගනී. නමුත්අහසිංකනාරලයන්පිරිසිතටකසිඅඩුපනාඩුවක්ලනගොදපැලනය.
එලසසේලහයන්එවපැනිසිතක්ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේටවිවතෘතකරනලද්දක්ලනගොවනලහයන්උන්වහන්ලසසේලගේආසිරිලනගොලබය
ඔහු. {SCSI 29.3}
“ලදවියන්වහන්ස, පවකනාරලයක්වූමටඅනුකමේපනාකළමපැනව.” යලූක්18;13.
යනාච්ඤනාකළඅසරණසුසිංගමේයකරන්නනාතමනාඅධර්මිෂස්ටලයකපැයඒත්තුගනී.
අනධ්යලයලෝදඔහුගපැනඑලසසේමකල්පනනාකලළලෝය.

නමුත්ඔහුතමනාලගේඅඩුලුහුඩුකමහපැඟීලගගොසස්පනාපබරරැලගනකරුණනාවලබනපිණිසලදවියන්වහන්ලසසේලවතපපැමිණිලයය

. ඔහුපනාපලයවහල්කමින්මිදීනිදහසස්ලවනපිණිසතමසිතලද්වනාත්මයනාණන්ලගේඅනුග්රහලයලසසේවයටවිවතෘතලකලළසේය .
එරිසියනාලගේආත්මධර්මිෂස්ටකලමේවර්ණනනාත්මකයනාච්ඤනාවශුද්ධනාත්මබලයටවිරුද්ධවසිතනමපැතිලදගොරවසනාලීය .

ලහලතමලදවියන්හන්ලසසේලගන්ඈත්වසිටිලහයන්ඔහුලගේචරිතලයදුෂධ්යයභනාවලයදලදවියන්වහන්ලසසේලගේදිවධ්යපවිත්රභනා
වලයසමේපූර්ණත්වලයදලවනසලනගොදපැනුනි. ඔහුටකසිඅඩුකමක්ලනගොහපැඟුණලහයන්ඔහුකසිවක්ලනගොලපැබුලවය.
{SCSI 30.1}

ඔබටඔබලගේපනාපිෂස්ටකමවපැටහීයනානමේතමනාමයහපත්ලවනලතක්පමනාලනගොලවනු . ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේ
ලවතයනාමටමනාලනගොවටිනනාලකලනකපැයසිතන්ලනලෝලකගොපමණසිටිත්දඔබලගේමඋත්සනාහලයන්යහපත්ලකලනක්ලවන්
ටදඅදහසස්කරන්ලන්? “කුෂස්වපැසියනාටඔහුලගේහමවත්තිත්දිවියනාටඋලගේලපවත්ලවනසස්කරන්ටපුළුවන්ද?
එලසසේනමේනපුරකරන්ටපුරුදුවූනුඹලනාත්යහපත්කමේකරනවනාඇත. ලයරමියනා13;23.
අපලගේඑකමපිළිසරණයලදවියන්වහන්ලසසේය.
වඩනාලහගොදඉඩප්රසස්ථනාවන්දතදබලහපැගීමේදඅපටලපැලබනතුරුලහලෝඅපලගේගතිපපැවතුමේපිරිසුදුලවනතුරුලහලෝබලනාසිටින්ටඕ
නකෑනපැත. අපගපැනඅපටමකසිත්කරන්ටබපැරිය. අපිඉන්නනාඅන්දමටක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලවතයමු. {SCSI 30.2}
නමුත්ලදවියන්වහන්ලසසේලප්රසේමණීයදයනාවන්තලකලනක්බපැවින්උන්වහන්ලසසේලගේඅනුග්රහයඑපනාකරන්නන්පවනාගලවන
වනාඇතපැයසිතීලමන්කසිලවක්තමන්මරවටනාලනගොගනීවනා. පනාපලයභයනානකකමකුරුසියලදසබපැලීලමන්වටහනාගතහපැක.
පවකනාරලයක්අතහපැරීමලදවියන්වහන්ලසසේකසිලසසේත්ලනගොකරනවනායයසිතන්ටලපගොලලගොඹවනුලබයනමේලහලතමකල්වනා
වනාරියලදසබලනාමනුෂධ්යයනාගලවන්ටලවනමගක්ලනගොමපැතිනිසනාදමනුෂධ්යයනාටමපනාපබලලයන්මිලදන්ටත්ආත්මිකජීවිතය
ක්ගතකරන්ටත්ක්රමයක්නපැතිබපැවින්ද,
ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේඅකීකරුවන්ලගේවරදතමන්පිටටලගනපවකනාරයනාලවනුවටදුක්වින්දලසසේක. ලද්වපුත්රයනාලගේලප්රසේමය,
දුක්විඳීමහනාමරණයයනසියල්ලපනාපලයබරපතළකමගපැනසනාක්ෂිදරය.
ඒඅතරමතමනාමක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේටයටත්වීමකරණලකගොටලගනවිනනාපනාපලයබලලයන්මිදීමක්ලහලෝඋසසස්ජීවිතලයබලනා
ලපගොලරගොත්තුවක්නපැතිබවප්රකනාශකරය. {SCSI 31.1}
මමඔවුන්ටවඩනාලහගොඳය, ඔවුන්මටවඩනාආත්මපුජනාවීලමන්දතපැන්පත්වූගතිලයන්දසනාවධනානලලසදක්රියනාලනගොකරති.
ඔවුන්මනාවනාලගේමලනගොලහගොබිනනාසපැපලසල්ලමේවලලයලදතියපසුතපැවිලිලනගොවන්ලනලෝසමනාවටකරුණවචලයන්නනාමිකක්රි
ක්රිසස්තියනානිකනාරයන්ලගේආදර්ශයලගනහපැරපනාති .
ලමේනයන්ඔවහුතමයුතුකමේපපැහපැරහරිනපිණිසඅනධ්යයන්ලගේලගේවරදලගනහපැරදක්වති. නමුත්
තවත්ලකලනක්වපැරදිකලනාටලහලෝපවකලනාටඒමනාලගේවරදටලහලෝපනාපයටසමනාවටකරුණක්ලනගොවන්ලන්මය .
කුමක්ලහයන්දසස්වනාමින්වහන්ලසසේඅපටදීඇතිප්රතිරූපයවරදසහිතමනානසිකඑකක්ලනගොලවය .
අපලගේආදර්ශයකපැළපැල්රහිතලද්වපුත්රයනාලණලෝය.
නනාමිකක්රිසස්තියනානීන්ලගේවරදප්රකනාශකරන්ලනලෝඋසසස්ආදර්ශලයන්යුත්යහපත්ජීවිතගතකරන්ලනලෝවියයුතුය.
ක්රිසස්තියනානිකනාරලයකුලගේඋසසස්තත්ත්වයඔවුන්දන්නනාබපැවින්ඔවුන්ලගේපනාපයවඩනාබලවත්එකක්ලනගොවන්ලන්ද ?
ඔවහුයහපතකුමක්දපැයදපැනඒකරන්ටඅසතුටුලවති. {SCSI 31.2}
කල්දපැමීමගපැනප්රලවසමේලවනු. පවපහකරීමදක්රිරිසස්තුසස්වහන්ලසසේතුළින්සිලත්පවිත්රකමලසවීමදකල්ලනගොදමන්.
සදනාකනාලවිනනාශයහිමිවනපරිදිදහසක්වරදහසක්ලදනනාවරදවනාගතතපැනලමතනය.
ජීවිතලයලකටිබවලහලෝඅසස්ථීරබවලහලෝමනාලමහිවිසස්තරලනගොකරමි.
ශුද්ධනාත්මයනාණන්ලගේකන්නලවවටයටත්ලනගොවීකල්දපැමීමභයනානකඅනතුරක. හරිආකනාරවටහනාලනගොගත්අනතුරක.
ඒප්රමනාදයටලහසේතුවපනාපලයගපැලීජීවත්වීමලව .
යමේපනාපයක්සුළුපනාපයක්ලලසගණන්ගත්තත්ඒපනාපයභුක්තිවිඳියහපැක්ලක්අනන්තඅප්රමනාණඅලනාභහනානිබලනාලපගොලරගොත්
තුලවනි. අපටජයගන්ටබපැරිලදයඅපලගන්ජයලගනවිනනාශයටපමුණවය. {SCSI 32.1}
තහනමේගලසසේලගඩියකකෑමවපැනිසුළුලදයකටලදවියන්වහන්ලසසේප්රකනාශකළමරණයවපැනිමහත්භයනානකවිපනාකයක්සිදුව
න්ටබපැරියයආදමේසහඒවසිතනාගත්හ.

නමුත්ඒසුළුලදයලදවියන්වහන්ලසසේලගේලවනසස්කළලනගොහපැකශුද්ධවධ්යවසස්ථනාවකඩකරීමවිය .
ඒකරණලකගොටලගනමිනිසනාලදවියන්වහන්ලසසේලගන්ලවන්කරනුලපැබඅපලගේලමේලලලෝකයට,
කයනානිමකළලනගොහපැකදුකහනාමරණයලගනආලවය.
ඒලහසේතුලකගොටලගනඒකනාලලයපටන්අදදක්වනාලමේලපගොලළගොලවන්විලනාපලයහඬපපැනනපැගී .
ඇරත්මිනිසනාලගේඅකීකරුකමනිසනාමුළුමපැවිල්ලලකඳිරිගනාමින්ලවදනනාවිඳිය.
ලදවියන්වහන්ලසසේටවිරුද්ධවඔහුකළසටලන්විපනාකසස්වර්ගලයහිපවනාහපැඟීගිලයය . ලද්ව
පණතකඩකරීලමන්සිදුවූඅසමගියසමගිකරන්ටඅවශධ්යවූමහත්පුජනාලවසස්මනාරකයකකල්වරිය .
පනාපයසුළුලදයකපැයලනගොසිතමු. {SCSI 32.2}
ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේඅනුග්රහයඑපනාකරීමත්ඒලනගොසපැලකීමත්තමනාකළවරලද්ප්රතිඵලත්ආපසුඔබකරනාපපැමිලණය .
ඒකරණලකගොටලගනසිතගල්ලවය. දපැනීමලමගොට්ටකරය.
ලදවියන්වහන්ලසසේලගේකපැමපැත්තටයටත්ලවන්ටඇතිආශනාවහීනකරනවනාපමණක්ලනගොවශුද්ධනාත්මකපැඳවීමපිළිගපැනීම
ටඅසමර්ථලයක්දකරය. {SCSI 33.1}
අපටකපැමතිවිලටකඅපලගේනපුරුමනාර්ගයලවනසස්කළහපැකයයසිතමින්සමහරලකලනක්හතෘදසනාක්ෂිලයලදගොසස්තපැබීමමර්
දනයකරගනිය. නපැවතනපැවතත්දයනාලවහඬඔවුනටඇලසනනමුත්ඒලනගොසලකනාක්රියනාකරත්.
ආත්මයනාණන්ලගේඅනුග්රහයටවිරුද්ධවක්රියනාලකගොට,
සනාතන්සමගඑකමුතුවක්රියනාකරනඅතරඅවදනානමේපරසස්ථනාලවකක්රියනාකලනාපයකඩමුඩිලයලවනසස්කළහපැකයයඔවහුකල්
පනනාකරති. නමුත්ඒපහසුලවන්ලවනසස්කළලනගොහපැක.
ජීවිතකනාලයතුළලපැබූඅධධ්යයනයත්අත්දපැකීමත්චරිතයලකතරමේදුරටහපැඩගසනාඇද්දකවලහගොත්අවදනානමේපරසස්ථනාවකදීලය
ලයසුසස්වහන්ලසසේලගේසස්වරූපයටහපැඩගපැලසන්ටකපැමතිඇත්ලතලෝසස්වල්පලදලනක . {SCSI 33.2}
වරදසහිතඑකචරිතගුණනාසිංගයක්එකපනාපිෂස්ටආශනාවක්හිතුවක්කනාරකමින්අතලනගොහපැරතබනාගතලහගොත්අවසනානලයදීඒලහසේ
ලහසේතුලවන්ශුභනාරසිංචිලයමුළුබලයදුබලකරය .
පනාපිෂස්ටආශනාවන්ටඉඩලදනසකෑමවිලටකමලදවියන්වහන්ලසසේලකලරහිවූඅප්රියනාවදපැඩිකරය .
දිවධ්යසතධ්යයටමිතධ්යදතෘෂස්ටිගරුසරුනපැතිකමක්ලහලෝලමලෝඩඋදනාසීනත්වයක්දදක්වනමිනිසනාඔහුවපුළලද්කපන්ලන්ලව .
“දුෂස්ටයනාතමනාලගේපනාපනමපැතිලනුවලින්බඳිනුලබන්ලන්ය.” හිලතලෝප 5;22.
යනප්රඥනාවන්තයනාලගේකයමනලමන්පවකනාරයනාටභයලගනලදන්නනාවූතර්ජනනාත්මකකයමනක්බයබලලයඅන්කවරතපැ
ලනක්හිවත්ලනගොමපැත. {SCSI 33.3}
අපපනාපලයන්මුදවනාලන්ටක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේසුදනානමේය. නමුත්උන්වහන්ලසසේකසිලවකුටබලලනගොකරනලසසේක.
අපිමුරණේඩුකමින්කපැමපැත්ලතන්මපවකරීමටසිතලයගොදනාඇත්නමේඑයන්නිදහසස්කරනුලබන්ටආශනාවක්නපැත්නමේඋන්ව
හන්ලසසේලගේඅනුග්රහයපිළිලනගොගනිමුනමේඋන්වහන්ලසසේකුමක්කරන්ටද?
තදකුලල්ගතියනිසනාඋන්වහන්ලසසේලගේලප්රසේමයඑපනාලකගොටඅපිඅපමවිනනාශකරගනිමුව . “බලවපිළිගතයුතුකනාලයදපැන්ය.
බලවගපැලවීලමේදවසඅදය.” “අදනුඹලනාටඋන්වහන්ලසසේලගේහඬඇසුලණගොත්නුඹලනාලගේසිත්ගල්කරලනගොගනිල්ලනා.”
2 ලකගොරින්ති2;6. ලහබලරව3;7,8. {SCSI 34.1}
“මනුෂධ්යයනාපිටතින්ලපලනනලද්බලය. නමුත්සස්වනාමින්වහන්ලසසේසිතබලනලසසේක.” 1 සනාමුලවල්16;7.
බලවත්වසිංචනාලවහනාඅපවිත්රකලමේවනාසභූමියවූමනුෂධ්යහතෘදය, අසස්ථීරහතෘදය,
අකීකරුහතෘදයඑකලටකපරසස්පරවිලරලෝධිප්රීතීන්ලගන්හනාසසිංලවගලයන්පිරීඇත .
ලදවියන්වහන්ලසසේඑහිවූඅදහසස්දඅරමුණදඅභිප්රනායන්දදන්නනාලසසේක.

ඒසියල්ලලන්කලිටිවූසිතරැලගනඋන්වහන්ලසසේලවතයනුසියල්ලලපලනනඋන්වහන්ලසසේඉදිරිලයහිගීතිකනාකනාරයනාලම
න්එයවිදහනාපනාලමලසසේකයනු. “ ලදවියන්වහන්සමනාවිමසනාබලනාමනාලගේසිතදපැනගතමපැනව.
යමේනපුරුමනාර්ගයක්මනාතුළඇද්දපැයබලනා, සදනාකනාලමනාර්ගලයහිමනාලගනගියමපැනව” යනුය. ගීතිකනා139;23,24. {SCSI
34.2}

සිතඅපවිත්රවතිලබනඅතරලබගොලහලෝලදනනාබුද්ධිලයආගමක්ඇතිවලද්වභක්තිලයරූපකනාරයක්දරය .
“ලදවින්වහන්සපවිත්රසිතක්මනාතුළමපැවවමපැනව. සස්ථීරආත්මයක්මනාතුළනපැවතසකෑදුවමපැනව.” ගීතිකනා51;10.
යනුඔබලගේයනාච්ඤනාවලවවනා. තමනාටමවිශස්වනාසවන්තලවනු.
ඔබලගේජීවිතයඅවදනානමේතත්වයකඇතිඅතරඔබයමේප්රමනාණඋනන්දුවකන්ලනගොනපැවතීක්රියනාකරන්ලන්යමේලසසේදඑලසසේම
ලමේගපැනක්රියනාකරනු. ලමේකරුණඔබහනාලදවියන්වහන්ලසසේඅතරසදනාකනාලයටමතීරණයකරගතයුතු.
අනුමනානබලනාලපගොලරගොත්තුවලමන්ඔබනනාසස්තිකරනලදයක්නපැත. {SCSI 34.3}
යනාච්ඤනාලවන්යුක්තවලද්වවචනයඋගනු.
ලදවියන්වහන්ලසසේදපැකීමටඔබසුදුසස්ලසක්කරනුලබනක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේජීවිතලයහිදලදවියන්වහන්ලසසේලගේවධ්යවසස්ථනා
ථනාලවහිද , දකන්ටඇතිශුද්ධවන්තකලමේඅගනනාප්රතිපත්තීන්ඒවචනයඔබඅභිමුඛලයහිතබය. ලහබලරව12; 14.
එයපනාපයහඟවය. ගපැලවීලමේපිළිලවලඉතනාචනාමේලලසප්රකනාශකරය.
ඒඔබආත්මයටකථනාකරනලදවියන්වහන්ලසසේලගේහඬලලසසලකමින්ඊටඇහුමේකන්ලදනු. {SCSI 35.1}
පනාපලයවිශනාලත්වයහනාඔබලගේනියමසස්වරූපයසියපැසින්මදකනඅතරබලනාලපගොලරගොත්තුනපැතිකරලනගොගනු .
ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලමලලගොවටවපැඩිලයපවකනාරයන්ගලවන්ටය.
අපලදවියන්වහන්ලසසේටසමගිලවනවනාලනගොවක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේතුළවූඅපලගේලදවියන්වහන්ලසසේලවතටලලලෝකයසමගික
රගන්නනාලසසේක. අලහලෝලකබඳුලප්රසේමයක්දලමේ!
උන්වහන්ලසසේලගේවරදසහිතදරුවන්උන්වහන්ලසසේලවතටමතෘදුලප්රසේමයකනිඇදගන්ලන්.
උන්වහන්ලසසේපනාපිෂස්ටයන්ලකලරහිඉවසමින්ඔවුන්ගලවන්ටලසගොයන්නනාක්ලමන්කවරභූමිකපිලයක්වත්තමදරුවන්ලගේ
ලගේවරදගපැනඑතරමේඉවසිලිවන්තලනගොවන්ලන්මය .
වරදකරුවන්ගපැනඑතරමේමතෘදුලලසක්රියනාකරනලකලනක්තවත්නපැත.
ලනගොමගගියවුන්ටඋන්වහන්ලසසේලදන්නනාවූකපැඳවීමවපැනිකපැඳවීමක්කසිමිනිලසකුලගේමුවින්ලනගොනික්ලමය.
උන්වහන්ලසසේලගේසකෑමලපගොලරගොන්දුවක්හනාඅවවනාදයක්මකයනාවිසස්තරකලලනගොහපැකලප්රසේමලයප්රකනාශයක. {SCSI 35.2}
ඔබබලවත්පවකනාරලයකපැයකයනපිණිසසනාතන්ඔබලඟටඑනවිටඔබලගේමිදුමේකනාරයනාණන්ලදසබලනාඋන්වහන්ලසසේලගේ
ගුණවණනු. උන්වහන්ලසසේලගේආලලලෝකයලදසලනත්ලයගොමනාසිටීලමන්පිළිසරණයලපැලබඔබට.
ඔබලගේපවඒත්තුගනිමින්“පවකනාරයන්ගලවන්ටක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේවපැඩිලසසේක.” 1 තිලමලෝති1;15.
යනුඅදහමින්උන්වහන්ලසසේලගේඅසමසමලප්රසේමලයන්ඔබගපැලලවනබවසතුරනාටපහදනාලදනු .
වරක්ණයකනාරයන්ලදලදලනකුපිළිබඳප්රශස්නයක්ලයසුසස්වහන්ලසසේසිමිලයගොන්ලගන්ඇසූලසසේක.
එක්ලකලනක්සස්වල්පමුදලක්දතවලකලනක්විශනාලමුදලක් දවශලයන්සස්වනාමියනාටණයවිය .
නමුත්ඔහුලමේලදලදනනාටමකමනාලකලළසේය.
ලමගොවුන්ලදලදනනාලගන්තමසස්වනාමියනාටවපැඩිලයන්ලප්රසේමකලළසේකවුදපැයක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේඇසූලසසේක.
“වපැඩිලයන්කමනාවලපැබූතපැනපැත්ලත්ය” යසීලමගොන්උත්තරදුන්ලන්ය. ලූක්7;43.
අපිමහත්පවකනාරයන්වසිටිඅතරක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේඅපටකමනාවලගනලදනලලසඅපලවනුවටදිවිපිදූලසසේක .
උන්වහන්ලසසේලගේපූජනාලවගුණවන්තකමේඅපලවනුලවන්පියනාණන්වහන්ලසසේඉදිරිලයහිප්රකනාශකරනුලපැබීමටසකෑලහසේය.
උන්වහන්ලසසේයහමින්කමනාවූතපැනපැත්ලතලෝඋන්වහන්ලසසේටයහමින්ලප්රසේමකරනවනාඇත.
එපමණක්දලනගොවඋන්වහන්ලසසේකලඒමහත්පූජනාවහනාලප්රසේමයගපැනප්රශසිංසනාකරනපිණිසඔවහුඋන්වහන්ලසසේලගේසිහසුන
වටලනාගන්නවනාඇත.
ලදවියන්වහන්ලසසේලගේලප්රසේමයසමේපූර්ණනාකනාරලයන්අපිවටහනාගතඅතරයපනාපලයපනාපිෂස්ටභනාවයහරිආකනාරලත්රුමේගන්
ලන්.
අපලවනුලවන්දිගුකළලපමේයදලමේදිගඅපදුටුඅතරදඅපලවනුලවන්ක්රිසස්තුවහන්ලසසේකළඅනන්තපූජනාවගපැනලත්රුමේගත්
අතරදඅපසිත්බලවත්පශස්චනාත්තනාපලයන්උණවීයය. {SCSI 35.3}
අදිකනාරය 4—පවකයනාදීම

“තමනාලගේවරදසඟවන්නනාසඵලලනගොවන්ලන්ය. එලහත්ඒවනාකයනාදීඅත්හරින්නනාටකරුණනාවලපැලබ.” -හිලතලෝප 28;13.
{SCSI 37.1}

ලදවියන්වහන්ලසසේලගේකරුණනාවලබනාගපැනීමටඇතිලකගොන්ලද්සිඉතනාචනාමේය . සනාධනාරණය. ලහසේතුසහගතය.
අපලගේපනාපවලටකමනාවලබනාගන්නනාපිණිසබරපතළපූජනාවක්ඔපපුකරීමලහලෝශරීරයටදුක්දීමලහලෝසස්වනාමින්වහන්ලසසේඅප
ලගන්බලනාලපගොලරගොත්තුලනගොවනලසසේක.
අපලගේපනාපකමනාකරවනාගපැනීමපිණිසලහලෝඅපලගේආත්මලදවියන්වහන්ලසසේලවතපිළිගන්වනුලබනපිණිසලහලෝලබගොලහලෝ
ලවලහසමහන්සිදරනාවන්දනනාගමන්යනාමවත්ශරීරයටදඬුවමේදීමවත්අනවශධ්යය .
නමුත්තමනාලගේපවකයනාදීඅත්හරින්නනාකරුණනාවලබන්ලන්ය. {SCSI 37.2}
“නුඹලනාලගේවරදඑකලනකනාටකයනාදීසුවලබනපිණිසඑකලනකනාඋලදසනායනාච්ඤනාකරපල්ලනාය” යයනාලකගොබ5:16.
අලපගොසස්තුළුවරයනාකයය. පවකමනාකළහපැක්ලක්ලදවියන්වහන්ලසසේටපමණය.
එබපැවින්නුඹලනාලගේපනාපඋන්වහන්ලසසේටත්තමතමනාලගේවරදඑකලනකනාටත්කයනාදීපල්ලනා .
ඔබඔබලගේමිතුරනාටලහලෝඅසල්වපැසියනාටවරදක්කළනානමේඔහුලවතලගගොසස්ඒවරදකයනාලදනු .
ඔබටකමනාවීමඕහටභනාරවූයුතුකමක. ඉන්පසුලදවියන්වහන්ලසසේලගන්කමනාවලසගොයනු.
කුමක්ලහයන්දඔබවරදකළඔබලගේසහකනාරයනාලද්වසන්තකවසස්තුවක .
එලසසේලහයන්ඔහුටකළවරදඔහුලගේමපැවුමේකනාරහනාමිදුමේකනාරයනාණන්ටවිරුද්ධවකළපනාපයක්ලවය .

අපලමන්ම“සියලුආකනාරලයන්පරික්ෂනාකරනුලපැබූනමුත්කසිපනාපයක්ලනගොමපැති”
අපලගේබලවත්උත්තමපුජකයනාණන්දඅපලගේ
එකමමපැදහත්කනාරයනාණන්වූදඅපලගේදුර්වලකමේදන්නනාවූසියලුවරදින්අපපිරිසිදුකළහපැකතපැනපැන්වහන්ලසසේඅභිමුඛයටපපැ
පපැමිලණයඅපලගේනඩුව . {SCSI 37.3}
තමවරදකයනාලදමින්ලදවියන්වහන්ලසසේඉදිරිලයහියටහත්පහත්කමලනගොලපන්නුවනාවූඔවුන් ,
පිළිගන්නනාපිණිසපළමුලකගොන්ලද්සියතවමඉටුලකගොටනපැත.
අවසනානලයදීමනසස්තනාපලනගොවියයුතුපසුතපැවිල්ලඅපිඅත්දපැක්ලකමුනමේසිලත්සමේපූර්ණයටත්භනාවලයන්දබිදුනනාවූසිතක
න්දයුක්තවපවකයනාලනගොදුන්ලන්නමේපනාපයටලවෂලනගොලකලළමුනමේසතධ්යවනාදිලලසඅපිපනාපකමනාවලසගොයනානපැත .
අපිඒලනගොලසවලවමුනමේලදවියන්වහන්ලසසේලගේසමනාදනානයඅපටකවදනාවත්ලපැබීඇත්ලත්නපැත .
පසුගියපනාපවලටකමනාවඅපටලනගොලපැලබන්ටඇතිඑකමලහසේතුවනමේඅපලගේසිත්යටත්කරගනිමින්සතධ්යවචනලයලකගොන්
ලද්සිසමේපූර්ණලනගොකරීමලව. ලමේසමේබන්ධවපපැහපැදිලිඅවවනාදඅපටදීඇත.
ප්රසිද්ධපනාපයලහලෝරහසස්පනාපයලහලෝඅධධ්යයනාත්මිකහපැඟීමේඇතුවනිදහසස්ලලසප්රකනාශකළයුතුලව .
පවකයනාදීමගපැනපවකනාරයනාටබලලනගොකළයුතුය.
පවකයනාදීමලනගොසපැලකලිකමින්ලහලෝලදගොඩමලුකමින්ලහලෝලනගොකටයුතුය.
පනාපලයභනාරදුරකමවටහනාලනගොගත්පවකනාරයන්ටඑලසසේකරීමටබලකරීමදලනගොවටී .
අධධ්යත්මයතුළඇතිවනපනාපහපැඟීමඅනන්තදයනාලවන්යුත්ලදවියන්වහන්ලසසේඉදිරිපිටප්රකනාශකරීමටමනාර්ගයලසගොයනාගනිය
ය . ගීතිකනාකනාරයනාලගේවචනවලටකන්ලදනු. “සස්වනාමින්වහන්ලසසේබිඳුණසිත්ඇත්තන්ටලසිංවසිටිනලසසේක.
තපැළුණආත්මඇත්තන්ගලවනලසසේක.” ගීතිකනා34:18. {SCSI 38.1}
සතධ්යවනාදීලලසපවකයනාදීමනිතධ්යවූදවිලශසේෂපනාපඒත්තුගපැනීලමන්සමන්විතවූදඑකක්වියයුතුසකෑමවිටම :
ඒවනාලදවියන්වහන්ලසසේටපමණක්කවයුතුවනාලවන්ටපුළුවන .
අපලගේවරදින්යලමකුටරිදුමක්ලහලෝලවදනනාවක්සිදුවුනිනමේඒඅයටපමණක්කවයුතුවරදක්දලවන්ටපුළුවන .
එලසසේනපැතුවඒවනාඒවනාප්රසිද්ධපවනමේප්රසිද්ධලයකයනාදියයුතුය.
ඒඅතරමතමනාකළවරදනියමලලසපිළිගනිමින්සකෑමපනාපයක්මසස්ථීරලලසකයනාදියයුතුය. {SCSI 38.2}
සනාමුලවල්දවසඊශනාලයල්දරුලවලෝලදවියන්වහන්ලසසේලගන්ඈත්වමසිංමුලනාවූහ . ඔවහුපනාපලයවිපනාකභුක්තිවින්දනාහුය.
කුමක්ලහයන්දලදවියන්වහන්ලසසේලකලරහිඔවුන්ලගේඇදහිල්ලපහවිය.

ජනාතීන්ආණේඩුකරීමටඋන්වහන්ලසසේලගේඇදහිල්ලපහවිය.
ජනාතීන්ආණේඩුකරීමටඋන්වහන්ලසසේතුළවූබලයහනාප්රඥනාවගපැනඅවලබලෝධයනපැතිවිය.
උන්වහන්ලසසේලගේනිවපැරදිභනාවයප්රකනාශකරීමටඋන්වහන්ලසසේටඇතුවතිබුශක්තියලකලරහිවිශස්වනාසයනපැතිවිය .
සර්වජනාතිලයආණේඩුකනාරයනාණන්ලගන්ලවන්වීඔවුන්අවටසිටිඅනිකුත්ජනාතින්ලමන්ආණේඩුකරනුලබනවනාටකපැමතිවූහ
. ඔවුනටසමනාදනානයසමේභවන්ටලප්රසේමලයලද්ප්රකනාශකළහ.
“රලජකුඉල්ලීලමේවරදඅලපඅනිකුත්සියලුපනාපවලටඑකතුලකලලමුව .” 1 සනාමුලවල්12:9.
ඔවුන්ටවපැටහීගියඔවුන්තුළවූපනාපයකයනාදුන්ලන්ය.
ඔවුනලගේආකතෘතඥභනාවයනිසනාඔවුනලගේසිත්මඩිනුලපැබඔවුන්ලදවියන්වහන්ලසසේලවතින්කපනාහරිනුලබූහ. {SCSI
39.1}

අවසිංකපසුතපැවිල්ලක්හනාසිත්ලවනසස්වීමක්ලනගොමපැතිවූපවකයනාදීමලදවියන්වහන්ලසසේපිළිලනගොගන්නනාලසසේක.
ජීවිතලයසස්ථීරලවනසස්කමේඇතිවන්ටමඕනකෑය. ලදවියන්වහන්ලසසේඅසතුටුකරනසියල්ලපිටුදපැක්කයුතුය.
පනාපයගපැනසපැබකෑදුක්වීලමේඵලයයලමේ. අපවිසින්කටයුතුඅපලගේලකගොටසලමන්න. “නුඹලනාලසලෝදනාලගනපවිත්රලවයල්ලනා.
නුඹලනාලගේක්රියනාවලනපුරුකමමනාලගේඇසස්ඉදිරිලයන්පහකරනපුරුකමේකරීලමන්වපැලකයල්ලනා.
යහපත්කමේකරන්ටඉලගනගනිල්ලනා. යුක්තියලසගොයනාබලහත්කනාරයමපැඩපපැවපැත්වපල්ලනා .
මවපියන්නපැත්තනාටයුක්තියකරවපැන්දඹුවලගේනඩුවඅසනාපල්ලනා.” ලයසයයනා1:16, 17.
“උකසනපැවතදීලකගොල්ලකනාගත්ලද්ආපසුදුන්ලනගොත්අධර්මිෂස්ටකමේලනගොකරජීවනපනත්ප්රකනාරහපැසුරුලණගොත්ඔහුලනගො
නපැසීජීවත්වන්ලන්මය.” එකසිලයල්33:15. පසුතපැවිලිවීමගපැනපනාවුල්තුමනාලමලසසේකයය.
“ලද්වකපැමපැත්ලත්හපැටියටලශලෝකවීමයනකනාරණලයන්නුඹලනාතුළලකගොපමණඋනන්දුකමත්ලකගොපමණනිලදගොසස්කරගපැ
නීමත්ලකගොපමණඅමනනාපවීමත්ලකගොපමණභයත්ලකගොපමණආශනාවත්ලකගොපමණජ්වලිතකමත්ලකගොපමණයුක්තියඉටු
කරීලමේ අදහසකුත්හටගන්නනාලනගොලවද?
ලමේකනාරණයගපැනනුඹලනානිලදගොසස්බවනුඹලනාසියලුආකනාරලයන්මඔපපුකළයුතුය” 2 ලකගොරින්ති7:11. {SCSI 39.2}
පනාපයනිසනාසුචරිතඅවලබලෝධයමපැරීයය. එවිටවරදකරුටතමචරිතලයඇතිවරදලනගොවපැටලහය.
ඔහුකළවරලද්විශනාලත්වයදලත්රුමේලනගොගනිය.
එබපැවින්ඔහුශුද්ධනාත්මයනාණන්ලගේපවසපැඟවීලමේබලයටයටත්නූනලහගොත්ඔහුලගේපනාපවලටඅර්ධනාකනාරඅන්ධලයක්ලවය
. ඔහුලගේපවකයනාදීමඋනන්දුලවන්හනාඅවසිංකකමින්ලනගොකරය. ඔහුවරදපිළිගන්නනාසකෑමවිටමසමනාවටකරණක්දදක්වය.
ලමේතත්ත්වයලහලෝඒතත්ත්වයනිසනාලනගොලවනමේමමඒවරදලනගොකරමියඔහුසමනාවටකරුණදක්වය, වරදතබනුලපැබූවිට:
{SCSI 40.1}

ආදමේසහඒවතහනමේගලහන්කකෑවිටඔවුහුභයසහලජ්ජනාලවන්පිරීගිලයලෝය.
ඉන්පසුපළමුලකගොටඔවුන්ලගේඑකමඅදහසවතිබුලන්පනාපයටසමනාවක්ලසගොයනාගන්ලන්ලකලසසේද,
මරණීයදඬුවලමන්ගපැලලවන්ලන්ලකලසසේදයන්නය.
සස්වනාමීන්වහන්ලසසේපනාපයගපැනආදමේලගන්ප්රශස්නකළවිටඒවරදින්ලකගොටසක්සස්වනාමින්වහන්ලසසේපිටදඅලනක්ලකගොටසත
මසහකනාරියපිටදතබනාඋත්තරලදමින්ලමලසසේකීය. “ ඔබවහන්ලසසේමටදුන්සස්ත්රියඒගලහන්මටදුන්නීය. මමදකකෑලවමි.”
සස්ත්රියදසර්පයනාටලදගොසස්තබමින්කයන්නී“සර්පයනාමනාරැවටුවනාය. මමදකකෑලවමි. උත්පත්ති3:12,13.
ඔබවහන්ලසසේසර්පයනාසකෑදුලවමන්ද? ඌටඒදපැන්උයනටඑන්ටඉඩහරිලයමන්ද?
යනප්රශස්නයන්හිඇලගේපනාපයගපැනසමනාවටකරුණඅන්තර්ගතය.
ඒනයන්ඔවුන්පනාපයටවපැටීලමේවරදලදවියන්වහන්ලසසේටපපැවරුලවලෝය . ආත්මනිවපැරදිභනාවලයහපැඟීමලබගොරුලවපියනාසමගඇතිවුවක. ඒආදමේලගේදූපුතුන්විසින්නිතරප්රදර්ශනයකරන්නක.
එලලසපවකයනාදීමශුද්ධනාත්මයනාණන්ලගේලපළඹවීමක්ලනගොවනලහයන්ලදවියන්වහන්ලසසේඑයපිළිලනගොගනිය .
තමනාලගේවරදපිළිගපැනීමටසලසස්වය. සපැබකෑපශස්චනාත්තනාපය: ඇරත්වසිංචනාරහිතඅඵරිසිගතිලයන්එයපිළිගනිය.
හරියටඅරසුසිංගමේඅයකරන්නනාලමන්සස්වර්ගය
ලදසටඇසස්ඔසවන්ලන්වත්නපැතුව“පවකනාරලයක්වූමටකරුණනාකළමපැනවය” යඔහුකයය.

වරදපිළිගන්නනායධර්මිෂස්ටයන්ලකගොටගණන්ගනිය.
කුමක්ලහයන්දපසුතපැවිලිලවනතපැනපැත්තනාලවනුලවන්ලයසුසස්වහන්ලසසේතමන්ලල්වපැගුරුබවකයනාසිටිනලසසේක. {SCSI
40.2}

ලද්වවචනලයසඳහන්වනසපැබකෑමනසස්තනාපලයහනායටත්කලමේආදර්ශයන්ආත්මධර්මිෂස්ටභනාවලයලහලෝසමනාවටකරුණලගනහපැරපකෑලමේලහලෝලනාසිංජනයක්වත්ලනගොමපැතිපනාලපගොච්චනාරණලයආත්මයක්ප්රකනා
කනාශකරය . තමනාමනිලදගොසස්වන්ටපනාවුල්උත්සනාහලනගොලකලළසේය.
තමපනාපලයබරපතළකමසගවන්ටඔහුඋත්සනාහලනගොදපැරී. ඔහුලමලසසේකයය.
“නනායකපූජකයන්ලගන්බලයලපැබශුද්ධවන්තයන්ලගන්ලබගොලහලෝලදලනකුහිරලගවලදපැමුලවමි .
ඔවුන්මරණයටපත්කරනකල්හිඊටකපැමපැත්තදදුනිමි.
තවදසියලුසිනලගලෝගවලදීලනගොලයක්විටඔවුන්ටදඩුවමේකරමින්ඔවුන්ලවනාඅපහනාසකරවන්ටඋත්සනාහලකලළමි .
මමඔවුන්ගපැනඅතිශලයන්උමතුවසිට, අන්නුවරවල්දක්වනාත්ඔවුන්ටපීඩනාලකලළමි.” ක්රියනා26;10,11.
“පවකනාරයන්ගලවන්ටක්රිසස්තුසස්ලයසුසස්වහන්ලසසේලලලෝකයටආලසසේක. ඔවුන්අතුලරන්මමප්රධනානපවකනාරයනා”
යකයන්ටඔහුමපැළිලනගොලව. 1 තිලමලෝති1:15. {SCSI 41.1}
සපැබකෑපශස්චනාතනාපලයන්අභිභවනයකරනලදසිත, තපැළුණබිඳුණසිත,
කල්වරිලයඅගයහනාලද්වලප්රසේමලයවටිනනාකමදවටහනාගනිය.
ආදරණීයපියනාසමගපුලතක්යමේයමේලද්කයනාසිටින්නනාක්ලමන්සපැබකෑමනසස්තනාපවූතපැනපැත්ලත්ලදවියන්ඉදිරිපිටඔහුලගේසි
යලුපනාපයක්මකයනාසිටිය. ඒගපැනලමලසසේලියනාතිලබ.
“අපිඅලපපනාපවල්කයනාලදමුනමේඅලපපවඅපටකමනාකරන්ටත්සියලුඅධර්මිෂස්ටකමින්අපපවිත්රකරන්ටත්උන්වහන්ලසසේවි
විශස්වනාසවධර්මිෂස්ටවසිටිනලසසේක .” 1 ලයගොහන්1:9. {SCSI 41.2}
ලපැබුනමිතුලරක්මට
1. ලපැබුනමිතුලරක්මට

ලපමේකරනලබලෝලලස
බපැඳගත්තනාඑතුමලමමනා
ලනගොමලවන්ලවනලලස
මනාසිතඑතුමලවතින්
ලවන්ලනගොලවයකසිවකන්
මනාහිමිලගහිහිමිමලගය
සදනාකනාලයට

2. ලපැබුනමිතුලරක්මට

පවින්මනාමුදනට
ජීවනමගමනාහට
සපයනාදුන්යසට

මටඇතිසියල්ලම
පුදමේහටඑතුම
සිතකයහනාමනාහපැම
හිමිටලවනිතින්ම

3. ලපැබුනමිතුලරක්මට

මුදුගුණයුත්නිති
හරිමගදන්වයතුට
සතටපනාලමන්සිත
ලපමේබරිතඑතුමලවතින්
ලවන්ලවද්දමනාකුමකන්
මරණයහනානිරය
කරයදමනාකසිලලසින් {SCSI 42.1}
අදිකනාරය 5—කපැපවීම
“නුඹලනාමනාලසගොයනවනාඇත. නුඹලනාලගේමුළුසිතින්මනාලසගොයනකලමනානුඹලනාටසමේබලවනවනාඇත .”
යනුලදවියන්වහන්ලසසේලගේලපගොලරගොන්දුවලව. ලයරමියනා29:13. {SCSI 43.1}

මුළුහිතමලදවියන්වහන්ලසසේටඅවනතනූලනගොත්උන්වහන්ලසසේලගේසස්වරූපයටසමනානලවනලලසහපැඩගපැසීලමේවපැඩයඉටු
කළලනගොහපැක. සස්වභනාවලයන්මඅපිලදවියන්වහන්ලසසේලගන්ඈත්වසිටිමු.
පහතදක්වනඅන්දමටශුද්ධනාත්මයනාලණලෝඅපලගේතත්ත්වයප්රකනාශකරය. “වරදසහපනාපකරණලකගොටලගනමපැරිලනාය.”
එපීස 2;1. “මුළුහිසලරලෝගනාතුරවමුළුසිතදුර්වලවතිලබ.” ලයසයයනා1:5,6. “ලකගොයතපැනකවත්කසිසනීපයක්නපැත.”
“අපසනාතන්ලගේඋගුල්වලඅසුවීසිටිමු.” 2 තිලමලෝති2;26. “යක්ෂයනාතමනාලගේකපැමපැත්තකරීමටඅපඅසුකරගත්ලත්ය.”
ලයසයයනා1;18. යනනාදිවශලයනි.
අපටවපැළදීඇතිපනාපලරලෝගයසුවලකගොටඅපනිදහසස්කරන්ටලදවියන්වහන්ලසසේකපැමතිලසසේක .
නමුත්ලමේලද්කරන්ටලපරසමේපූර්ණලවනසස්වීමක්ඇතිවියයුතුබපැවින්අපිමුළුමනින්මඋන්වහන්ලසසේටඅවනතවියයුතු.
{SCSI 43.2}

සියලුයුද්ධයන්ලගන්ඉතනාබලවත්යුද්ධයආත්මනාර්ථයටවිරුද්ධවකරනයුද්ධයලව. ආත්මනාර්ථයඅවනතකරීම,
ලද්වකපැමපැත්තටසියල්ලභනාරදීම, මහත්සටනකන්ජයගපැනීමක්වපැනිය.
නමුත්ශුද්ධවන්තභනාවයටපපැමිලණන්ටආත්මයලදවියන්වහන්ලසසේටඅවනතවියයුතු. {SCSI 43.3}
සනාතන්දක්වන්ටඋත්සනාහකරනඅන්දමටලදවියන්වහන්ලසසේලගේආණේඩුවඅලහසේතුකමර්දනකරීමක්වත්අන්ධයන්ලමන්පි
පිළිගපැනීමක්වත්ලනගොලවය . ඒඤනාණයට ගපැලලපන, හතෘදයසනාක්ෂියටඑල්ලකරනලද්දක.
“වලරවඅපිකනාරණනාවිචනාරමුව.” ලයසයයනා1;18. යනුමපැවුමේකනාරයනාලණලෝතමන්මපැවිල්ලටඉදිරිපත්කරනඅයදුමලව.
උන්වහන්ලසසේතමමපැවිල්ලටබලලනගොකරනලසසේක.

කපැමපැත්ලතන්හනානපැණනුවණින්යුක්තවලනගොලදනගරුසමේමනානයන්පිළිගන්ටඋන්වහන්ලසසේටනුපුළුවන්.
බලකරීලමන්චරිතයලමන්මඤනානයදවපැඩිවර්ධනයවීමඅත්හිටුවය.
එලසසේවුනිනමේමිනිසනාඉලබක්රියනාකරන්නනාක්ලමන්දක්වනයන්ත්රරයක්ලවය.
ඒමපැවුමේකනාරයනාණන්ලගේඅදහසලනගොවන්ලන්මය.
උන්වහන්ලසසේලගේමපැවීලමේබලලයඋත්කතෘෂස්ටක්රියනාලවඵලයවූමිනිසනාවපැඩිදියුණලවනවනාදකන්ටඋන්වහන්ලසසේලගේඅනුග්ර
හයයටලත්අපටලගනලදන්ටආශනාකරනආශිර්වනාදයන්ලගේඋසසස්භනාවයඅපඉදිරිපිටතබන්ටකපැමතිලසසේක .
අපතුලඋන්වහන්ලසසේලගේකපැමපැත්තඉටුකරනපිණිසඅපමඋන්වහන්ලසසේටපිලදන්ටයයආරනාධනනාකරනලසසේක.
ලද්වදරුවනටඇතිමහිමවත්නිදහසටලකගොටසස්කනාරයන්වනපිණිසපනාපලයවහල්කමින්අපනිදහසස්කරගනුලපැබීමඅපවිසි
න්ලතලෝරනාගතයුතුලදයක. {SCSI 43.4}
අපමලදවියන්වහන්ලසසේටභනාරලවනඅතරඅපඋන්වහන්ලසසේලගන්ලවන්කරනුලබනහපැමලදයක්මඅතහපැරියයුතු .
එබපැවින්ගපැලවුමේකනාරයනාලණලෝලමලසසේකයනලසසේක.
“නුඹලනාඅතලරහිතමනාසන්තකසියල්ලඅත්නනාරිනකවලරකුටවත්මනාලගේලගගොලයනාලවන්ටබපැරිය .” ලූක්14:33.
අපසිත්ලදවියන්වහන්ලසසේලගන්ඈත්කරනුලබනකවරලදයක්වුවදඒඅතහපැරියයුතුය.
ධනලලලෝභකමලබගොලහලෝලදලනකුඅල්වනාලගනසිටිනපිළිමයය.
මුදලටලප්රසේමයවසස්තුවටආශනාවඔවුන්සනාතන්සමගබඳිනුලබනරන්මයදමේවපැලලව .
තවත්පසිංතියක්ලගරෞරවයටහනාප්රසිද්ධියටනමසස්කනාරකරය.
ආත්මපහසුවහනාවගකීලමන්නිදහසස්වීමතවසමහරලවලනකුලගේපිළිමයලවය. නමුත්වහල්කලමේ,
ලමේසියලුබපැමේමක්මබිඳදපැමියයුතුය. ලකගොටසක්ලලලෝකයටත්අනික්ලකගොටසසස්වනාමින්වහන්ලසසේටත්දියලනගොහපැක.
අපිමුළුමණින්ලදවියන්වහන්ලසසේලගේලනගොලවමුනමේඅපිලද්වදරුවන්ලනගොලවමු . {SCSI 44.1}
ගපැලවීමලබනාගන්නනාපිණිසයහපත්චරිතයක්ලගගොඩනගනාගන්නනාඅටිලයන්උන්වහන්ලසසේලගේවධ්යවසස්ථනාවතමඋත්සනාහලය
න්මපවත්වන්නටවකෑයමේකරනනනාමිකලලසලදවියන්වහන්ලසසේටලප්රසේමකරනලකගොටසක්ඇත.
ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේගපැඹුරුලප්රසේමලයන්ඔවුන්ලගේසිත්පිබිදීඇත්ලත්නපැත.
සස්වර්ගයටඔවුන්සුදුසස්සන්කරනුලබනපිණිසලදවියන්වහන්ලසසේබලනාලපගොලරගොත්තුවනසුදුසුකමක්වශලයන්ජීවිතලයයුතු
තුකමේඉටුකරන්ටඔවහුලසගොයති . එවපැනිආගමක්තුට්ටුවක්වත්ලනගොවටී.
ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේසිතතුලවනාසයකරනඅතරසිතඋන්වහන්ලසසේලගේලප්රසේමලයන්ලකගොපමණපිරීයනවනාදකවලහගොත්එයඋන්
වහන්ලසසේටඇලීසිටිය. උන්වහන්ලසසේගපැනලමලනහිකරීලමන්ආත්මනාර්ථයඅමතකවීයය.
ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේටඇතිලප්රසේමයසකෑමක්රියනාවකමලවය.
ලදවියන්වහන්ලසසේලගේලප්රසේමලයන්පුබුදුකරවනුලබන්ලනලෝලදවියන්වහන්ලසසේටදියහපැකඉතනාඅඩුලසසේවයලහලෝතමනාටලපැලබ
ලබනපහත්තත්වයගපැනලහලෝප්රශස්නලනගොලකලරති .
තමපියනාණන්වහන්ලසසේලගේකපැමපැත්තටසමේපූර්ණලයන්යටත්වීමඑල්ලයකරගනිය.
තදආශනාලවන්යුක්තවඔවහුසියල්ලඋන්වහන්ලසසේටභනාරලදති.
ඔවුන්ලබන්ටබලනාලපගොලරගොත්තුවනලදයටසමනානඋනන්දුවක්දක්වති.
ලමේගපැඹුරුලප්රසේමයලනගොමපැතිවක්රිසස්තියනානිකනාරලයකකයනාගන්නතපැනපැත්තනානනාමිකක්රිසස්තියනානිලයක.
බනාහිරඅලසිංකනාරයක. මහත්ආයනාසයක. {SCSI 45.1}
ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේටසියල්ලයටත්කරීමමහත්විශනාලපූජනාවකපැයඔබටහපැලඟන්ලන්ද?
“ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේමනාඋලදසනාකුමක්දුන්ලසසේක්ද?” ප්රශස්නයඔබමඅසනාගන්න.
අපලගේමිදීමඋලදසනාලද්වපුත්රයනාතමන්වහන්ලසසේලගේජීවිතයපිදුලසසේක . එහිසියල්ලඇතුළත්ය.
අපටඑපමණලප්රසේමකළසස්වනාමින්වහන්ලසසේටසිතපූජනාකරලනගොසිටින්ටඅපටපුළුවන්ද?
අපජීවිතලයසකෑමලමගොලහගොතකමඋන්වහන්ලසසේලගේකරුණනාලවආශිර්වනාදභුක්තිවිඳිනබපැවින්අපගලවනුලබන්ටලපරඅප
සිටිකනාලකණේණිභනාවලයදනුගත්කලමහිදගපැඹුරලකගොපමණදපැයසමේපූර්ණලයන්ලනගොවපැටලහසේ .
අපලවනුවටතුවනාලකරනුලපැබූඒවමත්රිරයනාණන්වහන්ලසසේලදස

බලමින්උන්වහන්ලසසේලගේලප්රසේමයහනාපූජනාවලනගොසලකනාසිටියහපැකද?
මහිමලයසස්වනාමින්වහන්ලසසේලගේඅනන්තයටත්භනාවයදකනඅතරආත්මනාර්ථයපහකරමින්සටන්කරීලමන්පමණක්ජීවන
යටපපැමිලණන්ටඇතිනිසනාඅපිලකගොඳුරමුද? {SCSI 45.2}
අහසිංකනාරගතිඇතිලබගොලහලෝලදනනාලමලසසේප්රකනාශකරති.
“ලදවියන්වහන්ලසසේමනාපිළිගන්නනාබවසහතිකලලසදපැනගන්ටලපරමනාකුමකටදයටහත්පහත්භනාවලයන්හනාපශස්චනාතනාපලය
ලයන්යන්ලන් ?” යනුය. ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලදසබලනු. උන්වහන්ලසසේපනාපරහිතවසිටිලසසේක,
එපමණක්දලනගොවඋන්වහන්ලසසේසව
ස් ර්ගලයකුමනාරයනාලණලෝය. නමුත්මනුෂධ්යයනානිසනාඋන්වහන්ලසසේපනාපයවූලසසේක.
“උන්වහන්ලසසේමලබගොලහලෝලදලනකුලගේපනාපඋසුලනාගත්ලසසේක.
වරදකරුවන්උලදසනාඋන්වහන්ලසසේමපැදහත්කනාරකමේකරනලසසේක.” ලයසයයනා53:12.
අපටඇතිසියල්ලඅතහරිනකලඅපිඅතහරින්ලන්කුමක්ද?
ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේලලයන්ලසලෝදනාපිරිසිදුලකගොටඅපගලවනපිණිසදපැක්වූඅසමසමලප්රසේමයලවනුවටඅපිපුදන්ලන්පනාපලය
ලයන්කළිටිසිතක . එනමුත්සියල්ලඅතහරින්ටබපැරියයමනුෂධ්යලයලෝසිතති.
ලමේගපැනකතනාබහකරන්ටදලියන්ටදමමලජ්ජනාලවමි . {SCSI 46.1}
අපටයහපතසලසනකසිවක්අතහරිනවනාටලදවියන්වහන්ලසසේබලනාලපගොලරගොත්තුලනගොවනලසසේක .
උන්වහන්ලසසේකරනසියළුලදයක්මතමදරුවන්ලගේයහපතමුදුන්පත්කරලගනයඉෂස්ටකරන්ලන් .
තමන්ලසගොයනලද්ටවඩනායහපත්ලදයක්ලබනාලදන්ටලදවියන්වහන්ලසසේකපැඳවනබවක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේතමගපැලවුමේකනාරයනා
යනාහපැටියටතවමපිළිලනගොගත්අයවටහනාගනීවනා . ලද්වකපැමපැත්තටවිරුද්ධවමනුෂධ්යයනාක්රියනාකරන, සිතන,
අතරතමආත්මයටඉමහත්අයුතුකමක්ලමන්මබලවත්හනානියකකරගන්ලන්.
තමමපැවිල්ලඋලදසනාඉතනායහපතදන්නනාවූදඒපිළිලයලකරන්නනාවූදතපැනපැන්වහන්ලසසේවිසින්තහනමේකරනුලබනමගගම
න්කරනවුන්ටනිතධ්යප්රීතියඅත්ලනගොවන්ලන්මය. අණකඩකරීලමේමගඅභනාගධ්යලයහනාවිනනාශලයමගය. {SCSI 46.2}
තමදරුවන්දුක්විඳිනවනාදකන්ටලදවියන්වහන්ලසසේකපැමතිලසසේකයනඅදහසඇතිකරගපැනීමවරදක .
මනුෂධ්යයනාලගේප්රීතියගපැනමුළුසස්වර්ගයමආශනාකරය.
තමමපැවිල්ලලහිකසිලවකුටප්රීතියලගනඑනමනාර්ගයක්ඇද්දඅපසස්වර්ගීයපියනාලණලෝඒලනගොවසවනලසසේක .
අපටපීඩනාහනාප්රනාර්ථනනාශුන්යභනාවයලගනලදන්නනාවූද,
ප්රීතියටහනාසස්වර්ගයටඅපලගනයනමනාර්ගයඅගුලුලන්නනාවූදපලපුරුදුසිරිත්විරිත්යනනාදිලයන්මිලදන්ටයයදිවධ්යආඥනාවන්
අවවනාදකරය.
අසමේපූර්ණකමේඅඩුලුහුඩුකමේහනාදුර්වලකමේවලින්පිරීසිටිනමනුෂධ්යයන්ලලලෝමිදුමේකනාරයනාලණලෝපිළිගන්නනාලසසේක .
උන්වහන්ලසසේඔවුන්පිළිලගනඔවුන්ටපවකමනාවලගනලදමින්උන්වහන්ලසසේලගේනිර්මලලලයන්ඔවුන්ලසලෝදනාපිරිසිදුකර
නවනාපමණක්ලනගොවඋන්වහන්ලසසේලගේවියගහඋසුලමින්උන්වහන්ලසසේලගේබරදරන්ටකපැමතිසියල්ලන්ලගේසිත්සතන්හි
ඇතිආශනාවන්මුදුන්පමුණවනාලනලසසේක.
ජීවනලයලරගොටිලබනාගන්නනාපිණිසඋන්වහන්ලසසේලවතඑන්නවුන්ටසමනාදනානයහනානිවනාඩුවලබනාදීමඋන්වහන්ලසසේලගේඅභිප්රනා
ප්රනායය .
අකීකරුවන්ටලඟනාලවන්ටබපැරිමහත්ආනන්දනීයතත්වයකටඅපපමුණවනුලබනමනාර්ගලයදීඅපඅභිමුඛයටපපැමිලණ
නඅපලගේයුතුකමේඉටුකරීමපමණක්උන්වහන්ලසසේඅපලගන්බලනාලපගොලරගොත්තුවනලසසේක.
අපසිත්තුළක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේමහිමලයබලනාලපගොලරගොත්තුවසස්ථනාපිතකරනුලපැබීමමනුෂධ්යයජීවිතලයඅතිප්රීතිමත්ලකගො
ටසලව. {SCSI 47.1}
ලබගොලහලෝලදලනකුඅසනප්රශස්නයක්ලමන්න:“මනාලදවියන්වහන්ලසසේටයටත්ලවන්ලන්ලකලසසේද?”
සස්වනාමීන්වහන්ලසසේටභනාරවන්ටඔබතුළකපැමපැත්තතිලබ.
නමුත්ඔබජීවිතයපනාපිෂස්ටසිරිත්විරිත්හනාපලපුරුදුවලින්හසුරුවනුලපැබීමත්අනුමනානයටවහල්වීසිටීමත්නිසනාඔබසුචරිත
ලයන්දුර්වලලයක. ඔබලගේතීරණයන්හනාලපගොලරගොන්දුවපැලිලයගොත්හනාසමනානය.

ඔබලගේඅදහසස්උදහසස්වත්සිලත්ලපළඹීමේවත්ආශනාහනාආදරයවත්හසුරුවන්ටලහලෝමපැඩපවත්වනාගන්ටඔබටබපැරිය .
ඔබවිසින්කරනලදලපගොලරගොන්දුහනාගිවිසුමේගපැනඔබමදන්නනාලහයන්ඔබලගේඅවසිංකභනාවයගපැනඔබතුළඅවිශස්වනාසයක්ඇති
තිකරය . එබපැවින්ලදවියන්වහන්ලසසේඔබපිලිලනගොගන්නවනාඇතපැයහපැලඟන්ටසලසස්වය. එලසසේ
නමුත්බලනාලපගොලරගොත්තුරහිතවන්ටකසිමඋවමනනාවක්ලනගොමපැත.
ඔබලත්රුමේගතයුතුඑකමකරුණනමේතමකපැමපැත්ලතහිවුනියමබලයවටහනාගපැනීමලව .
යමක්ලතලෝරනාගපැනීලමේදීලහලෝතීරණයකරීලමේදීලහලෝමනුෂධ්යයනාතුළඇතිආණේඩුකරීලමේබලයලමයලව.
කපැමපැත්තහරිඅන්දමටපනාවිච්චිකරීමපිටයසියල්ලරඳනාපවතින්ලන් .
ලදවියන්වහන්ලසසේමනුෂධ්යයනාටලතලෝරනාගපැනීලමේබලයදීඇත්ලත්ය. එයක්රියනාකරවීමඔවුන්සතුලදයක.
ඔබලගේසිතලවනසස්කරන්ටලහලෝඑහිවූආදරයලදවියන්වහන්ලසසේටපිරිනමන්ටලහලෝඔබටමනුපුළුවන .
නමුත්උන්වහන්ලසසේටලසසේවයකරන්ටලතලෝරනාගපැනීමඔබටකළහපැකය.
ඔබලගේකපැමපැත්තඋන්වහන්ලසසේටභනාරලදන්ටපුළුවන.
එවිටඋන්වහන්ලසසේලගේයහපත්අදහසස්අනුවක්රියනාකරන්ටඔබටසලසස්වනවනාඇත .
එලලසඔබමුළුමනින්මක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේආත්මයනාණන්ටඅවනතලවය. ඔබලගේආදරයඋන්වහන්ලසසේලකලරහිලව.
ඔබලගේසිතුවිලිඋන්වහන්ලසසේලගේසිතුවිලිහනාඑකඟලවය. {SCSI 47.2}
යහපත්කමටහනාශුද්ධවන්තකමටආශනාකරීමලහගොඳය. නමුත්එපමණකන්සකෑහීමටපත්වීලමන්කසිප්රලයලෝජනයක්නපැත.
තමකපැමපැත්තලදවියන්වහන්ලසසේටභනාරලදන්ටඇති,
අකමපැත්තනිසනාක්රිසස්තියනානිකනාරයන්වන්ටබලනාලපගොලරගොත්තුලවන්හනාආශනාලවන්සිටිනලබගොලහලෝලදනනාවිනනාශලවනවනාඇ
ත. දපැන්, ලමේදපැන්, ක්රිසස්තියනානිකනාරලයක්වීමටඔවුන්ලබරනාලනගොගනිති. තීරණයලනගොකරති. {SCSI 48.1}
කපැමපැත්තහරිලලසක්රියනාකරවනඅතරඔබජීවිතලයසමේපූර්ණලවනසක්සිදුලවය .
ඔබකපැමපැත්තක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේකපැමපැත්තටයටත්කරනකල,
සියලුබලයන්ටත්ප්රනාක්රමයන්ටත්වඩනාමහත්බලයකටඔබඑකතුලවය .
ඔබටසස්ථීරවසිටින්ටසලසස්වනශක්තියඉහළින්ලපැලබ.
ලමලසසේනිරන්තරලයන්මලද්වකපැමපැත්තටපිදීසිටීලමන්ඇදහිල්ලල්ජීවිතයවූඅළුත්ජීවිතයජීවත්ලවන්ටබලයහනාශක්ති
යලගනලදය. {SCSI 48.2}
වසනුමනාහනාලයසුසස්හිමි
1. ලමේසවසමනාහනාවසන්හිමි

ලමලෝරයරැයදහවලලගවී
නකෑඅන්සරණක්මනාහටකසි
වසනුමනාහනාලදවලයසුසස්හිමි

2.ලමලලලෝප්රීතිලගවීයයලවලගනි

ලවනසස්වීමේඇතසපැමඅතිනි
ලවනසස්ලණලෝලවනලදවිරජුනි
වසනුමනාහනානිතිබපැතිනි

3. නිත්ඔබහනාසමනාජයමට

නපැත්නමේබකෑයකුපරදන්නට
කවදඔබලමන්මගලපන්වන්ට
සමත්තපැනපැත්තනාලමේමිහිපිට

4. ඔබඇත්නමේලඟසිරිලදන්ට

කසිබරක්දුකක්නකෑසිතට
මරණයලකගොයදනුලඹේජය
හිමිලවනමේමනාහනාඅත්ලවයජය {SCSI 49.1}
අදිකනාරය 6—ඇදහීමහනාඒත්තුගපැනීම
ශුද්ධනාත්මයනාණන්වහන්ලසසේවිසින්ඔබහතෘදසනාක්ෂියලපගොලළගොඹවනුලපැබ ,
පනාපලයනපුරුකමදඑහිබලයදඑහිසනාවදධ්යතනාවයදඑයන්ඇතිවනවධ්යයසනයදවපැටහීගියකලඔබඑයටපිළිකුල්කරනවනා
ඇත.
පනාපයකරණලකගොටලගනඔබලදවියන්වහන්ලසසේලවතින්ලවන්කරනුලපැබූබවදනපුලර්බලයටඔබවහල්වීසිටිනබවදහපැඟී
ඟීයය . එයන්මිලදන්නටඋත්සනාහදරන්ටදරන්ටඔබලගේඅසරණභනාවයවපැටහීයය. ඔබඅදහසස්අපවිත්රරය.
ඔබසිතඅපිරිසිදුය. ඔබසිතආත්මනාර්ථලයන්හනාපනාපලයන්පිරීඇතිබපැවලපනීයය.
කමනාවලබන්ටත්පිරිසිදුවන්ටත්නිදහසස්වන්ටත්ඔබආශනාකරය.
ලදවියන්වහන්ලසසේලගේසමනානත්වයහනාඋන්වහන්ලසසේලගේසමගිතනාවයලබන්ටකුමක්කළහපැකදඔබට? {SCSI 50.1}
ඔබටඋවමනනාකරන්ලන්සමනාදනානයය. සස්වර්ගීයකමනාවත්සිලත්සමනාදනානයහනාආත්මයනාලගේලප්රසේමයත්ඔබටඅවශධ්යය .
එයමුදල්දීමිලයටගන්ටබපැරිය. ඤනාණලයන්ලසගොයනාගතලනගොහපැක. ප්රඥනාලවන්ලබනාගතලනගොහපැක.
ඔබලගේමඋත්සනාහලයන්එයලසගොයනාගන්ටකවදනාවත්බලනාලපගොලරගොත්තුලනගොලවනු .
නමුත්එයඔබටලනගොමිලලයත්යනාගයක්ලලසලදන්ටලදවියන්වහන්ලසසේඉදිරිපත්ලවනලසසේක .
ඔබදකෑතදිගුලකගොටඑයලබනාගන්ටකපැමපැත්ලතහිනමේඒඔබසතුලවය. සස්වනාමින්වහන්ලසසේලමලසසේකයනලසසේක.
“නුඹලනාලගේපවරතුපනාටලමන්තිලබනනමුත්ඒවනාහිමලමන්සුදුවන්ලන්ය.
ඒවනාලනාක්ෂනාලමන්රතුවතිලබනමුත්සුදුලලගොමේලමන්වන්ලන්ය.” ලයසයයනා1:18.
“මමඅළුත්සිතක්නුඹලනාටදීඅළුත්ආත්මයක්නුඹලනාතුළතබන්ලනමි.” එසකලයල්36:26. {SCSI 50.2}
ඔබපවකයනාදුන්ලනහිය. ඔබසිතින්ඒවනාපහකරන්ලනහිය.
ලදවියන්වහන්ලසසේටතමනාමපිලදන්ටඔබසිතින්තීරණයකරගත්ලතහිය.
දපැන්උන්වහන්ලසසේලවතලගගොසස්ඔබලගේපනාපලසලෝදනාහපැරඅළුත්සිතක්ලදනලලසඉල්ලනාසිටිනු .
ඉන්පසුඋන්වහන්ලසසේලගේලපගොලරගොන්දුලවප්රකනාරඋන්වහන්ලසසේඑයඉටුකරනලසසේකපැයඅදහනු.
ලයසුසස්වහන්ලසසේලමලලගොවසිටිකලඉගපැන්වූපනාඩමේලමේය.
ලදවියන්වහන්ලසසේලපගොලරගොන්දුවූත්යනාගයඅපටලපැලබනබවඅදහමි. එවිටඒඅපසතුලවමය.
මනුෂධ්යලයලෝලයසුසස්වහන්ලසසේලගේසුවකරීලමේබලයලකලරහිඇදහූඅතරඔවුන්ලගේලරලෝගසුවකළලසසේක .
ඔවුන්ලගේලදලනතින්දකන්ටහපැකලද්වලින්ඔවුන්ටආධනාරකළලසසේක.
ලමේනයන්ඔවුන්ටදකන්ටබපැරිලද්ගපැනඋන්වහන්ලසසේලකලරහිඇදහිල්ලතහවුරුකරගන්ටමගපකෑදුලසසේක.

පවකමනාකරන්ටඋන්වහන්ලසසේටබලයඇතිබවඔවුන්ටප්රකනාශකළලසසේක.
අසිංශබනාගලරලෝගියනාටසුවකළප්රසස්ථනාලවඋන්වහන්ලසසේලමයඉතනාපපැහපැදිලිලලසවදනාළලසසේක .
“ලපගොලළගොලවදීපවකමනාකරන්ටමනුෂධ්යපුත්රයනාටබලයතිලබනබවනුඹලනාවිසින්දපැනගන්නනාපිණිසයකයනා:
නපැඟිටනුලඹේඇඳරැලගනනුලඹේලගදරටපලයන්නපැයඅසිංශබනාගලරලෝගියනාටකීලසසේක.” මලතව9:6.
ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේකළප්රනාතිහනාරයන්පිළිබඳවලයගොහන්නමේඑවන්ජලිසස්තතපැනකයනවචනවලටඇහුමේකන්ලදන්න.
“ලමේවනාලියනලද්ලද්ලයසුසස්වහන්ලසසේලදවියන්වහන්ලසසේලගේපුත්රවූක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේබවනුඹලනාවිශස්වනාසකරනපිණිසත්වි
ශස්වනාසලකගොටඋන්වහන්ලසසේලගේනනාමලයන්ජීවනයලබනපිණිසත්ය.” ලයගොහන්20:31. {SCSI 51.1}
ලයසුසස්වහන්ලසසේලරලෝගීන්සුවකළඅන්දමසඳහන්වනබයබල්විසස්තරයකන්උන්වහන්ලසසේතුළඅදහනවුන්ටපනාපකමනාවලග
ලගනලදනඅයුරුඅපිඉලගනගනිමු . ලබලතසස්දනානමේලපගොකුණලඟසිටිඅසිංශබනාගලරලෝගියනාලගේකථනාන්තරයකයවනාබලමු .
ඔහුඅසරණලයක්වි. අවුරුදුතිසස්අටක්මුළුල්ලල්ඔහුතමඅත්පනාපනාවිච්චිලනගොලකලළසේය .
නමුත්ලයසුසස්වහන්ලසසේකයනලසසේක්“නපැගිටනුලඹේයහනරැලගනපලයන්න.” “ඔබමටසුවකරනලසසේක්නමේඔබලගේ
වචනයටකීකරුවන්ලනමි” යලරලෝගයනාටකයන්ටඉඩප්රසස්ථනාවතිබුණි.
නමුත්ඔහුඑලසසේලනගොලකගොටක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේවචනයඇදහුලවය. ඔහුටසුවවූබවඅදහනානපැගිට්ලට්ය.
ඔහුඇවිදින්ටතීරණයකරගත්ලත්ය. ඔහුඇවිද්ලද්ය.
ඔහුක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේවචනයඅනුවක්රියනාකළලහයන්ලදවියන්වහන්ලසසේආශිර්වනාදකළලසසේක. ඔහුටසුවවිය. {SCSI
51.2}

එලමන්මඔබපවකනාරලයක. පසුගියපවවලටසමගියක්කරන්ටවත්, ඔලබසිතලවනසස්කරන්ටවත්,
ශුද්ධවන්ටවත්ඔබටමබපැරිය.
නමුත්ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේතුලින්ලමේසියල්ලකරන්ටලදවියන්වහන්ලසසේලපගොලරගොන්දුලවනලසසේක . ඒලපගොලරගොන්දුවඅදහනු.
පවකයනාදීලදවියන්වහන්ලසසේටභනාරලවනු. උන්වහන්ලසසේටපමණක්ලසසේවයකරන්ටතීරණයකරනු.
ඔබලමේලද්කරනඅතරඋන්වහන්ලසසේතමන්වචනයඔබටඉටුකරනවනාඇත.
ඔබලපගොලරගොන්දුවඅදහන්ලනහිනමේඔබටකමනාවලපැබුණබවදඔබපිරිසිදුකරනුලපැබූබවදඅදහනු .
එදනාඅසිංශබනාගලරලෝගියනාඇදහූඅතරඔහුටඇවිදින්ටක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේබලයදුන්නනාක්ලමන්මඔබදඅදහන්ලනහිනමේලදවිය
න්වහන්ලසසේසුවවීමටබලයලදනලසසේක. ඔබඅදහන්ලනහිනමේඔලබඇදහිල්ලප්රකනාරසිදුලවනවනාඇත.
ඔබටසුවවූබවහපැලඟනතුරුප්රමනාදලනගොවී“මමඑයඅදහමි.
ඒඑලසසේමයයමටහපැලඟනනිසනාලනගොවලදවියන්වහන්ලසසේලපගොලරගොන්දුවීඇතිබපැවින්අදහමි” යකයනු. {SCSI 52.1}
“නුඹලනාටකයමි. නුඹලනායනාච්ඤනාලකගොටඉල්වනලමගොනලදයක්වුවත්ඒසියල්ලනුඹලනාටලපැබුලණේයයඅදහපල්ලනා .
ඒවනානුඹලනාටලපැලබන්ලන්ය.” මනාර්ක්11:24. ලමේලපගොලරගොන්දුවටලකගොන්ලද්සියක්ඇත.
එනමේලද්වකපැමපැත්තටඑකඟවඉල්ලීමය.

අපපනාපලසලෝදනාපිරිසිදුලකගොටඋන්වහන්ලසසේලගේදරුවන්කරීමත්ශුද්ධජීවිතයක්ගතකරන්ටපුළුවන්බලයදීමත්ලදවියන්ව
හන්ලසසේලගේකපැමපැත්තය. අපිලමේආශිර්වනාදඉල්වමු. අපටඒලපැබුණබවඅදහමු.
අපටදුන්ආශිර්වනාදගපැනලදවියන්වහන්ලසසේටසස්තුතිකරමු. ලයසුසස්වහන්ලසසේලවතලගගොසස්පවිත්රකරනුලබමු.
කසිලපැජ්ජනාවක්
ලහලෝකනගනාටුවක්නපැතුවවධ්යවසස්ථනාවඉදිරියටපපැමිණීමඅපටඇතිඉඩප්රසස්ථනාලවක .
“ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේතුළසිටින්නන්දපැන්දඬුවමටපත්කරීමක්නපැත.” ලරලෝම 8:1. {SCSI 53.2}
ලමලතක්පටන්නුඹලනානුඹලනාටමඅයතිනපැත. නුඹලනාමිලල්ටගනුලපැබුවහුය.
“නුඹලනාමුදනුලපැබුලවරන්රිදීවපැනිවූදිරනායනලද්වල්කරණලකගොටලගනලනගොවකපැලලක්වත්පලුද්දක්වත්නපැතිබපැටළුපපැ
ටවකුලගේලල්වපැනිවූක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේඅනර්ඝලල්කරණලකගොටලගනබවනුඹලනාදන්නනාහුය.” 1 ලපතතෘසස්1:18, 19.
ඇදහීමනමපැතිලමේසුළුක්රියනාවකරණලකගොටලගනශුද්ධනාත්මනමේලදවියන්වහන්ලසසේඔබතුළඅළුත්ජීවිතයක්උත්පනාදකළලසසේ
ලසසේක .

ඔබලදවියන්වහන්ලසසේටපවුලටඋපන්ලකලනකුලමන්පිළිලගනතමපුත්රයනාටලමන්ලදවියන්වහන්ලසසේඔබටලප්රසේමකරන
ලසසේක. {SCSI 53.1}
දපැන්ඔබලයසුසස්වහන්ලසසේටපූජනාවූලවහිය. ආපසුලනගොහපැලරනු. ලයසුසස්වහන්ලසසේලගන්ඈත්ලනගොලවනු.
“මනාක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේය . මමඋන්වහන්ලසසේටමපූජනාවුලනමි” යදිලනන්දිනකයනු.
ඇරත්උන්වහන්ලසසේලගේආත්මයනුඹටදීඋන්වහන්ලසසේලගේඅනුග්රහයයටලත්රක්ෂනාකරන්ටයකයනායනාච්ඤනාකරනු .
ඔබමඋන්වහන්ලසසේටපිදීඋන්වහන්ලසසේඅදහනඅතරඔබඋන්වහන්ලසසේලගේදරුලවක්ලවය .
එබපැවින්උන්වහන්ලසසේතුළජීවත්ලවනු. “නුඹලනාක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේපිළිගත්බපැවින්උන්වහන්ලසසේතුළහපැසිරියල්ලනාය”
යඅලපගොසස්තුළුවරයනාකයය. ලකගොලලගොසස්සි2:8. {SCSI 53.2}
ලදවියන්වහන්ලසසේලගේආශිර්වනාදයන්ටඅයතිවනාසිකමේකයනාසිටින්ටලපරතමනාලවනසස්වීපරණජීවිතයඅතහපැරියබවඔපපු
කරමින්ලසලෝදිසිපිටසිටියයුතුයයසමහරලකලනකුලගේහපැගීමය.
නමුත්ලමේලමගොලහගොලත්පවනාලද්වආශීර්වනාදලබනාගන්ටඔවුන්ටපුළුවන.
ඔවුන්ටනපුරටවිරුද්ධවසිටින්ටපුළුවන්ලවනපිණිසත්ඔවුන්ලගේදුර්වලකමේවලදීපිහිටවනලලසත්ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේ
ලගේආත්මයනමපැතිඅනුග්රහයඔවුන්ටතිලබන්ටඕනකෑය .
අපඉන්නනාහපැටියටඅලපපනාපිෂස්ටභනාවයහනාඅසරණභනාවලයන්යුක්තවලයසුසස්වහන්ලසසේලවතඑනලලසඅපකපැඳවනලසසේක .
අපලගේසියලුදුර්වලකමේලමලෝඩකමේපනාපතරභනාවයඇතුවමනසස්තනාපලයන්යුක්තවලගගොසස්උන්වහන්ලසසේලගේපනාමුලවපැලටමු
.

උන්වහන්ලසසේලගේලප්රසේමලයහසස්තලයන්අපවපැළඳගපැනීමත්අපලගේතුවනාලබපැඳීමත්සියලුකලුලටන්අපපවිත්රකරීමත්උන්ව
හන්ලසසේලගේමහිමලයක්රියනාවන්ලව. {SCSI 53.3}
දහසස්ගණන්ජනයනාටවරදිනතපැනලමතනය.
ලයසුසස්වහන්ලසසේඔවුනටපුද්ගලිකලලසලමන්මලවන්වශලයන්දකමනාලවනබවඔවහුවිශස්වනාසලනගොකරති .
ඔවහුලදවියන්වහන්ලසසේලගේවචනයලනගොඅදහති.
සකෑමපනාපයකටමලනගොමිලලයකමනාවලපැලබනබවදපැනගපැනීමලකගොන්ලද්සිසමේපූර්ණකරනවුන්ටඅයතිඉඩප්රසස්ථනාලවක .
ලදවියන්වහන්ලසසේලගේලපගොලරගොන්දුමටලනගොලවයයනඅනුමනානඅදහසපහකරනු .
පසුතපැවිලිලවනසකෑමපවකනාරලයකුටමඅයතියඒලපගොලරගොන්දු.
ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේතුළින්සපයනාඇතිශක්තියහනාඅනුග්රහයලසසේවකදූතයන්විසින්අදහනසකෑමලකලනකුටමසපයනාලදනවනා
ඇත.
පවකනාරයන්උලදසනාමපැරුණලයසුසස්වහන්ලසසේතුළඇතිශක්තියදපිරිසිදුකමදධර්මිෂස්ටකමදලබනාගන්ටලනගොවටිනනාතරමේනී
නීචපවකනාරලයක්එලකක්වත්නපැත .
පනාපලයන්කළිටිවූවසස්ත්රයපහලකගොටධර්මිෂස්ටකලමේවසස්ත්රරයඔවුනටපළදවන්ටඋන්වහන්ලසසේබලනාසිටිනලසසේක.
“ලනගොනසිව, ජීවත්ලවව” යයඋන්වහන්ලසසේඔවුනටකයනලසසේක. {SCSI 54.1}
කනාලිකමනුෂධ්යයන්වූඅපඅපලගේසහකනාරයන්සමගක්රියනාකරන්නනාක්ලමන්ලදවියන්වහන්ලසසේඅපසමගක්රියනාලනගොකරන
ලසසේක. උන්වහන්ලසසේලගේසිතුවිලිදයනාලවන්ද, ලප්රසේමලයන්හනාමතෘදුඅනුකමේපනාලවන්ද, පිරුණනාවූඒවනාලවත්.
“දුෂස්ටයනාතමනාලගේමනාර්ගයදඅධර්මිෂස්ටමනුෂධ්යයනාතමනාලගේලයලෝජනනාදඅතහපැර, සස්වනාමින්වහන්ලසසේලවතටහපැරීඒවනා.
උන්වහන්ලසසේඔහුටඅනුකමේපනාකරනවනාඇත. අලපලදවියන්වහන්ලසසේලවතටහපැරීඒවනා.
මක්නිසනාදඋන්වහන්ලසසේඅතිශයන්කමනාලවනවනාඇත.”
“මමනුලඹේඅපරනාධවලනාපටලයක්ලමන්දනුලඹේපනාපවලනාකුලක්ලමන්දමකනාදපැමුලවමි.” යඋන්වහන්ලසසේකයනලසසේක.
ලයසයයනා55: 7; 44:22. {SCSI 54.2}
“නසින්නනාලගේමරණයගපැනමටකසිප්රශස්නයක්නපැත.

එබපැවින්හපැරීජීවත්ලවයල්ලයයසස්වනාමිවූලදවියන්වහන්ලසසේකයනලසසේක.” එසකලයල්18:32.
ලදවියන්වහන්ලසසේලගේආශිර්වනාදලත්සහතිකලපගොලරගොන්දුලසගොරනාගන්ටසනාතන්සූදනානමේවසිටි.

ආත්මයතුළඇතිආලලලෝකලයසකෑමරශස්මියක්දබලනාලපගොලරගොත්තුලවමඳබපැබලීමක්දපහකරීමඔහුලගේආශනාවය .
නමුත්ඒලද්කරන්ටඔහුටඉඩලනගොදියයුතුයඔබ: පරීක්ෂකයනාටකන්ලනගොලදනු.
“මනාජීවත්ලවනපිණිසලයසුසස්වහන්ලසසේමළලසසේක.
උන්වහන්ලසසේමටලප්රසේමකරනලහයන්මනාවිනනාශලවනවනාටලනගොකමපැතිලසසේක.
දයනාලවන්පිරුණසස්වර්ගීයපිලයක්මටඇත්ලත්ය. මනාඋන්වහන්ලසසේලගේලප්රසේමයවපැරදිලලසපනාවිච්චිකළත් ,
උන්වහන්ලසසේමටදුන්ආශිර්වනාදලනගොලහගොබිනනාලද්ටපනාවිච්චිකළත් ,
මනානපැගිටමනාලගේපියනාණන්ලවතලගගොසස්ලමලසසේකයමියඅකීකරුපුත්රයනාලමන්කයනු. “පියනාලණනි,
සස්වර්ගයටවිරුද්ධවදඔබඉදිරිලයහිදපවලකලළමි. තවත්ඔබලගේපුත්රයනායයකයන්ටලනගොවටිමි.
ඔබලගේකුලීකනාරයන්ලගන්එක්ලකලනකුලමන්මනාතබනාගතමපැනව.” ලූක්15:18,19.
මසිංමුළනාවූතපැනපැත්තනාපිළිගන්නනාඅන්දමලමේඋපමනාලවපරකනාශලවය .
“ඔහුදුරසිටියදීමඔහුලගේපියනාඔහුදපැකඅනුකමේපනාවීදුවලගනලගගොසස්ඔහුලගේලබල්ලවපැළඳලගනඔහුසිඹගත්ලත්ය .”
20 පදය. {SCSI 55.1}
ලමේඋපමනාවසිත්උණකරවනදයනාලවන්යුක්තඑකක්වුවදසදනාකනාලලදවියන්වහන්ලසසේලගේඅනුකමේපනාලවඅබමල්ලර්නුවකු
කුදුඑයන්විසස්තරලනගොලවය . තමඅනනාගතවක්තතෘතුළින්සස්වනාමින්වහන්ලසසේලමලසසේප්රකනාශකරනලසසේක.
“සදනාකනාලලප්රසේමයකන්නුඹටලප්රසේමලකලළමි. එබපැවින්දයනාබරකමින්ඔබඇදගතිමියකීලසසේක.” ලයරමියනා31:3.
පවකනාරයනාපියනාලගේලගදරින්ඈත්වලගගොසස්තමනාලගේවසස්තුවනිෂස්ඵලලයවියදමේකරනඅතරපියනාණන්ලගේසිතඔහුකරනාගමන්
කරය.
ආපසුහපැරීඒමටඔහුසිලත්ඇතිවනසකෑමආශනාවක්මපියනාණන්වහන්ලසසේආදරලයන්දආයනාචනලයන්යුක්තවදශුද්ධනාත්මයනා
යනානන්වහන්ලසසේතුළින්ඉදිරිපත්කරනුලබනඋන්වහන්ලසසේලගේලප්රසේමලයඅයදුමේලව . {SCSI 55.2}
බයබලලයඅන්තර්ගතවඇතිඅගනනාලපගොලරගොන්දුඔබඅභිමුඛලයහිඉටුලවනඅතරඔබටඅනුමනානකරන්ටපුළුවන්ද ?
අසරණපවකනාරයනාආපසුඑන්ටආශනාකරනවිටපවඅත්හරින්ටකපැමතිවනකලපශස්චනාත්තනාපලයන්යුක්තවසස්වනාමින්වහන්
ලසසේලගේපනාමුලටඑනඅතරඋන්වහන්ලසසේපරුෂලලසක්රියනාකරමින්ඔහුටඑන්ටඉඩලනගොලදනවනායයවිශස්වනාසකරන්ටපුළුවන්
න්ද ? එවපැනිඅදහසස්ඇත්නමේඒවනාපහකරනු.
අපසස්වර්ගීයපියනාණන්වහන්ලසසේගපැනඑවපැනිඅදහසස්ඇතිකරගපැනීමවපැනිඔලබආත්මයටරිදවනලවදනනාලගනලදනලදයක්
ක්තවත්නපැත . උන්වහන්ලසසේපනාපයටද්ලවෂකරනමුත්පවකනාරයනාටලප්රසේමකරනලසසේක.
ගපැලවීමලබන්ටකපැමතිකවලරක්නමුත්ගලවනුලපැබමහිමලයරනාජධ්යයලයසදනාකනාලආශිර්වනාදභුක්තිවිඳිනලසසේක්රිසස්තුසස්ව
හන්ලසසේතුළින්උන්වහන්ලසසේමපූජනාවුලසසේක.
අපලකලරහිඇතිඋන්වහන්ලසසේලගේලප්රසේමයදක්වනපිණිසලතලෝරනාගත්“සස්ත්රියක්ඇලගේමකුලසසේපුත්රයනාටඅනුකමේපනාලනගොක
රනලලසඇලගේකරිදරුවනාමතක්නපැතිකරන්ටඈටපුළුවන්ද? එලසසේයඔවුන්ටමතකනපැතිවන්ටපුළුවන.
එලහත්මමනමේමතකනපැතිලනගොකරන්ලනමි” යකීමතෘදුවූබලවත්භනාෂනාවටසමනානවචනලසගොයන්ටපුළුවන්ද ?
ලයසයයනා49:15. {SCSI 56.1}
භයටහනාතපැතිගපැන්මටපත්තපැනපැත්තනාඉහළබලව. ලයසුසස්වහන්ලසසේඅපලවනුවටමපැදහත්කනාරකමේකරනලසසේක.
ලදවියන්වහන්ලසසේලගේආදරණීයපුත්රයනාදීමගපැනලදවියන්වහන්ලසසේටසස්තුතිලවවනා .
ඔබනිසනාවූඒමරණයඅපලත්ලනගොයනලලසයනාච්ඤනාකරමි. ආත්මයනාණන්වහන්ලසසේඅදඔබකපැඳවය.
මුළුහිතින්සස්වනාමින්වහන්ලසසේලවතඇවිත්උන්වහන්ලසසේලගේආශිර්වනාදඉල්ලනාගන්න. {SCSI 56.2}
ලමේලපගොලරගොන්දුසමේබන්ධවබයබලලයන්කයවනඅතරඒවනාකයනාවිසස්තරකලලනගොහපැකතරමේවූලප්රසේමලයහනාදයනාලවකයම
න්බවමතකතබනාගන්න.
සීමනාරහිතඅනුකමේපනාලවන්යුක්තවූසදනාකනාලලප්රසේමයනාණන්වහන්ලසසේලගේඅප්රමනාණසිතපවකනාරයනාලකලරහිවගුරුවනාඇත .
“උන්වහන්ලසසේලගේලල් කරණලකගොටඅලපමිදීමවනඅලපවරදවලටකමනාවඅපටඇත්ලත්ය .” එපීස 1:7.
ලදවියන්වහන්ලසසේඔලබසරණබවවිශස්වනාසකරනු.

උන්වහන්ලසසේලගේසස්වරූපයමනුෂධ්යයනාතුළනපැවතපිහිටුවන්ටඋන්වහන්ලසසේආශනාකරනලසසේක.
ඔබපවකයනාලදමින්දපශස්චනාත්තනාපලයන්දයුක්තවඋන්වහන්ලසසේලවතගමන්කරනඅතරඋන්වහන්ලසසේලගේදයනාවහනාකමනා
වරැලගනඔබටලගනාලවනලසසේක. {SCSI 56.3}
සිරිමත්ලයසුසස්හිමිමලගේ
1. සිරිමත්ලයසුසස්හිමිමලග

ගපැලවුමේකරුලවයතුමේසලගේ
ඒහිමිලලයන්සිතුරලඟ
ලසලෝදනාගනුපවලමනුඹලගේ

ලමමලගේගීයත් - පපැසසුමත්
ලවයසපැමදනාම - හටලදවපුත්
ලමමලගගීයත් - පපැසසුමත්
ලවයසපැමදනාම - හටලදවපුත්

2. දුතුන්සලගන්නිත්බසිමිනනා

දයනාලප්රසේමලයගීගයනනා
යටත්කමින්හනාසතුටිනනා
සවන්දීමලවසිත්පිනනනා

3. මිදුමේකරුතුමලගේඊම

බලනාහිඳිමේමමේනිතරම
ප්රීතිලවමේලයසුසස්තුළමම
සන්සුන්කමටවඩනාලපම {SCSI 58.1}
අදිකනාරය 7—ලගලෝලකලමේපරීක්ෂණය
“යලමක්ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේතුළලවනමේඔහුඅළුත්මපැවිල්ලක. පරණලද්පහවගිලයය. ලමන්න, සියල්ලඅළුත්වීතිලබ.” 2
ලකගොරින්ති5:17. {SCSI 59.1}

යමේලකලනකුලගේහපැරීමසිදුවූනියමලවලනාවලහලෝසස්ථනානයසස්ථනානයලහලෝඒප්රනාසස්ථනාලවසිදුවූකරුණසියල්ලක්මඇටවපැලක්
ඇමුණවනාක්ලමන්එකන්එකකයන්ටහපැකවන්ටලහලෝබපැරිලවන්ටලහලෝපුළුවන.
නමුත්ඔහුලනගොහපැරුණනාවූලකලනකපැයඑයන්ඔපපුලනගොලව. නිකලද්මුසස්ටක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලමලසසේකීලසසේක.

“හුළඟකපැමතිකපැමතිතපැනටගසය, එහිශබදයනුඹටඇලසය.

නමුත්ලකගොතනකන්එන්ලන්දකයනාවත්ලකගොතපැනටයන්ලන්දකයනාවත්නුඹදන්ලන්නපැත.
ශුද්ධනාත්මයනාණන්ලගන්දඉපිදසිටිනසියල්ලලලෝඑලසසේමය.”
හුළඟදකන්ටබරිමුත්එහික්රියනාකරීමදකන්නනාක්ලමනිමනුෂධ්යහතෘදයන්හිශුද්ධනාත්මයනාණන්ලගේක්රියනාකරීම.
මනුෂස්යඇසටඅදතෘශධ්යමනානවූනපැවතඋත්පනාදකරීලමේඒබලයආත්මයතුළඅළුත්ජීවිතයක්උත්පනාදකරය .
ලදවියන්වහන්ලසසේලගේසස්වරූපයලලසඅළුත්පුද්ගලලයක්මවනුලබය.
ආත්මයනාණන්ලගේලමලහයනිශස්චලඅදතෘශධ්යමනානඑකක්වූනමුත්එහික්රියනාකරීමප්රකනාශිතය.
ශුද්ධනාත්මයනාණන්විසින්සිතඅළුත්කරනුලපැබීනමේඒගපැනජීවිතයසනාක්ෂිදරය.
අපසිත්ලවනසස්කරන්ටලහලෝලදවියන්වහන්ලසසේටඑකමුතුලවනතත්වයකටඑයලගනඑන්ටලහලෝඅපලගේමකුසලකර්මයන්
න්ලකලරහිලහලෝඅපගපැනමලහලෝවිශස්වනාසකරන්ටබපැරිඅතර ,
අපසිත්තුළලද්වඅනුග්රහයවපැඩවසනබවඅපජීවිතවලින්ප්රකනාශලව. අපචරිතලයද, සිරිත්විරිත්,
පලපුරුදුහනාඅනිකුත්කනාරණනාකටයුතුවලදලවනසක්දර්ශනයලවය. ඔවුන්සිටිතත්වලය
හනාසිටින්නනාක්වූතත්වලයදලවනසක්දකන්ටලපැලබනවනාඇත.
ඉඳහිටකරනයහපත්ලහලෝඅයහපත්ක්රියනාවන්ලගන්ලනගොවදිනපතනාකයනකරනලද්වලිනිචරිතයප්රකනාශවන්ලන් . {SCSI
59.2}

ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේඉටුකරනප්රකතෘතිමත්කරීලමේබලයලනගොමපැතිවහපැසිරීලමේනිවරදභනාවයක්ප්රකනාශලවන්ටබපැරිනපැත .
අනධ්යයන්ලකලරහිඅනුබලයදතමනායහපත්ලකලනකපැයඅනුන්සිතනවනාටඇතිආශනාවදනිසනාලකලනක්පිළිලවලකජීවිත
යක්හපැඩගසනාගනිය. ආත්මලගරෞරවයනිසනානපුරුයයලපලනනසියල්ලකන්වළකන්ටඅපමගලපන්වනුලබය.
ආත්මනාර්ථයතපැන්පත්වීඇතිසිතකන්නිර්ලලලෝභික්රියනාවක්සමහරවිලටකප්රකනාශලවන්ටබපැරිනපැත.
එලසසේනමේඅපකවලරකුලගේපක්ෂයටඅයතිදපැයලකලසසේදපැනගනිමුද? {SCSI 60.1}
හිතඇත්ලත්කනාටද? අලපසිතිවිලිකවලරකුසමගද? අපිකවලරක්ගපැනකතනාබහකරන්ටආශනාද?
අපලගේඋණසුමේආදරයහනාඅපලගේඉතනාලහගොඳශක්තියකවලරකුසතුද?
අපික්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේනමේඅලපසිතිවිලිඋන්වහන්ලසසේසමගය. උන්වහන්ලසසේගපැනය.
අපටඅයතිසියල්ලත්අපිත්උන්වහන්ලසසේටකපැපවීඇත්ලත්ය. උන්වහන්ලසසේලගේසස්වරූපයදරමු.
උන්වහන්ලසසේලගේආත්මයලබමු. උන්වහන්ලසසේලගේකපැමපැත්තකරමු.
සියලුකනාරණනාකටයුතුවලදීඋන්වහන්ලසසේසතුටුකරමු. {SCSI 60.2}
ක්රිසස්තුසස්ලයසුසස්වහන්ලසසේතුළඅළුත්මපැවිල්ලක්ලවනතපැනපැත්ලත්ආත්මයනාණන්වහන්ලසසේලගේපලවන“ලප්රසේමය, ප්රිතිය,
සමනාදනානය, ලබගොලහලෝකල්ඉවසීම, මතෘදුකම, යහපත්කම, ඇදහිල්ල, යටත්කම, පමණදපැනීම” උපදවනවනාඇත.
පරණතතෘෂස්ණනාවන්අනුවජීවිතයහපැඩගසනාලනගොගනිය.
නමුත්ලද්වපුත්රයනාණන්ලගේඇදහිල්ලඇතුවඋන්වහන්ලසසේඅනුගමනයකරමින්උන්වහන්ලසසේලගේචරිතයපරනාවර්තනයක
රමින්උන්වහන්ලසසේපිරිසිදුවසිටින්නනාක්ලමන්තමන්මපිරිසිදුකරගනිති. ඔවහුවරක්ද්ලවෂකළලදයටදපැන්ලප්රසේමකරත්.
වරක්ලප්රසේමකළලද්වලටදපැන්ද්ලවෂකරත්. අහසිංකනාරකමින්තමනාකයනලද්සස්ථීරකරීලමේ
ගතිඇතිවසිටිතපැනපැත්ලත්සිතින්යටහත්පහත්ලකලනක්ලවය. කමකටනපැති,
ලනගොසපැලකලිවන්තතපැනපැත්තනාඅනුන්ලගේකනාරණනාවලටමපැදහත්ලනගොවනගනාමේබීරලකලනක්ලවය.
ලබබද්දනාසිහිසන්ඇතිලකලනක්දඅනනාචනාරලයහිහපැසිරුණතපැනපැත්තනාපිරිසිදුගතිඇත්ලතක්දලවය .
ලලරෞකකසිරිත්විරිත්හනානවපන්නලයඅශික්කතලමලෝසස්තරදලජ්ත්තුකරීමේදඅහකතබය.
ක්රිසස්තියනානිකනාරලයලෝ“පිටතඅලසිංකනාරයලනගොවමතෘදුවූනිශස්චලවූගතිලයන්යුත්ඇතුලතඅලසිංකනාරකම” ලසවවනාලව.
1 ලපතතෘසස්3:3,4. {SCSI 60.3}
සපැබකෑපසුතපැවිල්ලල්ඵලජීවිතලයලවනසස්වීමේවලින්දර්ශනයලනගොලවනමේඒපසුතපැවිල්ලසත්යවූඑකක්ලනගොවන්ලන්මය .
යලමක්නපැවතගිවිසුමපිහිටුවන්ලනහිනමේඔහුලසගොරකමේකළලද්ආපසුලදන්ලනහිනමේපවකයනාලදන්ලනහිනමේලදවියන්
වහන්ලසසේටහනාතමසහකනාරයන්ටලප්රසේමකරයනමේසපැබවින්මඔහුමරණලයන්ජීවනයටපත්වූබවපවකනාරයනාදපැනගත්තනා

ලව
ලව . {SCSI 61.1}
අපවරදිනසුළුපවකනාරයන්ලමන්ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලවතලගගොසස්උන්වහන්ලසසේලගේකමනාවීලමේඅනුග්රහයටහවුල්කනාරයන්
ලවනවිටහදපත්ලළන්ලප්රසේමයපපැනනගිය. සියලුබරසපැහපැල්ලුලවය.
කුමක්ලහයන්දක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේවියගහපහසුය.
යුතුකමඉටුකරීමප්රීතියක්දයමේයමේලද්පූජනාකරීමආනන්දනීයලදයක්දලවය.
වරක්ඝනනාන්ධකනාරලයන්වපැසීතිබූමනාර්ගයධර්මිෂස්ටකලමේසූර්යයනාලගේරශස්මිකදමේබයන්ලගන්දපැන්ආලලලෝකමත්ලවය.
{SCSI 61.2}

ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේචරිතලයසුන්දරබවඋන්වහන්ලසසේලගේඅනුචරයන්ලගේජීවිතවලින්ලහළිලව .
ලද්වකපැමපැත්තඉටුකරීමඋන්වහන්ලසසේලගේආශනාවවී.
ලදවියන්වහලසසේටලප්රසේමකරීමහනාඋන්වහන්ලසසේලගේමහිමයඋලදසනාජ්වලිතවීමත්අපගපැලවුමේකනාරයනාණන්ලගේජීවිතපනාල
නලයබලයවිය. උන්වහන්ලසසේලගේසකෑමක්රියනාවක්මලප්රසේමලයන්අලසිංකනාරකරනුලපැබඋසසස්ලකලළසේය.
ලප්රසේමයලදවියන්වහන්ලසසේලගන්ලව. අකපැපවූසිතටඑයඋපදවන්ට ලහලෝනිර්මනාණයකරන්ටලහලෝබපැරිය.
ලයසුසස්වහන්ලසසේරජකරනසිතතුළපමණකඒසමේබවන්ලන්.
“උන්වහන්ලසසේපළමුලවන්අපටලප්රසේමකළනිසනාඅපිඋන්වහන්ලසසේටලප්රසේමකරමුව” 1 ලයගොහන්4 19.
දිවධ්යඅනුග්රහලයන්ප්රකතෘතිමත්කරනලදසිලත්ක්රියනාකරනප්රතිපත්තියලප්රසේමයය. එයචරිතයලවනසස්කරය.
සිලත්ඇතිබලයන්ආණේඩුකරය. තතෘෂස්ණනාවන්මපැඩපවත්වය. සතුරුකමයටත්කරය. ලප්රසේමයඋසසස්කරය.
ලමේලප්රසේමයඅපසිත්හිනිධනානකරගතලහගොත්ජීවිතයමිහිරිලකගොටකදිමඅනුබලයක්අපඅවටවගුරුවය . {SCSI 61.3}
ලදවියන්වහන්ලසසේලගේඅනුග්රහයවිශස්වනාසකරන්ටපටන්ගත්ආධුනිකයන්විලශසේෂලයන්සපැලකළිමත්වියයුතුවපැරදිලදකක
.

එයන්පළමුවපැන්නනමේලදවියන්වහන්ලසසේසමගසමගිතනාවයඇතිකරනපිණිසතමන්ටමකළහපැකයයසිතනුලබනඔවුන්
ලගේපුණධ්යයක්රියනාවන්ලකලරහිවිශස්වනාසයරැදවීමය.
වධ්යවසස්ථනාවපපැවපැත්වීලමේක්රියනාකරණලකගොටලගනධර්මිෂස්ටවන්ටඋත්සනාහදරනතපැනපැත්ලත්අපහසුලදයක්කරන්ටවකෑයමේ
කරය. ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේනපැතුවමනුෂධ්යයනාකරනසියල්ලආත්මනාර්ථලයන්හනාපනාපලයන්කලුටුලවය .
ඇදහිල්ලකරණලකගොටලගනවුක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේඅනුග්රහයඅපපවිත්රකරන්ලන්:
ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේතුළඇදහීමකරණලකගොටලගනවධ්යවසස්ථනාවපපැවපැත්වීමඋවමනනානපැතයනුලදවනවරදය .
ඒමතයහනාසමනානභයනානකඅනතුරක්තවත්නපැත.
ඇදහිල්ලලන්පමණක්අපික්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේඅනුග්රහයටහවුල්ලවනබපැවින්අපලගේමිදීමපිණිසඅපලගේමපුණධ්යයකර්
මයන්ලගන්පලක්ලනගොලව. {SCSI 62.1}
ලමහිදීසිතටගතයුතුකරුණක්ඇත.
එනමේකීකරුකමනිකමේපිටනාතරඅනුමපැතියක්ලනගොවලප්රසේමලයලසසේවයබවවටහනාගපැනීමලව.
ලදවියන්වහන්ලසසේලගේවධ්යවසස්ථනාවඋන්වහන්ලසසේලගේසස්වභනාවයකුමක්දකයනාප්රකනාශකරීමක.
එහිලප්රසේමලයප්රතිපත්තියගර්භලකගොටඇතිලහයන්ඒසස්වර්ගලයහිදලපගොලළගොලවහිදඋන්වහන්ලසසේලගේආණේඩුලවපදනමය .
අපසිත්ලදවියන්වහලසසේලගේසමනානත්වයටපමුණවයනමේදිවධ්යලප්රසේමයසිලත්ආලරලෝපණයකරයනමේ
හදතුළලද්වවධ්යවසස්ථනාවක්රියනාලනගොකරන්ලන්ද?
ලමේකරුණලදකසිදුවනවිට“මනාලගේවධ්යවසස්ථනාවඔවුන්ලගේසිත්හිලියන්ලනමි” යනඅළුත්ගිවිසුමසස්ථීරවන්ලන්ය.
වධ්යවසස්ථනාවසිලත්ලියනාඇත්නමේඒ, ජීවිතයහපැඩලනගොගසයද? ලප්රසේමලයහනාලසසේවලයපක්ෂපනාතකමවූ - කීකරුකම ලගලෝලකලමේසපැබකෑලක්ෂණයලව. “ලදවියන්වහන්ලසසේටලප්රසේමයනමේඅපවිසින්උන්වහන්ලසසේලගේආඥනාපපැවපැත්වීම”
බවශුද්ධලියවිලිල්ලකයය. 1 ලයගොහන්5:3.
“උන්වහන්ලසසේහඳුනමියකයනාඋන්වහන්ලසසේලගේආඥනාලනගොපවත්වනතපැනපැත්ලත්ලබගොරුකනාරලයක්ය .
සපැබකෑවදඔහුතුළනපැත.” 4 පදය. ඇදහිල්ලකරණලකගොටලගනඅපකීකරුකලමන්නිදහසස්කරනවනාලනගොව,
ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේඅනුග්රහයටසහභනාගීවීලමන්කීකරුකලමේලසසේවයපහසුකරය. {SCSI 62.2}

අපිකීකරුවීලමන්ගපැලවීමදිනනාලනගොගනිමු. කුමක්ලහයන්දගපැලවීමලදවියන්වහන්ලසසේලගේලනගොමිළලයදීමනනාවක.
එයඇදහීලමන්ලබනාගතයුතුය. නමුත්කීකරුකමඇදහිල්ලල්ඵලයය.
“පවදුරුකරනපිණිසඋන්වහන්ලසසේපරකනාශකරනුලපැබූබවනුඹලනාදන්නනාහුය. කසිපනාපයක්දඋන්වහන්ලසසේතුළනපැත.
යලමක්උන්වහන්ලසසේතුළපවතීදඔහුපවකරන්ලන්නපැත.
පවකරනතපැනපැත්ලත්උන්වහන්ලසසේදුටුලවවත්ඇඳිනගත්ලත්වත්නපැත.” 1 ලයගොහන්3:5,6.
ලමන්නසපැබකෑපරීක්ෂණයඅපික්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේතුළපවතින්නහුනමේ, ලදවියන්වහන්ලසසේලගේලප්රසේමයඅපතුළපවතීනමේ,
අලපහපැඟීමේ, අලපසිතිවිලි, අලපඅදහසස්,
අලපක්රියනාඋන්වහන්ලසසේලගේශුද්ධවධ්යවසස්ථනාලවප්රකනාශලකගොටඇතිඋන්වහන්ලසසේලගේකපැමපැත්තඅනුකූලවුඒවනාලවනවනාඇ
ත. “....උන්වහන්ලසසේධර්මිෂස්ටවසිටින්නනාක්ලමන්ධර්මිෂස්ටකමේකරන්නනාධර්මිෂස්ටලවය.” 1 ලයගොහන්3:7.
සීනයකන්දමුදුලන්දීදුන්ආඥනාදසයනමපැතිලදවියන්වහන්ලසසේලගේශුද්ධවධ්යවසස්ථනාලවහිධර්මිෂස්ටකමවිසස්තරවීඇත .
{SCSI 63.1}

ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලකලරහිඇදහීමකරණලකගොටලගනලදවියන්වහන්ලසසේටකීකරුවීලමන්මනුෂධ්යයනානිදහසස්
ලවනවනායයකයනවිශස්වනාසයඇදහිල්ලලනගොවහිතුවක්කනාරකමක. නිකමේපුහුමතයක. ඒනියමඇදහිල්ලලනගොලවමය.
“ඇදහිල්ලකරණලකගොටලගනඅනුග්රහලයන්නුඹලනාගපැලවීසිටින්නනාහුය.” එපීස 2:8.
නමුත්“ක්රියනානපැතිඇදහිල්ලමළනානමේලව.” යනාලකගොබ2:17.
ලයසුසස්වහන්ලසසේලමලළගොවටවඩින්ටලපරතමන්ගපැනමලමලසසේකීලසසේක.
“මනාලගේලදවියන්වහන්සඔබලගේකපැමපැත්තකරන්ටප්රියලවමි. එලසසේය. ඔබලගේවධ්යවසස්ථනාවමනාලගේසිතතුලළහියයකීමි.
ගීතිකනා40:8. නපැවතත්උන්වහන්ලසසේසව
ස් ර්ගයටනගින්ටලසිංවූඅතරලමලසසේකීලසසේක.
“මමමනාලගේපියනාණන්වහන්ලසසේලගේආඥනාරක්ෂනාලකගොටඋන්වහන්ලසසේලගේලප්රසේමලයහිපපැවතුලනමි .” ලයගොහන්15:10.
“අපිඋන්වහන්ලසසේලගේආඥනාපවත්වමුනමේඅපිඋන්වහන්ලසසේඅඳුනනබවඑයන්දනිමුව.....
උන්වහන්ලසසේතුළපවතිමියකයනතපැනපැත්තනාවිසින්උන්වහන්ලසසේහසුරුණනාක්ලමන්හපැසිරියයුතුය.” 1 ලයගොහන්2: 2,3.
“නුඹලනාඋන්වහන්ලසසේලගේඅඩිපනාලර්යනපිණිසනුඹලනාටආදර්ශයක්දීගියලසසේකපැ” යශුද්ධලියවිල්ලකයය.
1 ලපතතෘසස්2:21. {SCSI 63.2}
අලපමුල්ලදගුරුන්පනාපයටවපැලටන්ටලපරසදනාකනාලජීවිතලයලකගොන්ලද්සියමේඅකනාරයකටතිබුණනාදඅදත්ඒඅකනාරයටමප
වතී. එනමේවධ්යවසස්ථනාවටසමේපූර්ණකීකරුකම, සමේපූර්ණධර්මිෂස්ටකමලව.
මීටවඩනාලවනසස්වූදඅඩුවුදලකගොන්ලද්සියක්පිටසදනාකනාලජීවනයදුනිනමේසර්වලලලෝකලයමප්රීතියදුකකටපත්ලවනවනාඇත .
ඒනයන්පනාපයටමගපකෑදීකනාලකණේනිකමහනාසන්තනාපයඇතිලකගොටඅසරණභනාවයදලගනඑනවනාඇත .
ආදමේලගේවපැටීමටලපරලද්වවධ්යවසස්ථනාවටකීකරුවීලමන්ධනාර්මිකචරිතයක්හපැඩගසනාගන්ටඕහටපුළුවන්කමහනාඉඩප්රසස්ථනා
ථනාවදඇතුවතිබුණි .
ඔහුලමතපැනදීපරනාජයලපැබුලයන්ඔහුලගේපනාපයනිසනාඅපටමධර්මිෂස්ටලවන්ටබපැරිසස්ථනානයටඅපලගනඑනලදී .
අපිඅශුද්ධවපනාපිෂස්ටවසිටිනතුරුශුද්ධවධ්යවසස්ථනාවටසමේපූර්ණලලසකීකරුවන්ටබපැරිය .
ලදවියන්වහන්ලසසේලගේවධ්යවසස්ථනාලවන්ඉල්ලනාසිටිනලද්ඉටුකරීමටඅවශධ්යවූධර්මිෂස්ටකමඅපටඇත්ලත්නපැත .
නමුත්එයන්ගපැලවීමටමනාර්ග යක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේඉටුකළලසසේක.
අපටමූණපනාන්ටඇතිබනාධනාහනාපරික්ෂනාවන්ටඋන්වහන්ලසසේමමුහුණපනාමින්ලමලලගොවවනාසයකළලසසේක .
උන්වහන්ලසසේපනාපරහිතජීවිතයක්ගතකළලසසේක. උන්වහන්ලසසේඅපලවනුවටමළලසසේක.
දපැන්උන්වහන්ලසසේඅලපපනාපභනාරලගනඋන්වහන්ලසසේලගේදමිටුකමඅපටලදන්ටඉදිරිපත්ලවනලසසේක .
ඔබඋන්වහන්ලසසේටමුළුමනින්මපිලදමින්උන්වහන්ලසසේඔලබමිදිමේකනාරයනාහපැටියටපිලිගන්ලනහිනමේඔබජීවිතයලකගොත
රමේපනාපිෂස්ටවතිබුනත්උන්වහන්ලසසේලවනුලවන්ඔබධර්මිෂස්ටලකගොටගණන්ගනුලබය.
ඔබලගේචරිතයලවනුවටක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේචරිතයඉදිරිපත්ලවනබපැවින්ඔබකවදනාවත්පවලනගොකළනාක්ලමන්ලදවියන්
න්වහන්ලසසේගණන්ගන්නනාලසසේක . {SCSI 64.1}
ලමපමණක්ද? නපැත. ලයසුසස්වහන්ලසසේඔබසිතලවනසස්කරනලසසේක.

ඇදහිල්ලතුළින්උන්වහන්ලසසේඔබසිලත්වනාසයකරනලසසේක. ඇදහිල්ලතුළින්ලමේඑක්සත්කමනිරතුරුපපැවපැත්වියයුතුය.
ඔබලමේලද්කරනතුරුඋන්වහන්ලසසේලගේයහපත්කපැමපැත්තඔබතුළින්ඉටුලවනපරිදිඋන්වහන්ලසසේඔබතුළක්රියනාකරනවනා
ඇත.
“තවදමනාදපැන්මනාo සලයහිජීවත්ලවන්ජීවිතයමටලප්රසේමකළනාවූමනාඋලදසනාතමන්මදුන්නනාවූලදවියන්වහන්ලසසේලගේපුත්රයනා
ණන්ලකලරහිඇදහිල්ලලන්ජීවත්ලවමි.” ගලනාති2:20.
ලයසුසස්වහන්ලසසේලගලෝලයන්ටකයනලසසේක්“කථනාකරන්ලන්නුඹලනාලනගොවනුඹලනාතුළකථනාකරනනුඹලනාලගේපියනාණන්ලගේ
ලගේආත්මයනාලණලෝය .” මලතව10:20.
ලයසුසස්වහන්ලසසේඔබතුළවනාසයකරනලහටින්ඔබඑමආත්මයමක්රියනාකරවමින්ධර්මිෂස්ටකලමේක්රියනාවන්වනකීකරුකම
නමපැතියහපත්ක්රියනාකරනවනාඇත. {SCSI 65.1}
අපවිසින්වර්ණනනාකරගන්නනාපිණිසඅපතුළමඇතියහපතක්නපැත. ආත්මවර්ණනයටකසිමකරුණක්අපටනපැත.
අපටඇතිඑකමබලනාලපගොලරගොත්තුවනමේඅපපිටපවරණලදක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේදමිටුකමදඒනයන්අපසිත්තුළශුද්ධනාත්
මයනාණන්ලගේක්රියනාකරීමදලව. {SCSI 65.2}
ඇදහිල්ලගපැනකථනාකරනවිටඅපිසිලත්තබනාගතයුතුවිලශසේෂකරුණක්ඇත.
ඇදහිල්ලටහනාත්පසින්විරුද්ධවූඑක්තරනාවිශස්වනාසයක්දඇත.
ලද්වබලලයපපැවතීමදලද්වවචනලයසතධ්යතනාවයදසනාතන්ටවත්උලගේදූතකපැළටවත්නපැතිකරන්ටබපැරිකරුණලවති .
“යක්ෂලයලෝපවනාඅදහනාලවවලන” බවබයබලලයසඳහන්ලවය. නමුත්ඒඇදහීමලනගොලව.
ලද්වවචනලයසතධ්යයන්පිළිගපැනීමපමණක්ලනගොවඊටඅපකපැමපැත්තයටත්කරමින්සිතඋන්වහන්ලසසේටඅවනතලකගොටඋ
න්වහන්ලසසේලකලරහිපමණක්සිතලයගොමුලකගොටතපැබීමඇදහිල්ලලව.
ලප්රසේමලයන්ක්රියනාකරවනආත්මයක්ඇද්දඑයපිරිසිදුකරනඇදහිල්ලය.
ලමේකරණලකගොටලගනසිතලදවියන්වහන්ලසසේලගේසස්වරූපයදරනපිණිසප්රකතෘතිමත්ලවය .
ලසසේවූසිතලද්වවධ්යවසස්ථනාවටයටත්ලනගොවීයටත්ලවන්ටබපැරිවතිබුලණේවීනමුදු,
දපැන්ගීතිකනාකනාරයනාසමගඑක්කනාසුවීලමලසසේකයනවනාඇත.
“ඔබලගේවධ්යවසස්ථනාවටමමලකගොපමණලප්රසේමකරමේදදවසමුළුල්ලල්මඒකමනාලගේභනාවනනාවය .” ගීතිකනා119:97.
එවිටවධ්යවසස්ථනාලවධර්මිෂස්ටකමඅපතුළසමේපූර්ණලවය . {SCSI 66.1}
ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේකමනාවීලමේලප්රසේමයදපැනඋගත්ලතලෝඇත. ඔවහුලද්වදරුවන්ලවන්ටආශනාකරති. ලප්රසේමකරති.
එලසසේනමුත්ඔවුනලගේචරිතඅසමේපූර්ණනිසනාත්ඔවුනලගේජීවිතහරිනපැතිනිසනාත්ඔවුනලගේසිත්ශුද්ධනාත්මයනාණන්විසින්ප්රකතෘ
කතෘතිමත්ලකගොටතිලබලදලෝලහලෝයඔවහුඅනුමනානකරති .
බලනාලපගොලරගොත්තුනපැතුවනාක්ලමන්පසුලනගොබසිල්ලනායයඔවුන්ටකයමි.
ලබගොලහලෝවිටඅපලගේඅඩුලුහුඬුකමේහනාවපැරදිගපැනලයසුසස්වහන්ලසසේලගේපනාමුලවපැටීවිලනාපකයනාහඬන්ටසිදුවන්ටඕනකෑය .
නමුත්අපිඅවධර්යලනගොලවමු.
සමහරවිටසතුරනාඅපලගන්ජයගත්තත්අපඅහකදමනාලදවියන්වහන්ලසසේඅපඑපනාලනගොකරනලසසේක . නපැත, නපැත.
අපලවනුවටමපැදහත්කනාරකමේකරනක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලදවියන්වහන්ලසසේලගේදකුණපපැත්ලත්වපැඩහිඳිනලසසේක .
“නුඹලනාපවලනගොකරනපිණිසලමේලද්වල්මමනුඹලනාටලියමු.
යලමක්පවලකලර්නමේක්රිසස්තුසස්ලයසුසස්නමේධර්මිෂස්ටමපැදහත්කනාරලයක්ලදවියන්වහන්ලසසේලවතඅපටඇත .”
යනුලයගොහන්තුමනාලගේසනාක්ෂියය. 1 ලයගොහන්2:1.
ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේවදනාළවචනවූ“පියනාණන්වහන්ලසසේමනුඹලනාටලප්රසේමකරනලසසේක.” යනුඅමතකලනගොකරනු.
ලයගොහන්16:27.
ඔබතුළඋන්වහන්ලසසේලගේශුද්ධවන්තකමහනාපිරිසිදුකමපරනාවර්තනයවනුදකනපිණිසඋන්වහන්ලසසේලවතටනුඹඇදගන්
ටකපැමතිලසසේක.
ඔබඋන්වහන්ලසසේලගේකපැමපැත්තටයටත්වන්ලනහිනමේඔබතුළඋන්වහන්ලසසේපටන්ගත්යහපත්ලමලහයලයසුසස්ක්රිසස්තුසස්
වහන්ලසසේලගේදවසදක්වනාඉදිරියටලගනයනවනාඇත. ඉහතකළනාටවඩනාඋනන්දුලවන්යනාච්ඤනාකරනු.

සමේපූර්ණලයන්අදහනු.
අපලගේදුබලත්වයඒත්තුගන්නඅතරඅපලගේමිදුමේකනාරයනාණන්ලගේබලයලකලරහිවිශස්වනාසයතබමු .
එවිටඅපලගේසුවවීලමේබලයවූඋන්වහන්ලසසේපසසමු. {SCSI 66.2}
ඔබලයසුසස්වහන්ලසසේලවතලඟනාලවනතරමටඔබඇසස්හමුලවහිඔබවරදසහිතබවඔබටමවඩවඩනාලපනීයය .
ඔබදර්ශනයපපැහපැදිළිලව.
ඒලහසේතුලවන්උන්වහන්ලසසේලගේසර්වසමේපූර්ණසස්වභනාවයටහනාත්පසින්ලවනසස්වූඔබඅසමේපූර්ණකමේවිශනාලවදපපැහපැදිලිව
දලපනීයනවනාඇත.
සනාතන්ලගේප්රලයලෝගකනාරීබලයනපැතිවූබවටත්ශුද්ධනාත්මයනාණන්වහන්ලසසේලගේප්රලබලෝධමත්අනුබලලයන්ඔබපුබුදුකරන
බවටත්සනාක්ෂියකලමේ. {SCSI 67.1}
තමනාලගේමපනාපිෂස්ටභනාවයවටහනාලනගොගන්නනාසිතතුළලයසුසස්වහන්ලසසේඋලදසනාගපැඹුරුලප්රසේමයක්පවතින්ටනුපුළුවන් .
ලයසුසස්වහන්ලසසේලගේඅනුග්රහලයන්ලවනසස්කරනුලපැබූආත්මය,
උන්වහන්ලසසේලගේදිවධ්යමයචරිතයලගරෞරවලයන්යුක්තවසලකනවනාඇත.
නමුත්අපලගේමවරදඅපටලනගොලපලන්නමේක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේරූපලක්ෂණයහනාඅගනනාකමනුදුටුබවදක්වනනිවපැරදිසනා
සනාක්ෂියකඒ . {SCSI 67.2}
අපගපැනමවූඅපලගේසමේමනානනීයභනාවයඅඩුලවනතරමටඅපගපැලවුමේකනාරයනාණන්ලගේලප්රසේමනාන්විතභනාවයහනාඅප්රමනානශුද්ධ
වන්තකමගපැනවූඅපලගේසපැලකල්ලවපැඩිවියයුතුමය. අපලගේපනාපතරභනාවයදර්ශනයවූවිටපනාපකමනාවදියහපැක
උන්වහන්ලසසේකරනාඅපලගනයය.
යලමක්තමනාලගේඅසරණභනාවයවටහනාලගනක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලසගොයනපිණිසඉදිරිපත්ලවනකලඋන්වහන්ලසසේබලලයන්
යුක්තවප්රකනාශලවනවනාඇත.
ලදවියන්වහන්ලසසේලගේවචනයලමන්මඋන්වහන්ලසසේත්අපටඅවශධ්යයබවහපැලඟන්ටරුකුල්ලදනඅතරමඋන්වහන්ලසසේලගේ
ලගේචරිතලයවඩනාඋසසස්භනාවලයදර්ශනයක්අපටලපැලබ .
එවිටඅපිඋන්වහන්ලසසේවඩනාසමේපූර්ණනාකනාරලයන්පරනාවර්තනයකරනවනාඇත. {SCSI 67.3}
යසමිතුලරක්මට
1. යසමිතුලරක්මට

ලබලෝආදරැති
කුලුණගුණදක්වනා
ලපමේකරනනීති
එසමිඳුලනගොමපැතිව
දපැලනයතනිබව
වසයනිතිඑක්වමනා
ඒලදවිඳු

2. විඩනාපත්වූවිටමනා

දුබලලවයකය
එතුමසරණමනා
ලසගොයමිලනගොවීපමනා
ලපන්වයආලලලෝකමග
හිරුදිසස්නනාදිග
යයහිමිනිත්එක්වමනා
ඒලදවිඳු

3. එතුමටමනාලපම

දනිතිඒහිමි
එතුමලගේලබලෝලපම
කරන්ටබකෑනිම
සදනාකනාලිකලපම
ලවවනාවසස්තුහපැම
අපිකරමුලපම
ඒලදවිඳු

4. යලමක්දිනනාගපැන්මට

කපැමපැත්තඇතිවිට
ලපමේවදන්පවසන්ට
කයයහිමිමට
එතුමමනාඋලදසනා
දිවිදුන්නයයසනා
පතුරවඒවිගසනා
ලලලෝසලතගොස {SCSI 69.1}
අදිකනාරය 8—ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේසමනානත්වයටවපැඩීම
අපලද්වදරුවන්කරනුලබනසිලත්ලවනසස්වීමඋත්පත්තියක්හපැටියටයබයබලලයකථනාකරඇත්ලත් .

ලගගොවියනාවිසින්වපුරනලදයහපත්බීජයන්ලගේපපැලවීමටදඑයනපැවතත්සමනානකරඇත්ලත්ය.
එලමන්මමනුෂධ්යයනාක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලවතහරවනුලපැබූමුල්අවදිලයහි“අළුතඋපන්බිළිලදක්ලමන්ක්රිසස්තුසස්ලයසුසස්වහන්
න්ලසසේතුළසස්ත්රිරීපුරුෂයන්ලමන්වපැඩිවර්ධනයවියයුතුය .” 1 ලපතතෘසස්2: 2.
නපැතලහගොත්කුඹුලර්වපුළසනාරවත්බීජලමන්වපැඩිදියුණවීයහපත්ඵලදපැරියයුතුය. ලයසයයනාලමේපිළිබඳවලමලසසේලියය:
“සස්වනාමින්වහන්ලසසේටලගරෞරවලපැබීමටඋන්වහන්ලසසේවිසින්හිලටවවනාවූධර්මිෂස්ටකලමේආලලලෝනනාගසයකයනාඔවුන්ගපැනක
කයනුලබනපිණිසය .”
ආත්මිකජීවිතලයපුදුමනාකනාරසතධ්යයන්වටහනාගන්නනාපිණිසසස්වභනාවිකජීවිතලයන්නිදසුන්ලගනහපැරපනාඇත්ලත්ය.
{SCSI 70.1}

ලසගොබනාදහලමහිඇතිඉතනාකුඩනාලදයකටජීවිතයලගනදීමටමුළුමනුෂධ්යයවර්ගයනාලගේප්රඥනාවහනාදපැනගපැන්මඑකටඑක්කනාසු
කළත්ඒප්රමනාණලනගොලව.
සත්වයලයක්ලහලෝපපැලකෑටියක්ලහලෝප්රනාණවත්කරන්ලන්ලදවියන්වහන්ලසසේලදනජීවිතයතුළින්පමණක .
එලමන්මමනුෂධ්යසිත්සතන්හිආත්මිකජීවිතයඋපදින්ලන්ලදවියන්වහන්ලසසේලගන්ලපැලබනජීවිතලයනි.
මනුෂධ්යලයක්නපැවතනුපන්ලනගොත්ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලදන්නනාවූජීවිතයටහවුල්කනාරලයක්ලවන්ටඔහුටනුපුළුවන .
{SCSI 70.2}

ජීවිතයලදවියන්වහන්ලසසේලගන්ලපැලබන්නනාලසසේමවපැඩිවර්ධනයවීමත්ලදවියන්වහන්ලසසේලගන්ලපැබියයුතු.
ලපගොලහගොට්ටුවපිලපන්ටත්මලලන්ලගඩිහටගන්ටත්සලසස්වන්ලන් ලදවියන්වහන්ලසසේය.
බීජයවපැඩීපළමුවලකගොළදලදවනුවකරල්දඉන්පසුකරලල්සමේපූර්ණධනානධ්යදහටගන්ලන්උන්වහන්ලසසේලගේබලලයනි.
“ඊශනාලයල්මනාලනල්ලමන්වපැලඩන්ලන්ය” යලහගොලෂයනාඅනනාගතවක්තතෘවරයනාකයය.
“ඔවහුලගගොයමලමන්නපැවතප්රනාණවත්වීමුද්රිකවපැළලමන්දළුදමන්ලන්ය.” ලහගොලෂයනා14:5, 7.
ලකලත්මනාලනල්වපැලඩන්ලන්ලකලසසේදපැයකල්පනනාකරනලලසලයසුසස්වහන්ලසසේඅපටකයනලසසේක.
පපැලකෑටිවපැලඩන්ලනත්මල්හටගන්ලනත්ඒවනාලයමඋත්සනාහලයන්ලහලෝසපැලකලිමත්භනාවලයන්ලනගොවඒවනාලයපපැවපැත්ම
ටලදවියන්වහන්ලසසේසපයනාඇතිදකෑකරනලකගොටලගනය.
දරුලවකුටඔහුලගේමබලලයන්ලහලෝඋත්සුකභනාවලයන්ඔහුලගේඋසටකසිත්එකතුකළලනගොහපැක .
එලමන්මඔබලගේආත්මිකජීවිතයඔබලගේමඋත්සුකභනාවලයන්ලහලෝඋත්සනාහලයන්වපැඩිවර්ධනයකරගතලනගොහපැක .
ඒඒඅවටඇතිවනාතය, හිරුඑළියහනාආහනාරයනනාදියලමලහයීමකරණලකගොටලගනතතෘණද, පපැලකෑටිද,
දරුවන්දවපැඩිවර්ධනයවන්ලන්ය.
පපැලකෑටිවලටහනාසත්වයන්ටඒලද්වල්යමේලසසේදක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේඅදහන්නවුන්ටඋන්වහන්ලසසේත්එලසසේමය .
උන්වහන්ලසසේඔවුන්ලගේ“සදනාකනාලආලලලෝකයද” පළිහහනාසුර්යයනාදලවය.
උන්වහන්ලසසේ“ඊශනාලයල්ටපිනිලමන්වන්ලන්ය.” ලයසයයනා60:19. ගීතිකනා84:11.
උන්වහන්ලසසේ“තණලකගොළකපැපූලකත්පිටවපැසස්සලමනි.” “ජීවනලයවතුරඋන්වහන්ලසසේය.”
“සස්වර්ගලයන්බපැසලලලෝකයටජීවනයලදනලරගොටිඋන්වහන්ලසසේය.” ලයගොහනාන්6:33. {SCSI 70.3}
භූලගලෝලයවටලකගොටවනාතයපිරීතිලබන්නනාක්ලමන්තමපුතුදීලමේලදවියන්වහන්ලසසේලගේඅසමසමලප්රසේමලයඅනුග්රහලයන්
ලලලෝකයවටලකගොටඇත්ලත්ය.
ජීවනදනායකවනාතයආශස්වනාසකරනහපැමලදනමක්රිසස්තුසස්ලයසුසස්වහන්ලසසේතුළසමේපූර්ණසස්ත්රිපුරුෂයන්ලමන්වපැලඩනවනාඇ
ත.
පුෂස්පලයලෝඒවනාලයරුපයහනාසමමිතියසමේපූර්ණකරගපැනීමපිණිසහිරුඑළියලබනාගන්නනාඅටිලයන්සූර්යයනාලදසටහපැලරන්
නනාක්ලමන්, අපලගේජීවිතක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේජීවිතයටසමනානවනපරිදිවපැඩිවර්ධනයකරගපැනීමේවසස්ධර්මිෂස්ටකලමේ
සුර්යයනාලගේආලලලෝකයඅපපිටපතිතවනලසසේඅපිඋන්වහන්ලසසේලදසබපැලියයුතුය. {SCSI 71.1}
“මනාතුළපපැවතියල්ලනා, මමත්නුඹලනාතුළපවතින්ලනමි.

අත්තමිදීවපැලලහිලනගොපවතීනමේතනියමඵලදරන්ටබපැරුවනාක්ලමන්නුඹලනාමනාතුලලහිලනගොපවතීනමේඵලදරන්ටනුඹලනාට
බපැරිය.... මනාලගන්ලවන්වකසිවක්කරන්ටනුඹලනාටබපැරිය.” ලයගොහන්15:4, 5.

අත්තක්වපැඩීමටහනාඵලදපැරීමටකඳටසමේබන්ධවතිලබන්ටඕනකෑක්ලමන්මශුද්ධජීවිතයක්ගතකරනපිණිසඔබදක්රිසස්තුසස්
වහන්ලසසේතුළරඳනාපවතින්ටඕනකෑය. උන්වහන්ලසසේලගන්ලවන්වජීවිතයලනගොමපැත.
අනුග්රහලයන්හනාශුද්ධවන්තකමින්වර්ධනයවනපිණිසත්පරීක්ෂනාවන්ටවිරුද්ධවසිටින්ටත්ඔබටබලයඇත්ලත්නපැත.
උන්වහන්ලසසේතුළජීවත්වීලමන්ඔබදියුණලව. උන්වහන්ලසසේලගන්ජීවධනාතුවලබනලහයන්ඔබලනගොමපැළලවය.
අඵලදනායකදලනගොලවය. ගසිංඉවුරකසිලටවගසක්ලමන්වපැලඩනවනාඇත. {SCSI 72.1}
තමනාටතනිවමකරන්ටලකගොටසක්ඇතපැයලබගොලහලෝලදනනාලගේකල්පනනාවය .
පනාපකමනාවපිණිසඔවහුක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේතුළවිශස්වනාසකළනාහුය.
නමුත්දපැන්ඔවහුතමන්ලගේමඋත්සනාහලයන්යහපත්ජීවිතයක්ගතකරන්ටයත්නදරය.
එවපැනිඋත්සනාහයන්සියල්ලක්මනිෂස්ඵලලවවි. “මනාලගන්ලවන්වකසිවක්කරන්ටනුඹලනාටබපැරිය”
යලයසුසස්වහන්ලසසේකයනලසසේක.
අපඅනුග්රහලයන්වපැඩීමදප්රීතියදඅපලගේඵලදනායකත්වයදයනනාදීසියල්ලසස්වනාමින්වහන්ලසසේතුළඅපලගේඒකත්වයපිටරඳනා
පවතිය.
දවසින්දවසපපැයන්පපැයඋන්වහන්ලසසේසමගසහභනාගිකමඇතුවඋන්වහන්ලසසේතුළපපැවතීලමනිඅපිඅනුග්රහලයන්වර්ධන
යවියයුතුය. උන්වහන්ලසසේඅලපඇදහිල්ලල්කතතෘවරයනාලණලෝපමණක්ලනගොවඅවසනානකරන්නනාදලව.
පටන්ගපැන්ලමන්අවසනානලයත්සකෑමතපැනමක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේය.
අපජීවිතමනාර්ගලයපටන්ගපැන්ලමේහනාඅවසනානලයදීපමණක්ලනගොවඅපලගේහපැමපියවරකදීමඋන්වහන්ලසසේඅපසමගවියයු
තුමය. “සස්වනාමින්වහන්ලසසේනිතරමමනාඉදිරිලයතබනා ගනිමි.
උන්වහන්ලසසේමනාලගේදකුණපපැත්ලත්නිතරමසිටිනබපැවින්මමලනගොලසල්වන්ලනමි.” ගීතිකනා16:8 ලට්දනාවිත්කයය.
{SCSI 72.2}
“මමක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේතුළපවතින්ලන්ලකලසසේදපැ” යඔබප්රශස්නකරන්ලනහිද?
ඔබපළමුවරටඋන්වහන්ලසසේපිළිගත්තනාක්ලමනි.
“නුඹලනාසස්වනාමිවූලයසුසස්ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේපිළිගත්ලලසඋන්වහන්ලසසේතුළහපැසිරියල්ලනා.”
“ධර්මිෂස්ටයනාඇදහිල්ලලන්ජීවත්ලවය.” ලකගොලලගොසස්සි2:6. ලහබලරව10:38.

ලදවියන්වහන්ලසසේටකීකරුවලමලහකරනපිණිසදමුළුමනින්උන්වහන්ලසසේසතුලවනපිණිසදපැඔබමඋන්වහන්ලසසේටපිදීක්රි
ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේඔලබගපැලවුමේකනාරයනාහපැටියටපිලිගන්ලන්හිය .
ඔලබසිතලවනසස්කරගන්ටලහලෝඔබටමසමගිකරගන්ටලහලෝබපැරිබපැවින්ඔබසමේපූර්ණලයන්උන්වහන්ලසසේටභනාරවූකලක්රි
ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේනිසනාඋන්වහන්ලසසේඒලද්ඔබටඉටුකරනාවියයඇදහුලවහිය .
ඇදහිල්ලකරණලකගොටලගනඔබක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේසතුවිය.
ඇදහිල්ලකරණලකගොටලගනඔබඋන්වහන්ලසසේතුළවර්ධනයලවන්ට - ලමේලද්කළයුතුපූජනාලවන්හනාගපැනීලමන්ය.
ඔලබසිතදකපැමපැත්තහනාලසසේවයද - ඔබටඇතිසියල්ලඋන්වහන්ලසසේටලදනු.
උන්වහන්ලසසේලගේකපැමපැත්තටකීකරුලවනපිණිසඔබමඋන්වහන්ලසසේටපිලදනු.
ඉන්පසුඔබතුළවනාසයකරනපිණිසදඔලබශක්තියදධර්මිෂස්ටකමදසදනාකනාලඋපකනාරයනාණන්දවනආශීර්වනාදලයසමේපූර්
ණත්වයවූක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේපිළිගනු. කීකරුවීමටබලයලබනපිණිස: {SCSI 73.1}
අලුයමලදවියන්වහන්ලසසේටපූජනාලවනු. ලමන්නඒප්රසස්ථනාලවකරනපිණිසආදර්ශයනාච්ඤනාවක්.
“සස්වනාමිනිමනාඔබසතුකරගතමපැනව. මනාලගේවපැඩපිළිලවලඔබපනාමුලතබමි. අදඔබලසසේවලයහිමනාලයදුවමපැනව.
මනාතුළවපැඩවසමින්මනාකරනසියල්ලඔබතුළඉටුලවන්ටසපැලපැසස්සුවමපැනව.” ලමේදිනපතනාකටයුත්තක.
සකෑමඋදකෑසනකමඒදිනටලදවියන්වහන්ලසසේටකපැපලවනු.
ලද්වමගලපන්වීලමන්දක්වනඅයුරුඔලබවපැඩකටයුතුක්රියනාකරවීමලහලෝඅතහපැරදපැමීමපිණිසඒසියල්ලඋන්වහන්ලසසේටභනා
භනාරකරනු . ලමලලසදවසින්දවසඔබජීවිතයඋන්වහන්ලසසේටභනාර කරන්ලන්ලව.
ඒනයන්ඔලබජීවිතයක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේජීවිතයඅනුවදිලනන්දිනහපැඩගපැලසන්ලන්ය. {SCSI 73.2}
ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේතුළවූජීවිතයනිශස්චලත්වලයන්යුක්තවූවක. ධධ්යනානසුවයඑහිනපැතිවුවදශනාන්තභනාවයඑහිවියයුතුමය.

ඔලබබලනාලපගොලරගොත්තුවඔබලකලරහිමලනගොවක්රිසස්තුවහන්ලසසේලකලරහිය.
ඔලබදුර්වලකමේඋන්වහන්ලසසේලගේශක්තියටදඔලබනුගත්කමේඋන්වහන්ලසසේලගේප්රඥනාවටදඔලබදුබලකමේඋන්වහන්ලසසේ
ලගේසර්වබලධනාරීත්වයටදඒකනාබද්ධලකගොටඇත. එලසසේලහයන්ඔබලදසමලනගොබලනු. තමනාගපැනමකල්පනනාලනගොකරනු.
ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලදසපමණක්බලනු.
උන්වහන්ලසසේලගේලප්රසේමයහනාචරිතලක්ෂණයදසමේපූර්ණත්වයදගපැනලමලනහිකරනු.
ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේආත්මපරිතධ්යගය, ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේයටහත්පහත්කම,
ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේපිරිසිදුභනාවයහනාශුද්ධවන්තකම,
ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේඅසමසමලප්රසේමයයනනාදිකරුණගපැනභනාවනනාකරනු.
ඔබඋන්වහන්ලසසේටලප්රසේමකරීලමන්දඋන්වහන්ලසසේලකලරහිමුළුමණින්මපිහිටනාසිටීලමන්දඋන්වහන්ලසසේලගේසමනානත්ව
යටලවනසස්වියයුතුය. {SCSI 74.1}
“මනාතුළපවතින්නපැ” යලයසුසස්වහන්ලසසේකයනලසසේක. නිවනාඩුව,
සස්ථීරත්වයහනාවිශස්වනාසයයනඅදහසස්ඒවචනවලින්ලගනලදය. උන්වහන්ලසසේද“මනාලවතවලරන්......
මමනුඹටනිවනාඩුලදමි.” යනපැවතත්කයනලසසේක. මලතව11:28, 29.
ගීතිකනාකනාරයනාදඑමඅදහසමලමේවචනවලින්ප්රකනාශකරය.
“සස්වනාමින්ලකලරහිරඳනාඉවසිල්ලලන්උන්වහන්ලසසේබලනාසිටුව.” ගීතිකනා37:7.
“ලනගොකපැළඹීවිශස්වනාසකරීලමන්නුඹලනාටබලයලපැලබන්ලන්ය.” යලයසයයනාසහතිකලවය. ලයසයයනා30:15.
ක්රියනාලනගොකරීමනිවනාඩුවලනගොලව.
කුමක්ලහයන්දගපැලවුමේකනාරයනාණන්ලගේආරනාධනනාලවහිනිවනාඩුවහනාලසසේවයඒකනාබද්ධලකගොටඇත්ලත්ය.
“මනාලගේවියගහගනිල්ලනා....... නුඹලනාටනිවනාඩුලපැලබනවනාඇත.”
මලතව11:29 ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේතුළසමේපූර්ණලයන්රඳනාපවතිනසිතඋන්වහන්ලසසේලවනුලවන්ඉතනාඋනන්දුහනාක්රියනාකනාරී
එකක්ලවනවනාඇත. {SCSI 74.2}

ආත්මනාර්ථයගපැනකල්පනනාවලමලහයවනඅතරශක්තියහනාජීවිතලයඋපතවනක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලකලරන්සිතහරවනුල
බය.
ලමතපැන්සිටමනුෂධ්යයනාලගේසපැලකල්ලගපැලවුමේකනාරයනාණන්ලවතින්ලවන්කරීමසනාතන්ලගේනිරන්තරඋත්සනාහයලව.
ඒනයන්ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේහනාඔබඅතරසහභනාගිකමහනාඒකනාබද්ධකමමගහරවය .
ලලරෞකකසපැපලසල්ලමේදජීවිතලයකනසස්සලුකරදරහනාඅසමේපූර්ණකමේයනනාදීසියල්ලලහලෝඉන්සමරහක්ලකලරහිලහලෝඔ
ලබසිතලයගොමුකරවන්ටලසගොයනවනාඇත. ඔහුලගේඋපපරවපැට්ටිවලින්මුළනාලනගොලවනු.
ලදවියන්වහන්ලසසේඋලදසනාජීවත්වන්ටකපැමතිඅවසිංකඅයවලුන්පවනාතමන්ලගේමවරදහනාදුර්වලකමේගපැනකල්පනනාකරවන්
ටසපැලපැසස්වීලමන්ඔවුන්ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගන්ලවනලකගොටඔවුන්ලකලරහිජයලබන්ටසනාතන්බලනාලපගොලරගොත්තුලව .
ආත්මනාර්ථයප්රධනානමධධ්යසස්ථනානයකරගනිමින්අපිගපැලලවලදලෝනපැද්ලදලෝකයනාභයලවන්ටත්කලබලලවන්ටත්ලනගොඋවම
නනාය. ලමේසියල්ලඅපලගේශක්තිලයඋපතින්අපලවන්කරය.
ඔබලගේජීවිතයලදවියන්වහන්ලසසේටභනාරලකගොටඋන්වහන්ලසසේලකලරහිවිශස්වනාසකරනු .
ලයසුසස්වහන්ලසසේගපැනකතනාකරනු. අපලගේආත්මනාර්ථයඋන්වහන්ලසසේතුලනපැතිවීගියනාලව. සියලුසපැකදුරුකරනු.
භයපහකරනු. පනාවුල්සමගලමලසසේකයනු. “මමක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේසමගකුරුසිලයහිඇණගසනුලපැබසිටිමි.
එලසසේනමුත්මමජීවත්ලවමි. නමුත්මනාලනගොවක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේමනාතුළජීවත්වනලසසේක.
තවදදපැන්මනාමනාසිංසලයහිජීවත්වනජීවිතයමටලප්රසේමකළනාවූමනාඋලදසනාතමන්මපනාවනාදුන්නනාවූලද්වපුත්රයනාණන්ලකලරහිඇද
හිල්ලලන්ජීවත්ලවමි.” ගලනාති2:20. ලදවියන්වහන්ලසසේතුළවිශස්රනාමලබනු.
ඔබඋන්වහන්ලසසේටභනාරලදනලද්රක්ෂනාකරන්ටඋන්වහන්ලසසේටපුළුවන.
ඔබඋන්වහන්ලසසේලගේහසස්තයටපුජනාවන්ලනහිනමේඔබටලප්රසේමකළතපැනපැන්වහන්ලසසේතුළින්ඔබටජයලගනලදනවනානිතධ්ය
මය. {SCSI 75.1}
ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේමනුකයලගනමනුෂධ්යවර්ගයනාතමන්ටමබඳවනාගත්ලප්රසේමලයබපැමේමබිඳදපැමීමටමනුෂධ්යයනාලගේකපැමපැත්ත

හපැරලවනකවරබලයක්වත්ලනගොමපැත. අපලමේ
බපැමේලමන්මුදනාක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගන්අපලවන්කරනපිණිසඅපසිත්ඇදගන්නනාලනගොලයකුත්ලද්සනාතන්අපඉදිරියටපමු
ණවය. පරසස්වනාමිලයක්ලතලෝරනාගන්නනාපිණිසරුකුල්ලනගොලදනපිණිසඅපමුරකරමින්යනාච්ඤනාකළයුතුඅවසස්ථනාවකඒ .
ලමේලද්කරීමටඅපටනිදහසඇත. අපික්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලකලරහිලනත්ලයගොමනාසිටිමු.
එවිටඋන්වහන්ලසසේඅපරක්නනාලසසේක. ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලදසබපැලීලමන්අපිආරක්ෂනාලවමු.
උන්වහන්ලසසේඅතින්අපපපැහපැරගන්ටකසිලවක්නපැත.
නිරතුරුඋන්වහන්ලසසේදර්ශනයකරීලමන්“ආත්මයනාණන්වහන්ලසසේවනසස්වනාමින්වහන්ලසසේලකලරන්ලත්ජසින්ලත්ජසට
එමසස්වරූපයටලවනසස්කරනුලබමුව.” 2 ලකගොරින්ති3:18. {SCSI 75.2}
ආදීලගලෝලලයලෝතමගපැලවුමේකනාරයනාණන්ලගේසස්වරුපයලබනාගත්ලත්ලමේඅන්දමටය.
ලමේලගලෝලයන්ටලයසුසස්වහන්ලසසේලගේවචනඇසුණඅතරඔවුන්ටඋන්වහන්ලසසේලගේඅවශධ්යතනාවයහපැඟීගියනාහුය .
ඔවහුලසවලවලෝය. ඔවුන්ටසමේබවිය. ඔවහුඋන්වහන්ලසසේඅනුවගිලයලෝය. ඔවහුලගතුලළහිද, ලමේසඅවටද,
ලකලතහිදඋන්වහන්ලසසේසමගසිටිලයලෝය.
ශිෂධ්යලයලෝගුරුආශයකරන්නනාක්ලමන්ඔවහුදිනපතනාශුද්ධසතධ්යයගපැනඋන්වහන්ලසසේලගන්පනාඩමේඋගත්හ.
තමයුතුකමේදපැනගන්නපිණිසදනාසලයක්තමසස්වනාමියනාලදසබලනාසිටින්නනාක්ලමන්ඔවහුඋන්වහන්ලසසේලකලරහිබලනාසිටි
ලයලෝය. ඔවුහුදඅපිසමනානගතිඇතිමනුෂධ්යන්වූහ. පනාපයසමගබලවත්සටනකඔවුන්ටත්කරන්ටතිබුලන්.
ශුද්ධජීවිතයක්ගතකරන්ටඑමඅනුග්රහයමඔවුන්ටත්අවශධ්යවිය. {SCSI 76.1}
ගපැලවුමේකනාරයනාණන්ලගේනියමසස්වරූපයටලබගොලහලෝසමනානවසිටිලයගොහන්නමේලප්රසේමණීයලගලෝලයනාතුළපවනාචරිතලයරූම
ත්භනාවයසස්වභනාවලයන්මපිහිටනාලනගොතිබුණි.
ඔහුතමඅයතිවනාසිකමේරැකගපැනීමටහනාලගරෞරවලපැබීමටආශනාකළනාපමණක්ලනගොවඅපරික්ෂනාකනාරීවදලනගොරිසස්සුන්ගතිලය
න්දක්රියනාකරනසුල්ලලක්වී.
නමුත්ලද්වනාත්තමයනාණන්ලගේචරිතයඔහුටප්රකනාශකරනුලපැබූකලඔහුලගේඅඩුකමදුටුවිටඒදපැනගපැන්ලමන්යටහත්කරනු
ලපැබීය. ඔහු ලද්වපුත්රයනාණන්ලගේදිනපතනාජීවිතලයහිදුටුශක්තියහනාඉවසීමද,
බලයහනාමතෘදුකමදමහන්තත්ත්වයහනාලමගොලලගොක්කමදකරණලකගොටලගනඔහුලගේසිතලගරෞරවලයන්හනාලප්රසේමලයන්පිරීගි
ලයය.
තමසස්වනාමින්වහන්ලසසේටඇතිලප්රසේමයනිසනාආත්මනාර්ථයනපැතිවීයනතුරුඅවසනානලයදීඔහුසිතදිලනන්දිනක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේ
ලසසේලදසටඇදීගිලයය .
ඔහුලගේලනගොරිසස්සුන්ගතියඅපරික්ෂනාකනාරීභනාවයක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේතුළඇතිහපැඩගපැසීලමේබලයටඅවනතවිය .
ශුද්ධනාත්මයනාණන්ලගේප්රකතෘතිමත්කරීලමේබලලයන්ඔහුසිතඅළුත්වපැඩියනාකරවීය.
ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේලප්රසේමලයබලයචරිතයලවනසස්ලකලළසේය. ලමේ,
ලයසුසස්වහන්ලසසේසමගඒකත්වයක්වීලමේනිතධ්යඵලයය.
ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේසිතතුළවපැඩවසනකලමුළුසස්වභනාවයමලවනසස්ලවය .
ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේආත්මයදඋන්වහන්ලසසේලගේලප්රසේමයදසිතමතෘදුකරය. ආත්මයයටත්කරය.
සිලත්කල්පනනාහනාඅදහසස්ලදවියන්වහන්ලසසේහනාසස්වර්ගයලදසටලයගොමුකරවය . {SCSI 76.2}
ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේසව
ස් ර්ගයටනපැගේගනාටපසුවදඋන්වහන්ලසසේලගේඅභිමුඛයතමඅනුචනාරයන්සමගවිය .
ඒලප්රසේමලයන්හනාආලලලෝකලයන්පරිපුර්ණවූපුද්ගලිකඅභිමුඛලයක්වී.
ඔවුන්සමගකතනාබහකළනාවුදයනාච්ඤනාකළනාවුදසපැරිසපැරුවනාවුදඔවුන්ලගේසිත්වලටබලනාලපගොලරගොත්තුලවහනාසපැනසීලමේවච
නවදනාළනාවුදසමනාදනානලයපණිවුඩයප්රකනාශකරමින්සිටී.
ගපැලවුමේකනාරලයසුසස්වහන්ලසසේඔවුන්අතලරන්සස්වර්ගයටඔසවනාගන්නකලදූතකණේඩනායමඋන්වහන්ලසසේපිළිගත්අතර“
බලවලලගොකනාන්තිමයදක්වනාමනානිතරමනුඹලනාසමගසිටිමි” උන්වහන්ලසසේලගේකටහඬලදලෝසිංකනාරලදනවනාඔවුන්ටඇසුණි.
මලතව28:20. මනුෂධ්යකනාරලයනිඋන්වහන්ලසසේසස්වර්ගයටනපැගේලගේ,
උන්වහන්ලසසේපීඩනාවිඳිනමනුෂධ්යවර්ගයනාසමගගණන්ගනුලපැබීය.

උන්වහන්ලසසේදයනානුකමේපනාලවන්පිරීඔවුන්ලගේගපැලවුමේකනාරයනාහනාමිත්රයනාලමන්ලදවියන්වහන්ලසසේලගේසිහසුනඉදිරිපිටසි
ටිනබවඔවහුදපැනසිටිලයලෝය.
ලයසුසස්වහන්ලසසේවිසින්මුදනුලපැබුවන්ලවනුලවන්ලගවූමිලයහපැටියටසිදුරුකළතමන්වහන්ලසසේලගේඅත්පනාලපන්වමින්ද
උන්වහන්ලසසේලගේලලලයහිආනිශසිංසයන්ලදවියන් වහන්ලසසේඅභිමුඛලයහිඉදිරිපත්කරමින්දසිටිලසසේක.
ඔවුන්ටසස්ථනානයක්පිළිලයලකරනපිණිසඋන්වහන්ලසසේසස්වර්ගයටගියබවත්උන්වහන්ලසසේනපැවතඇවිත්තමන්ලවතටඔ
වුන්රැසස්කරගන්නනාබවත්ඔවුහුදනසිටිලයලෝය. {SCSI 77.1}
ලයසුසස්වහන්ලසසේසස්වර්ගයටනපැගීලමන්පසුඔවහුනපැවතඑක්රැසස්වූඅතරඋන්වහන්ලසසේලගේනනාමලයන්ලදවියන්වහන්ලසසේ
ටඔවුන්ලගේඕනකෑකමේකයනාසිටින්ටපුලපුලනාසිටිලයලෝය.
ඔවහුමහත්ලගරෞරවලයන්හනාබයනාදුකමින්යනාච්ඤනාකරනපිණිසදණනපැමුහ.
“නුඹලනායමක්ඉල්ලුලවගොත්මනාලගේනනාමලයන්නුඹලනාටඒලද්ලදනලසසේක.
ලමේදක්වනානුඹලනාමනාලගේනනාමලයන්කසිවක්ඉල්ලුලවනපැත . නුඹලනාලගේප්රීතියසමේපූර්ණලවනපිණිසඉල්ලනාපල්ලනා.
එවිටනුඹලනාටලපැලබන්ලන්ය.” යනලයගොහන්16:23,
24 ලර්සඳහන්වචනවලඇතිසහතිකයනපැවතනපැවතරැවපිළිරැවලදන්ටවන . “.....
මපැරුලණත්මළවුන්ලගන්නපැගිටුවනුලපැබුලවත්ලදවියන්වහන්ලසසේලගේදකුණපපැත්ලත්සිටලගනඅපඋලදසනාමපැදහත්කනාර
කමේකරන්ලනත්ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේය”
යනුබලවත්ලලසතර්කකරමින්ඔවුන්ඇදහිල්ලල්හසස්තයක්රමක්රමලයන්ඉතනාඈතටඑලසවලවලෝය .
සපැනසිලිකනාරයනාලණලෝනුඹලනාසමගසිටිනවනාඇතපැයලයසුසස්වහන්ලසසේකීඅත්දපැකීමවනලපන්තලකගොසස්තදිනයපපැමිණිලය
ය. තවදුරටත්උන්වහන්ලසසේකයනලසසේක්“මනාලගේඅහක්වයකෑමනුඹලනාටප්රලයලෝජනවත්ය.
මක්නිසනාදමමඅහක්වලනගොගිලයගොත්සපැනසිලිකනාරයනාණන්වහන්ලසසේනුඹලනාලඟටඑන්ලන්නපැත.
නුමුත්ගිලයගොත්උන්වහන්ලසසේනුඹලනාලවතටඑවන්ලනමි.” ලයගොහන්16:7.
එලතක්පටන්ඔවුන්සිත්තුළආත්මයනාණන්තුළින්ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේනිරතුරුවසන්ටවිය.
උන්වහන්ලසසේපුද්ගලිකවශලයන්ඔවුන්සමගවනාසයකරද්දීටවඩනාකට්ටුවරසමේබන්ධතනාවයක්ලමවරඇතිවිය .
ඔවුන්තුළවනාසයකරනක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේලප්රසේමයදබලයහනාආලලලෝකයදඔවුන්ලගන්බබළන්ටපටන්ගත්ලතත්“ඔවුන්
න්ලයසුසස්වහන්ලසසේසමගසිටිබවදපැනමවිතවුලවලෝය .” ක්රියනා4:13. {SCSI 78.1}
එදනාක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගලෝලයන්ටයමේලමලහයක්ඉටුකළලසසේක්දඑමලමලහයතමදරුවන්ටඅදත්ඉටුකරන්ටකපැමපැත්ලත
ලතන්සිටිනලසසේක . කුමක්ලහයන්දඑදනාඋන්වහන්ලසසේඅවටරැසස්වසිටිකුඩනාරැළගපැනලමලසසේයනාච්ඤනාකළලසසේක.
“ලමගොවුන්ගපැනපමණක්ලනගොවලමගොවුන්ලගේවචනයකරණලකගොටලගනමනාලකලරහිවිශස්වනාසකරන්නවුන්ගපැනත්”
යයසඳහන්කළලසසේක. ලයගොහන්17:20. {SCSI 79.1}
උන්වහන්ලසසේදපියනාණන්වහන්ලසසේදඒකත්ත්වයක්වසිටින්නනාක්ලසසේඅපත්උන්වහන්ලසසේසමගඒකත්ත්වයක්ලවනලල
සඅපගපැනයනාච්ඤනාකළලසසේක. ලමේකවකනාරඒකත්වයක්ද? ගපැලවුමේකනාරයලණලෝතමන්ගපැනමලමලසසේකයය.
“පුත්රයනාටතනියමකසිවක්කරන්ටබපැරිය.” “පියනාණන්වහන්ලසසේමනාතුළවසමින්සස්වකීයක්රියනාකරනලසසේක.” ලයගොහන්5:
19; 14:10.

එබපැවින්ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේඅපතුළවනාසයකරනලසසේක්නමේඅපතුළ“තමන්වහන්ලසසේලගේයහපත්කපැමපැත්තනිසනාකපැමතිලව
න්ටත්වපැඩකරන්ටත්” පටන්ගන්නවනාඇත. පිලිපපි2:13. උන්වහන්ලසසේලමන්අපිත්වපැඩකරනවනාඇත.
එමආත්මයමඅපිදප්රකනාශකරනවනාඇත.
එලලසඋන්වහන්ලසසේතුළවසමින්ලප්රසේමකරමින්“හිසස්වසිටිනක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේඋලදසනාසියලුලද්වලදී.....”
වපැලඩනවනාඇත. එපීස 4:15. {SCSI 79.2}
ලයසුසස්මනාමිදුමේකරු
1. ලයසුසස්මනාමිදුමේකරු

ලවයමලගසුමිතුරු
පරික්සනාපපැලයදීමනා
සුරකයනිත්ලපමේවඩනා
සියල්ලල්මපැවුමේකරු
ලයසුසස්මනාමිදුමේකරු

2. මවක්තමදරුවනා

සතපනලසසේලහගොවනා
ලබලෝරළුමනාසයුරු
ඔබටලවකීකරු
දක්වයලලලෝමපැවුමේකරු
ලයසුසස්මනාමිදුමේකරු

3. ගමනඅන්තිලමේදී

බයසපැකදුරැරී
මගලපන්වීමේසිත්ලලදී
කීබසටකන්දිදී
ඔබතුරුල්ලල්රැදී
හිඳින්ටමමේලබලෝලපැදී {SCSI 80.1}
අදිකනාරය 9—ජීවිතයසහලමලහය
ජීවිතලයදආලලලෝකලයහනාප්රීතිලයදඋපතලදවියන්වහන්ලසසේය.
සූර්යයනාලගන්නික්ලමනරශස්මිකදමේබයන්ලමන්දජලඋල්පතකන්ගලනාබසිනජලධනාරනාවන්ලමන්දඋන්වහන්ලසසේලවතින්
න්තමමපැවිල්ලලහිවූවන්කරනා , ආසිරිගලනාඑය.
මනුෂධ්යසිත්සතන්හිලහලෝලවනයමේතපැනකලහලෝලවවනාඒකවරතපැලනකවුවදඑතපැනසිටලප්රසේමලයන්හනාආශිර්වනාදවලමනාර්ග
ලයන්ලදවියන්වහන්ලසසේලගේජීවිතයඅනධ්යයන්කරනාගලනායය. {SCSI 81.1}
වපැටීගියමනුෂධ්යයන්නගනාසිටුවීමහනාගපැලවීමඅපමිදුමේකනාරයනාණන්ලගේප්රීතියවී.
ලමේසඳහනාඋන්වහන්ලසසේතමජීවිතයටලප්රසේමලනගොකරමින්ලජ්ජනාවපහලකගොටකුරුසිලයමරණයදක්වනායටත්වූලසසේක .
එලසසේලහයන්අනධ්යයන්ලගේප්රීතියඋලදසනාලද්වදුතලයලෝලසසේවලයලයදීසිටිත්. ලමේඔවුනලගේප්රීතියය. කුලමල, නිලතල,
ගතිගුණයනනාදිලයන්අනධ්යලයලෝතමනාටවඩනාපහත්යයසිතමින්ඔවුන්ටලසසේවයකරීමනින්දිතකරුණක්යයආත්මනාර්ථකනාමී
මින්සුන්කල්පනනාකරනඅතරදුතලයලෝලසසේවයකරත්. ඒක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේතුළවූආත්මපුජනීයලප්රසේමලයආත්මයය.

සස්වර්ගයහනාත්පසක්රියනාකරන්ලනත්. එහිඇතිදිවධ්යසපැපලත්නියමතත්ත්වයදඑයමය.
ක්රිසස්තුඅනුගනාමිකයන්දලමේආත්මයමඇතුවක්රියනාකරනවනාඇත.
මිහිරිසුගඳසගවන්ටබපැරුවනාක්ලමන්මසිලත්නිදන්ගතවූක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේලප්රසේමයදසඟවන්ටබපැරිය.
අපආසස්රයටපපැමිලණනසියල්ලන්ටමඑහිශුද්ධඅනුබලයදනීය.
විනනාශයටගමන්කරන්නවුන්ජීවනලයවතුරබීමටආශනාකරන්ලන්යමේලසසේද,
කනාන්තනාරලයඇතිසියල්ලප්රනාණවත්කරමින්එහිමපැදපිහිටනාඇතිදියඋල්පතක්යමේලසසේද,
ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේආත්මයක්රියනාකරනසිතත්එලසසේමය. {SCSI 81.2}
මනුෂධ්යසසිංහතියනගනාසිටුවීමටහනාඔවුනටආශිර්වනාදයක්ලවනපිණිසදක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලමලහකළනාක්ලමන්මනුෂධ්යයනාද
ලමලහකරනඅතරලයසුසස්වහන්ලසසේටඇතිලප්රසේමයඔහුතුළින්ප්රකනාශලවය.
අපසස්වර්ගීයපියනාණන්වහන්ලසසේලගේආරක්ෂනාවයටලතහිවුසියලුසත්වයන්ලකලරහිදයනාලවන්දලප්රසේමලයන්දමුදුලමගොලළගො
ක්කමින්දක්රියනාකරන්ටසියල්ලන්මගලපන්වනුලබනවනාඇත. {SCSI 82.1}
ගපැලවුමේකනාරයනාණන්ලගේලමලලගොවජීවිතයආත්මනාර්ථයඋලදසනාකපැපකළනාවූදසපැපපහසුකමේලසවීලමේදජීවිතයක්ලනගොවී .
උන්වහන්ලසසේවිනනාශයටකපැපවීසිටියමනුෂධ්යවර්ගයනාලවනුලවන්නිරන්තරඋනන්දුලවන්හනාලනගොපසුබටවීර්යලයන්දලම
ලමලහකළලසසේක . ගවහලල්සිටකල්වරියදක්වනාවූඋන්වහන්ලසසේලගේගමන්මනාර්ගයආත්ම-පූජනාලවඑකක්විය.
අසීරුවපැඩකටයුතුවලින්දපීඩනාසහිතගමන්බිමන්වලින්දඅධිකලවලහසටපත්කරන්නනාවූලසසේවලයන්හනාකනාර්යයන්ලගන්
න්දනිදහසස්ලවන්ටඋන්වහන්ලසසේලනගොලසවූලසසේක .
“මනුෂධ්යපුත්රයනාලසසේවයකරනුලබන්ටලනගොවලසසේවයකරන්ටත්ලබගොලහලෝලදලනකුලවනුලවන්තමනාලගේජීවිතයලදන්ටදආ
ලයයයකීලසසේක.” මලතව20:28. උන්වහන්ලසසේලගේජීවිතලයඑකමබලවත්අදහසලමය. අනිකුත්සියල්ලඅප්රධනානඒවනාවී.
තමන්වහන්ලසසේලගේලමලහයඅවසනානකරීමත්ලදවියන්වහන්ලසසේලගේකපැමපැත්තකරීමත්උන්වහන්ලසසේලගේකකෑමහනාබීමවි
ය. උන්වහන්ලසසේලගේලසසේවලයහිආත්මනාර්ථයටතපැන්ලනගොවී. {SCSI 82.2}
එලලසමක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේඅනුග්රහයටසහභනාගිවන්ලනලෝසස්වර්ගීයදීමනනාවන්ටලකගොටසස්කනාරයන්ලවනලලසක්රිසස්තුසස්
වහන්ලසසේයලමකුලවනුලවන්ජීවිතයපූජනාකළනාදඔවුන්ලවනුලවන්කවරලදයක්වුවත්පූජනාකරන්ටඔවහුමපැළිලනගොලවති .
ඔවුන්ජීවත්වනවනාසයකරනලලලෝකයප්රීතිමත්වූදයහපත්වූදසස්ථනානයක්කරීමටඔවුන්ටහපැකලද්කරති.
නිතධ්යහපැරීමක්සිදුවූආත්මයකසතධ්යවර්ධනයකලමේ.
ලකලනක්ලයසුසස්වහන්ලසසේලවතආසපැලනකන්තමනාටසමේභවූඅලුත්අනගිමිත්රයනාගපැනඅනධ්යයන්ටදපැනුමේදීමටතදආශනාවක්
ක්ඔහුතුලඋපදිය . මනුෂධ්යයන්ගලවන්නනාවූද
පවිත්රකරන්නනාවූදසතධ්යයන්ඔහුසිතතුළඅගුලුලනාතබන්ටපුළුවන්කමක්නපැත.
අපක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේධර්මිෂස්ටකමින්පළඳවනුලබමුනමේඋන්වහන්ලසසේලගේආත්මයසිතතුළආරූඩවීලමේප්රීතියඇත්න
මේඅපටනිශස්චලවසිටින්ටපුළුවන්කමක්නපැත.
සස්වනාමින්වහන්ලසසේයහපත්බවරසබලනාඇත්නමේඅත්දපැකඇත්නමේඒගපැනයමක්කයන්ටඅපටතිලබන්ටඕනකෑමය.
පිලිපලමන්සස්වනාමින්වහන්ලසසේදකනපිණිසඅනධ්යයන්කපැදවමු.
ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේමනාහපැඟිගුණනාසිංගහනාපපැමිලණන්ටඇත්තනාවූලලලෝකලයනිතධ්යභනාවයසමේබන්ධවදඔවුන්ටදක්වන්නට
අපිඋත්සනාහකටයුතුය. ලයසුසස්වහන්ලසසේගමන්කළමනාර්ගලයගමන්කරීමටතදබලආශනාවක්ඇතිකරය.
අපඅවටසිටින්නන්“ලලලෝකලයපනාපයදුරුකරනබපැටළුපපැටවනාණන්”
දකනුලපැබීමගපැනතදආශනාවක්ඔවුන්සිත්තුළඇතිලවය. {SCSI 82.3}
අනධ්යයන්ටආශිර්වනාදකරන්ටඋත්සහදපැරීලමන්අපටමආශීර්වනාදරැසස්කරගන්ලනමු.
ගපැලවීලමේවපැඩපිළිලවලල්ලකගොටසක්ලදවියන්වහන්ලසසේඅපටදුන්ලන්ලමේඋලදසනාය.
දිවධ්යසස්වභනාවලයලකගොටසස්කනාරයන්ලවමින්ඒආශීර්වනාදඅනුන්ටදපතුරුවනාහපැරීලමේලකගොටසස්කනාරයන්වන්ටඇතිඉඩප්රසස්ථනා
වඅපටදසපයනාදීඇත.
ලදවියන්වහන්ලසසේවිසින්මනුෂධ්යයනාටපපැවරියහපැකඉතනාඋසසස්ලගරෞරවයහනාඉතනාමහත්ප්රීතියදලමයලව .

ලප්රසේමලයලසසේවයටසහභනාගිවන්ලනලෝමපැවුමේකනාරයනාණන්ලවතවඩනාලඟනාකරනුලබනවනාඇත . {SCSI 83.1}
ශුභනාරසිංචියප්රකනාශකරීමත්ලසසේවයත්සස්වර්ගීයදූතයන්ටපවරන්ටලදවියන්වහන්ලසසේටපුළුවන්කමඇතිවතිබුණි .
අන්මගකන්දඋන්වහන්ලසසේඅභිප්රනායමුදුන්පමුණවනාගන්ටඉඩතිබුණි.
ලමේඋසසස්ලමලහලයඵලයන්වූප්රීතියත්ආත්මිකපිබිදීමත්ආශිර්වනාදභුක්තිවිදීමත්අපලගේලකගොටසවනපිණිසඅපක්රිසස්තුසස්ව
හන්ලසසේහනාසමගසහකනාරයන්ලලසලමලහකරනුවසස්උන්වහන්ලසසේලගේඅනන්තලප්රසේමලයන්අපලතලෝරනාගත්ලසසේක . {SCSI
83.2}

ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේදුක්විදීමේවලටසහභනාගිවීලමන්උන්වහන්ලසසේලගේදයනාවටභනාජනවීමුව .
අනධ්යයන්ලගේයහපතපිණිසකරන්නනාවූආත්මපූජනාලවසකෑමක්රයනාවක්මඒකරන්නනාවූතපැනපැත්තනාලගේසිතනිර්ලලගොභිකලමහිශක්තිමත්කරනුලබය.
“තමන්වහන්ලසසේලගේදිළිඳුකමකරණලකගොටලගනඅපිධනවත්වනපිණිස”
දිළිඳුකමටපත්ලලලෝගපැලවුමේකනාරයනාණන්සමගවඩනාකට්ටුවරමිත්රත්වයක්ඒමගින්ඇතිකරය.
ලමේඅන්දමටඅපමපැවීලමේඅභිප්රනායමුදුන්පමුණවනවිටපමණකඅපජීවිතයආශිර්වනාදයක්වන්ලන් . {SCSI 84.1}
ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේතමලගලෝලයන්ලගන්බලනාලපගොලරගොත්තුලවනඅන්දමටලසසේවයකරමින්ඔබආත්මයදිනනාගත්ලතහිනමේදි
වධ්යලද්ගපැනවඩනාදපැනීමක්හනාගපැඹුරුඅත්දපැකීමක්අවශධ්යබවහපැඟීයය. ධර්මිෂස්ටකමඋලදසනාසනාපිපනාසනාවදඇතිකරය.
ලදවියන්වහන්ලසසේටකන්නලවකරනඅතරඔලබඇදහිල්ලශක්තිමත්ලවය. ඔලබආත්මය,
ගපැලවීලමේජලයලනගොමසුරුලලසලබගොනවනාඇත.
විරුද්ධවනාදිකමේහනාපරීක්ෂනාවන්ටමුණපනාන්ටඇතිලහයන්ඔබබයබලයඉලගනීමටහනායනාච්ඤනාකරීමටලපගොළඹවනුලබය .
එවිටක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේගපැනදපැනගපැන්ලමහිදඅනුග්රහලයහිදවර්ධනයවීගපැඹුරුඅත්දපැකීමක්ලපැලබනවනාඇතඔබට .
{SCSI 84.2}

ආත්මනාර්ථයලනගොතකනාඅන්යයන්උලදසනාලමලහකරන්නනාටක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේචරිතයවපැනිඅලසිංකනාරචරිතයක්දසස්ථීර
භනාවයදඇතිලකගොටසමනාදනානයහනාවනාසනනාවදලගනලදය. අභිලනාෂයන්උසසස්කරය.
ආත්මනාර්ථයටලහලෝඅලසබවටසස්ථනානයක්ලනගොමපැතිලවය.
ලමේඅන්දමටක්රිසස්තියනානිඅනුගේරහයයන්ක්රියනාකරවනවුන්වර්ධනයලවමින්ලදවියන්වහන්ලසසේඋලදසනාලමලහකරනපි
ණිසශක්තිමත්කරනුලබත්.
පපැහපැදිලිආත්මිකඅවලබලෝධයන්දවපැලඩන්නනාවූසස්ථීරඇදහිල්ලදයනාච්ඤනාලවඅධිකබලයදඔවුන්සතුලවමය .
ඔවුන්තුළලද්වනාත්මයක්රියනාකරනවිටදිවයවරපරසනාදයටපිළිතුරුවශලයන්ආත්මයතුළශුද්ධසහභනාගිකමහනාඑකමුතු
කමදඇතිකරය. අන්යයන්ලගේයහපතසඳහනාකනාලයගතකරන්ලනලෝතමන්ලගේගපැලවීමසපයනාගන්නනාබවසත්යයක.
{SCSI 84.3}

අනුග්රහලයහිවර්ධනයවන්ටඇතිඑකමමනාර්ගයනමේක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේඅපටපවරනාඇතිලමලහයඅගතිවිරහිතවඉටුකරීම
ලව. එනමේඅපලගේආධනාරහනාආශීර්වනාදඅවශධ්යයවූවන්ටඒවනාසපැපයීලමහිලයදීසිටීමලව.
වධ්යයනායනාමලයන්ශක්තියලපැලබය. ක්රියනාකනාරිත්වයජීවනලකගොන්ලද්සියය.
අනුග්රහලයන්ලපැලබනආශීර්වනාදක්රියනාවිරහිතවභුක්තිවිඳිමින්ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලවනුලවන්කසිත්ලනගොලකගොටක්රිසස්තියනානි
නිජීවිතගතකරන්ටඋත්සනාහදරන්ලනලෝවපැඩලනගොලකගොටආහනාරවපැළඳීලමන්පමණක්ජීවත්වන්ටඋත්සනාහකරන්ලනලෝලවති
ති . ලමේලහසේතුලවන්සස්වනාභනාවිකලලලෝකලයලමන්මආත්මිකලලලෝකලයදපිරිහීලමේහනාජරනාවනාසවීලමේඵලඇතිකරය .
අත්පනාපනාවිච්චිලනගොකරනමිනිසනාඒවනාපනාවිච්චිකළලනගොහපැකතපැනටපත්ලවය.
එලමන්මලදවියන්වහන්ලසසේදීඇතිබලයන්ක්රියනාලනගොකරවනක්රිසස්තියනානිකනාරයක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේඋසමතින්ලනගොවපැ
ලඩනවනාපමණක්ලනගොවඔහුටඇතිවතිබූශක්තියදනපැතිකරගනිය. {SCSI 85.1}
මනුෂධ්යයන්ලගේගපැළවීමපිණිසලදවියන්වහන්ලසසේනියමකළවධ්යපනාරයසභනාවනමේලව .
ඊටහිමිවූවපැඩයනමේශුභනාරසිංචියලලලෝපුරනාපපැතිරවීමය. ඒයුතුකමසකෑමක්රිසස්තියනානිකනාරලයකුපිටමරඳනාපවතිය.

එකඑකනාටලපැලබනඉඩප්රසස්ථනාහනාතලලන්තවලප්රමනාණයටසකෑමලදනනාමගපැලවුමේකනාරයනාණන්ලගේඅණසමේපූර්ණකළයුතු
ය.
අපටප්රකනාශවීඇතිලදවියන්වහන්ලසසේලගේලප්රසේමයගපැනකසිත්ලනගොදන්නනාඅයවලුන්ටඑයදපැන්වීමපිණිසඅපණයගපැතියන්
කරය. ලදවියන්වහන්ලසසේඅපටආලලලෝකයලගනදුන්ලන්අපටමතබනාගන්ටලනගොවඅනුන්ලකලරහිවගුරුවනපිණිසලව .
{SCSI 85.2}

ක්රසස්තුඅනුගනාමිකලයලෝඔවුන්ලගේයුතුකමහරිආකනාරඉටුකරයනමේමිතධ්යදතෘෂස්ටිරටවලශුභනාරසිංචියපපැතිරවීමටඅදඑක්ලකලන
ලනක්සිටිනතපැනදහසක්සිටිනවනාඇත .
ලමේලමලහලයපුද්ගලිකලලසලයලදන්ටබපැරිඅයඔවුනලගේමිලමුදල්දයනාච්ඤනාහනාදයනානුකමේපනාවදපිරිනපැමීලමන්එයනඩත්
ත්තුකරනවනාඇත . ක්රිසස්තියනානිරටවලදදපැනටලකලරනවනාටවඩනාබලවත්ලමලහයක්ලකලරනවනාඇත.
ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේඋලදසනාලමලහකරීලමන්අපලගේයුතුකමඉටුකරීමටමිතධ්යනා
දතෘෂස්ටිරටවලටයන්ටලහලෝලගදරින්පිටවීයන්ටලහලෝඅනවශධ්යය.
ලගදරදසභනාලවදඅපආශයකරන්නන්අතරදඅපගනුලදනුකරන්නන්අතරදලමේලමලහයඅපටඉටුකළහපැක . {SCSI
85.3}

අපගපැලවුමේකනාරයනාණන්ලගේජීවිතලයවපැඩිලකගොටසනනාශලරත්හිවඩුමඩුලවඉවසිලිවන්තවලමලහයඉටුකරීලමන්ගතවි
ය.
ජීවනලයකතුවරයනාලණලෝමනුෂධ්යයන්විසින්ලනගොහඳුනනුලපැබගරුසමේමනානයන්ලනගොලපැබගමවපැසියන්සමගඋලරන්උර
ගපැටීගමන්ගත්අතරලසසේවකදූතලයලෝඋන්වහන්ලසසේටලසසේවයකළහ.
නනානනාප්රකනාරලරලෝගීන්සුවකළඅතරලහලෝගලීලලයමුහුදකුණනාටුලවන්ඇළලීගියඅතරලහලෝඋන්වහන්ලසසේඒපිටගමන්ගත්
කලලහලෝතමලසසේවයවිශස්වනාසවන්තලලසඉටුකළලසසේක්ද,
ඒආකනාරමවිශස්වනාසවන්තභනාවයකනිඋන්වහන්ලසසේවඩුමඩුලවකළලසසේවයඉටුකලළසේ :
එබපැවින්ජීවිතලයඉතනාපහත්තත්ත්වයන්හිදීලහලෝඉතනාපහත්යුතුකමේවලදීලහලෝලවවනාඅපිලයසුසස්වහන්ලසසේසමගහපැසිලරමු
මු . වපැඩකරමු. {SCSI 86.1}
“යමේපදවියකටඑක්එක්ලකනනාකපැඳවනලද්ලද්දඑහිමඔහුලදවියන්වහන්ලසසේලවතපවතීවනා .” 1 ලකගොරින්ති7:24.

ලවළලහළඳනාලමහිනියුක්තතපැනපැත්තනාතමනාතුළවූභක්තියනිසනාතමසස්වනාමින්වහන්ලසසේටමහිමයඅත්ලවනපරිදිකටයුතුක
රය.
ඔහුනියමක්රිසස්තුඅනුචරලයක්නමේඔහුකරනසකෑමකටයුත්තකටමආගමසමේබන්ධලකගොටක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේආත්මය
මනුෂධ්යයන්ටප්රකනාශකරය.
ගලීලලයකඳුගපැටඅතරවිනීතජීවිතයක්ගතකරමින්ලමලහකළතපැනපැන්වහන්ලසසේලගේවිශස්වනාසවන්තඅනලසස්නිලයලෝජත
ලයක්ලවයකමේකරුවනා.
ක්රිසස්තියනානිනමදරනහපැමලදනමතමන්ලගේයහපත්ක්රියනාදකනවුන්ඔවුනලගේමපැවුමේකනාරයනාහනාමිදුමේකනාරයනාණන්ටමහිමය
ලගනලදනපිණිසමගලපන්වනුලබනඅන්දමටක්රියනාකළයුතුය. {SCSI 86.2}
තමන්ටවඩනාඅන්යයන්ටඋසසස්දීමනනාහනාවනාසිලපැබීඇතිබවින්ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේටකරනලසසේවයහනාලදනදීමනනාලනගොදීලබගො
ලහලෝලදනනාමගහරිත්. විලශසේෂ
දීමනනාලද්දවුන්පමණක්ඔවුන්ලගේතලලන්තහනාදක්ෂපක්ෂකමේලදවියන්වහන්ලසසේලගේලසසේවයටකපැපකළයුතුයයනමත
යක්දපවතී.
ලද්වකරුණනාවලපැබූවිලශසේෂපන්තියකටපමණක්තලලන්තදීඇතපැයදලසසස්සන්වපැඩකරීමටලහලෝවිපනාකලපැබීමටලහලෝකපැ
ඳවනලනගොලද්ලද්යයදලබගොලහලෝලදනලත්රුමේලගනතිලබන්නනාක්ලමන්ලපලන්.
නමුත්උපමනාලවඑලසසේසඳහන්වීලනගොමපැත.
ලගයසස්වනාමියනාතමදනාසයන්කපැඳවනාසියල්ලන්ටමයමේලමලහයක්භනාරදුන්බවලපලන් . {SCSI 86.3}
ජීවිතලයඉතනාපහත්යුතුකමපවනා“සස්වනාමින්වහන්ලසසේටලමන්” ලප්රසේමලයආත්මලයන්ඉෂස්ටකළයුතුය.

ලදවියන්වහන්ලසසේලගේලප්රසේමයසිතතුලඇත්නමේඒබවජීවිතලයන්ප්රකනාශකරනුලබය.
ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේආසස්වනාදයඅපවටලකගොටපවතිනලහයන්අපලගේඅනුබලයඋසසස්බවටපත්කරය .
ඒආශිර්වනාදයක්දලවය.
ලද්වලසසේවයපටන්ගන්ටමහත්ඉඩපරසස්ථනාහනාඅද්භූතසමර්ථභනාවයක්ලපැලබනතුරුබලනාලනගොසිටිනු .
ලලලෝකයමනාගපැනකුමක්සිතනවනාදපැයකසිකලලකලනගොසිතනු.
ඔලබදිනපතනාජීවිතයඔලබඇදහිල්ලල්පිරිසිදුබවටහනාඅවසිංකබවටසනාක්ෂියක්නමේඔබඅන්යයන්ටයහපතකරන්ටආශනා
ඇතිබවවටහනාගනියනමේඔලබවධ්යපනාරයන්සමේපූර්ණලයන්මඅපලදනායකලනගොවන්ලන්මය. {SCSI 87.1}
ලයසුසස්වහන්ලසසේලගේලගලෝලයන්අතුලරන්ඉතනාපහත්වුදඉතනාඅසරණවූදලගලෝලයනාටපවනාඅනධ්යයයන්ටආශිර්වනාදයක්වියහපැ
හපැකය . සමහරවිටඔවුන්යමේවිලශසේෂයහපතක්කරනවනායයඔවුන්ටලනගොවපැටලහනවනාලවන්ටපුළුවන .
නමුත්ඔවුන්ලනගොදපැනුවත්වමඔවුන්ලගේඅනුබලලයන්පිටවීයනආශිර්වනාදලයරළපතරවිශනාලලවමින්ලගගොසස්අවසනානලය
ඉටුකරනලමලහයසදනාකනාලවිපනාකපිරිනමනදිනයදක්වනාලනගොදපැක, ලනගොහපැගීතිලබනවනාලවන්ටපුළුවන.
ඔවහුබලවත්ලදයක්කරනවනායකයනාඔවුන්ටදපැලනන්ලන්වත්ලපලනන්ලන්වත්නපැත.
ඵලප්රලයලෝජනගපැනලමලනහිකරීලමන්ඔවුන්ලවලහසටපත්ලනගොවියයුතු.
ලද්වඋපකනාරලයන්ලපැලබනලමලහයනිශස්ශබදවවිශස්වනාසවන්තලලසඔවුන්ඉටුකරනවනානමේඔවුන්ලගේජීවිතනිෂස්ඵලඑක
ක්ලනගොලවනු ඇත. ඔවුන්ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේසමේපූර්ණත්වලයහික්රමක්රමලයන්වපැඩිවර්ධනයලවනවනාඇත .
ඔවහුලදවියන්වහන්ලසසේහනාසමගලමේජීවිතලයහවුල්ලමලහකරන්ලනලෝලවති.
ඒලහසේතුවන්ඔවුහුඅනනාගතජීවිතලයප්රීතීන්භුක්තිවිඳීමටහනාඋසසස්සස්ථනානලයලමලහයටපුහුණවීමහනාසුදුසුකමේදඇතිකරග
න්ලනලෝලව. {SCSI 87.2}
ලසිංලවමේලදවිඳුට
1. ලසිංලවමේලදවිඳුට

පවකනාරමනා
දුක්ඇතිවූවත්වට
නනාරිනුමනා
දිලනන්දිනලමමනා
ලසිංලවමේලදවිඳුට
ලසිංලවමේලදවිඳුට
පවකනාරමනා

2. දිනලගවීයත

රෑලබලෝලවත
දුගීමගියට
ලවන්පිහිට
සීලනන්නමුත්මම

ලසිංලවමේලදවිඳුට
ලසිංලවමේලදවිඳුට
පවකනාරමනා

3. සගයනමග

පඩිරැස
හිමිලගන්ලපැලබන
සිරියස
ලදවදුතුන්හනාසිට
ලසිංලවමේලදවිඳුට
ලසිංලවමේලදවිඳුට
පවකනාරමනා

4. නින්ලදන්පිබිදීමනා

ගීගයන්ලනමේ
නගනාලබලතල්ලමමනා
සපැනලසන්ලනමි බයදුරැරමනා
ලසිංලවමේලදවිඳුට
ලසිංලවමේලදවිඳුට
පවකනාරමනා

5. සිලයගොතුන්ලමන්මට

පියනාඹන්ට
හපැක්නමේතරුවපැට
පසුකර
මනාගීයලවතුට
ලසිංලවමේලදවිඳුට

ලසිංලවමේලදවිඳුට
පවකනාරමනා {SCSI 89.1}
අදිකනාරය 10—ලදවියන්වහන්ලසසේගපැනදපැනගපැන්ම
ලදවියන්වහන්ලසසේසමගඅපසහභනාගිකමටපපැමිණවීමටදඅපටඋන්වහන්ලසසේමප්රකනාශලවනපිණිසදලසගොයනමනාර්ගරනාශිය
ක. සස්වභනාවධර්මයඅපබුද්ධියටලනගොනපැවතීකතනාකරය.
ලදවියන්වහන්ලසසේලගේහසස්තකර්මනාන්තයතුලින්ප්රකනාශලවනඋන්වහන්ලසසේලගේලප්රසේමයහනාමහිමයවිවතෘතවීඇතිසිලත්තදින්
න්කනාවදිය .
ලදවියන්වහන්ලසසේලගේකටහඬටඇහුමේකන්ලදනතපැනපැත්තනාටලසගොබනාදහලමහිලනගොලයකුත්ලද්වලමනාර්ගලයන්ඒඇලස
නවනාඇත. නිල්වන්තණබිමේද, උසස්ගසස්ද, ලපගොලහගොට්ටුද, පුෂස්පද, සුළඟින්ගසලගනයනවලනාපටලද,
මිහිකතමතපතිතවනවපැහිබිඳුද, හඞනාබසිනඇලලදගොළද, අහසස්තලලයප්රභනාවයදඅපසිත්වලටකතනාකරත්.
එපමණක්ලනගොවඒසියල්ලමපැවූතපැනන්වහන්ලසසේහපැදිනගන්ටකයනාඅපටආරනාධනනාකරත්. {SCSI 91.1}
අපගපැලවුමේකනාරයනාලණලෝතමඅනගිපනාඩමේලසගොබනාදහලමහිබපැඳතපැබූලසසේක .
නනානනාප්රකනාරවතෘක්ෂලතනාදියදලනගොලයක්වර්ණයන්ලගන්යුත්පක්ෂීන්ද, මිටියනාවත්හිඇතිමිහිරිසුවඳහමනමල්ද,
කඳුගපැටපසිංතීන්හනාවපැවලපගොකුණද, අලසිංකනාරඅහසස්තලයද,
දිනපතනාජීවිතපරිසරයහනානනානනාප්රකනාරවිපලවසිද්ධීන්දයනසියල්ලසතධ්යයසමගලකලසසේසමේබන්ධවීතිලබදකවලහගොත්ම
නුෂධ්යජීවිතයකමේකලටගොලුහනාවපැඩපලයනනාදිලයන්පිරීඉතිරීතිලබනවිටපවනාඒවනාලයඅන්තර්ගතපනාඩමේමතකයටපමුණව
ය. {SCSI 91.2}
ලද්වදරුවන්උන්වහන්ලසසේලගේවපැඩඅලගේලකගොටසලකනවනාටදඅපනිවනාසවූලමේලපගොලලගොවචනාමේබලවන්අලසිංකනාරකරීමගපැ
නසතුටුලවනවනාදකන්ටදලදවියන්වහන්ලසසේබලනාලපගොලරගොත්තුලවනලසසේක. උන්වහන්ලසසේ
අලසිංකනාරයටප්රියකරනලසසේක. පිටනාතරඅලසිංකනාරයටවඩනාඋන්වහන්ලසසේප්රියකරන්ලන්ඇතුළතවූචරිතලක්ෂණයටය.
අනුග්රහලයදීමනනාවන්වූපිරිසිදුකමහනාචනාමේබවපුරුදුපුහුණකරනවනාටඋන්වහන්ලසසේසතුටුලසසේක. {SCSI 91.3}
අපිලනත්සිත්හනාකන්ලයගොමනාඅසමුනමේලදවියන්වහන්ලසසේලගේහසස්තකර්මනාන්තකීකරුකමහනාවිශස්වනාසයගපැනඅනගිපනාඩමේ
අපටඋගන්වනවනාඇත.
පනාරක්ලතගොටක්නපැතිනුබකුසමපැදින්නියමකරනලදමනාර්ගයඔසස්ලසසේආදිලයසිටතනාරකනාලවලෝගමන්කරත් .
ඉතනාමහත්විශනාලඅහසස්වසස්තුලවසිටඉතනාසියුමේපරමනානුවදක්වනාලසගොබනාදහලමහිඇතිසියල්ලමපැවුමේකනාරයනාණන්ලගේකපැමපැ
ත්තටඅවනතලවය. ලදවියන්වහන්ලසසේතමන්මපැවූසියල්ලආරක්ෂනාකරමින්ඒවනාරක්නනාලසසේක.
ගිණියලනගොහපැකලලලෝකගණනනාවක්අතිවිශනාලඅවකනාශලයහිතබනාඒසියල්ලදරනලසසේක .
ඒඅතරමකසිබයක්ලහලෝකනසස්සල්ලක්නපැතුවප්රීතිසයුලර්ගිලීගියනාක්ලමන්යටහත්පහත්ලලසගීකයන්නනාවූලගේකුරුල්ලනා
ලනාලගේඋවමනනාවන්සියල්ලදලදවියන්වහන්ලසසේලනගොවරදවනාසපයනලසසේක .
එකලනකනාඔවුලනගොවුන්ලගේදිනපතනාරැකයනාවන්හිලයලදනවිටද, යනාච්ඤනාකරනවිටද, රනාත්රීලයනිදනවිටද,
උදකෑසනපිබිලදනවිටද, ලපගොලහගොසතනාතමමනාලිගලයහිඳරසමුසුආහනාරඅනුභවකරනවිටද,
දුගියනාතමදරුකපැලසමගරළුආහනාරසස්වල්පයකන්සනාගින්නනිවනාගන්නනාවිටදසස්වර්ගීයපියනාණන්වහන්ලසසේකරුණනාගුණලය
ලයන්යුක්තවමුරකරනලසසේක . ලදවියන්වහන්ලසසේටලනගොදපැනීඑකකඳුළුබිඳක්වත්ලනගොවපැලටය .
උන්වහන්ලසසේටමගහපැලරනඑකමසිනහවක්දලනගොමපැත. {SCSI 92.1}
අපිලමයමුළුහිතින්විශස්වනාසකරමුනමේඅනවශධ්යකනාසිංසනාහනාසිත්තපැවුල්ඉලබටමදුරීභූතලවනවනාඇත .
දපැන්ලමන්අපජීවිතබලනාලපගොලරගොත්තුකඩවීමේවලින්ලනගොපිලරනවනාඇත . මක්නිසනාදඒකුඩනාවුවත්, විශනාලවුවත්,
බරපතලවුවත්, සුළුවුවත්, මහත්රනාශියක්වුවත්, අතලලගොසස්සක්වුවත්එයන්වියවුලටපත්ලනගොවනලදවියන්
වහන්ලසසේටඒසියල්ලභනාරය. එවිටලබගොලහලෝලදලනකුමින්ඉහතඅත්ලනගොදුටුආත්ම-විලවකසුවයභුක්තිවිඳිනවනාඇත.
{SCSI 92.2}

ඔබසිතලමේලපගොලළගොලවහිඇතිමනහරලශලෝභනාවලයන්පිනනායනඅතරපනාපලයහනාමරණලයවිනනාශයකවදනාවත්ලනගොදත්තනාවූ
වූදපනාපලයලනාසිංඡනයක්වත්ලසගොබනාදහලමහිදකන්ටනපැත්තනාවුදපපැමිලණන්ටඇතිලලලෝකලයලශලෝභනාවගපැනලමලනහිකර
බලනු. ගලවනුලපැබුවන්ලගේනිවසමනපැසින්බලනු.
ඒනිවසඔලබකල්පනනාවටභනාජනයවනසියලුලශලෝභනලද්ටවඩනාලත්ජසවන්තතපැනක්බවමතකතබනාගන්න.
ලසගොබනාදහලමහිඅන්තර්ගතවීඇතිනනානනාප්රකනාරලශලෝභනාලවදීමනනාතුලින්අපටදර්ශනයකළහපැක්ලක්ලදවියන්වහන්ලසසේලගේ
ලගේලත්ජලසසේඅබමල්ලර්ණවකප්රමනාණලකගොටසක . ඒගපැනපනාවුල්තුමනාලමලසසේකයය.
“ලදවියන්වහන්ලසසේවිසින්තමන්ලප්රසේමකරන්නවුන්ටසුදනානමේකළයමේලදයක්ඇද්දඒලද්ඇසටලනගොලපනුලණේය .
කනටලනගොඇසුලණේය. මනුෂධ්යයනාලගේසිතටලනගොපපැමිණිලයය”. 1 ලකගොරින්ති2:9. {SCSI 93.1}
කවියනාටද, ප්රනාණීවිදධ්යඥයනාටදසස්වභනාවධර්මයගපැනකයන්ටකරුණරනාශිගණනින්ඇත්ලත්ය.
නමුත්තමපියනාණන්ලගේලප්රසේමයඋන්වහන්ලසසේලගේහසස්තකර්මනාන්තයන්වූගසිංගනාවලද, පපැලකෑටිවලද,
මල්වලදප්රකනාශලවනුදකනක්රිසස්තියනානිකනාරයනාලපගොලළගොලවඅලසිංකනාරයලබගොලහලෝලසසේභුක්තිවිඳිය . ගසිංගනාමුහුදුද,
කඳුලහල්හනාතපැනිතලනාදලද්වලප්රසේමයහඟවනපිණිසමනුෂධ්යයනාටඇත්තනාවූලද්වල්ලලසයලමක්ලනගොබලයනමේඒවනාලයනි
යමඅභිප්රනායවටහනාගන්ටකසිලවකුටනුපුළුවන. {SCSI 93.2}
ලද්ලවලෝපකනාරලයක්රියනාමනාර්ගලයන්හනාශුද්ධනාත්මයනාණන්තුළින්දඅපසිත්වලටලදවියන්වහන්ලසසේකථනාකරනලසසේක.
අපසිත්විවතෘතලකගොටතබමුනමේඅපඅවටඇතිඅවසස්ථනාවන්හනාපරිසරයන්දදිනපතනාසිදුවනලවනසස්කමේදගපැනපරීක්ෂනාකනාරී
ලවමුනමේඅනගිපනාඩමේරනාශියක්ඇතඉලගනීමට. ලද්ලවලෝපකනාරලසගොයනාබලනාලමලසසේකයයගීතිකනාකනාරයනා.
“ලපගොලලගොවසස්වනාමීන්ලගේකරුණනාගුණලයන්පූර්ණය.” ගීතිකනා33:5. “නුවණපැත්ලතලෝලමේලද්සිතටගනිය.
ඔවහුසස්වනාමීන්ලගේකරුණනාවන්තකමේකල්පනනාකරන්ලනලෝය.” ගීතිකනා147:43. {SCSI 93.3}
ලදවියන්වහන්ලසසේබයබලලයන්අපටකථනාකරනලසසේක.
එහිඋන්වහන්ලසසේලගේචරිතලක්ෂණයදමිනිසනාසමගඋන්වහන්ලසසේලගේක්රියනාකරීමේහනාමිදීලමේමහත්පිළිලවලදඉතනාපපැහපැදිළි
ළිලලසසඳහන්වීඇත .
ආදීපීතතෘවරුන්දඅනනාගතවක්තතෘන්දශුද්ධවන්තයන්දසමේබන්ධඉතිහනාසයඅපඇසස්හමුලයහිදිගහපැරඇත්ලත්ය .
ඔවුහුද“අපසමනානගතිඇත්තන්විය.” යනාලකගොබ5:17.
අපලමන්ඔවුනුත්අවධර්යකමේසමගසටන්කරනඅන්දමඅපටලපලන්.
අපලමන්ඔවුන්දපරීක්ෂනාවන්ටඅසුවූඅන්දමදඑහිදක්වය.
එලසසේනමුත්ඔවහුනපැවතවධර්යලගනලද්වඅනුග්රහයමගින්ජයගත්අන්දමදඅපටලපලන් .
ලමේවනාකයවීලමන්ධර්මිෂස්ටකමඋලදසනාඅපිකරනසටනටවධර්යලබමු.
ඔවුන්ටලපැබුනනාවූඅනර්ගඅත්දපැකීමේගපැනදඔවුන්භුක්තිවින්දනාවූලප්රසේමයහනාආශිර්වනාදයගපැනදඅපිකයවමු .
ඔවුන්ටලපැබුනඅනුග්රහයයටලත්ඔවුන්සිදුකළමහත්ලද්ගපැනදඅපකයවනඅතරඅපසිත්හිශුද්ධවීමටඇතිආශනාලවපිබිදීම
ක්ද, චරිතලයන්ඔවුන්ලමන්වීමටකපැමපැත්තක්දඋපදවය. ඔවුන්ලමන්අපිදලදවියන්වහන්ලසසේසමගහපැසිලරමු. {SCSI
94.1}
“මනාගපැනසනාක්ෂිලදන්ලන්ඒවනාමය”

යලයසුසස්වහන්ලසසේපරණගිවිසුමගපැනකීවචනඅළුත්ගිවිසුමගපැනලකතරමේසතධ්යලනගොවන්ලන්ද ?
අපලගේසදනාකනාලජීවනලයබලනාලපගොලරගොත්තුවවූමිදුමේකනාරයනාලණලෝඋන්වහන්ලසසේය. ඔව,
මුළුබයබලයමක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේගපැනකතනාකරය.
“සනාදනලදලද්වලින්කසිවක්උන්වහන්ලසසේනපැතුවසනාදනුලනගොලද්ලද්ය.”
යනමපැවීලමේපළමුවනලපගොලරගොන්දුලවපටන්“මමඉක්මණින්එමි”
යනඅවසනානලපගොලරගොන්දුවදක්වනාඋන්වහන්ලසසේලගේලමලහයගපැනඅපිකයවන්ලනමු.
උන්වහන්ලසසේලගේකටහඩටඇහුමේකන්ලදන්ලනමු.
නුඹගපැලවුමේකනාරයනාණන්වහන්ලසසේඇඳිනගන්ටසතුටුනමේශුද්ධලියවිලිඋගතයුතු. ලයගොහන්5:39; 1:3. එළිදරව22:12.
{SCSI 94.2}

ඔලබසිතලද්වවචනලයන්පුරවනු. ඔලබතදපිපනාසයසසිංසිඳවනජීවනලයවතුරයඒ.
සස්වර්ගලයන්පපැමිණිජීවනලයලරගොටියඒ.
නුඹලනාමනුෂධ්යපුත්රයනාලගේමනාසිංසලනගොකන්නනාහුනමේඋන්වහන්ලසසේලගේලල්ලනගොලබගොන්නනාහුනමේඔබටජීවනයලනගොලපැලබ
යයලයසුසස්වහන්ලසසේප්රරකනාශකළලසසේක. “මනානුඹලනාටකීවචනආත්මයදජීවනයදලවය.”
කීලමන්උන්වහන්ලසසේමඔවුන්ටවිසස්තරවූලසසේක. ලයගොහන්6:53, 63.
අපකනලබගොනදකෑකරණලකගොටලගනයඅපශරීරලගගොඩනපැගීඇත්ලත්.
සස්වභනාවිකනීතිලයයමක්රියනාකරයදආත්මිකනීතිලයන්ඒඑලසසේමක්රියනාකරය.
අපලමලනහිකරන්නනාවූලදයන්යඅපලගේආත්මිකතත්වයටශක්තියහනාබලයලගනලදන්ලන්. {SCSI 95.1}
ලද්වදුතයන්ලගේලසලෝදිසියටභනාජනයවූකරුණකගපැලවීලමේමනාතතෘකනාව.
සදනාකනාලලයනිමේහිමේනපැතිකනාලනාන්තරයන්තුළමුදනුලපැබූවන්කරනගීතිකනාවහනාඋලගනගනුලබනශනාසස්ත්රයදඑයලව .
එබපැවින්දපැන්ඒගපැනඉගපැනීමහනාසිතීමලනගොවටලන්ද?
ලයසුසස්වහන්ලසසේඅපලවනුලවන්කළසදනාකනාලදයනාලවහනාලප්රසේමලයපූජනාවඉතනාබයනාදුගනාමේභීරනමසස්කනාරයටභනාජනයවියයු
තුමය. අපමිදුමේකනාරයනාණන්හනාමපැදහත්කනාරයනාණන්ලගේචරිතයගපැනකල්පනනාකටයුතුය. ඒගපැනකථනාබහකළයුතුය.
මනුෂධ්යයන්ඔවුන්ලගේපනාපවලින්මුදනපිණිසලලලෝවපැඩිතපැනපැන්වහන්ලසසේලගේලමලහයගපැනඅපභනාවනනාකළයුතුය .
අපඑලලසසස්වර්ගීකලද්ගපැනලමලනහිකරනකලඅපලගේඇදහිල්ලහනාලප්රසේමයබලවත්වීලමන්අපලගේයනාච්ඤනාලදවියන්ව
හන්ලසසේඉදිරිලයපිළිගතයුතුඒවනාලවත්.ඒයනාච්ඤස්ඥනාණවන්තවූදඋනන්දුවුදඒවනාලවත්.
ඒකරණලකගොටලගනලයසුසස්වහන්ලසසේලකලරහිවිශස්වනාසයදපැඩිලවය .
අන්තිමදක්වනාඋන්වහන්ලසසේටගලවන්ටපුළුවන්බවදක්වනපුද්ගලිකඅත්දපැකීමේදිනපතනාඅපටලපැලබනවනාඇත . {SCSI
95.2}

අපගපැලවුමේකනාරයනාණන්ලගේසමේපූර්ණත්වයගපැනලමලනහිකරනකලඋන්වහන්ලසසේලගේශුද්ධවන්තභනාවයටසමේපූර්ණලය
ලයන්මහරවනුලපැබීමටආශනාවියයුතුය . අපනමසස්කනාරකරන්නනාවූතපැනපැන්වහන්ලසසේහනාසමනානවීමටතද
සනාපිපනාසයක්අපතුළඇතිලවමය.
අපික්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේගපැනකල්පනනාකරනතරමටඋන්වහන්ලසසේගපැනඅනධ්යයන්ටකයනාලදමින්ලමලලගොවඋන්වහන්ලසසේලගේ
ලගේනිලයලෝජතයන්ලසසේක්රියනාකරමු . බයබලයපණේඩිතයන්ටපමණක්සීමනාලකගොටලියනලද්දක්ලනගොලවය.
එයමහජනයනාඋලදසනාසපයනලද්දක. ගපැලවීමටඅවශධ්යබලවත්සතධ්යයන්එහිදවනාලලමන්පපැහපැදිළිලකගොටඇත්ලත්ය.
පපැහපැදිළිලලසප්රකනාශලකගොටඇතිලදවියන්වහන්ලසසේලගේකපැමපැත්තඅනුවලනගොලගගොසස්තමතමන්ලගේඅදහසස්අනුවජීවිතයහපැ
ඩගසනාගන්නනාඅයහපැරඅන්කසිලවක්මුළනාලනගොලවනවනාඇත. {SCSI 95.3}
ශුද්ධලියවිල්ලල්උගන්වනකරුණගපැනකසිලවකුලගේසනාක්ෂියක්පිළිලනගොලගනඅපිමඒකයවනාබලනාසතධ්යලසගොයනාගනිමු .
අපලවනුවටසිතනපිණිසඅනධ්යයන්ටභනාරදුන්ලනගොත්අපලගේබලයන්නපැතිවීයය. ශක්තියදුබලලවය.
කල්පනනාවක්රියනාලනගොකරවීලමන්ලද්වවචනලයවිසස්තරලවනගපැඹුරුකනාරණනාලත්රුමේගන්ටබපැරිලවනපරිදිඥනානශක්තිය
වර්ධනයවීමඅත්හිටිය.
ශුද්ධලියවිලිසමනානකරබලමින්ආත්මිකලද්සසඳමින්බයබලලයඉගපැන්වීමලසගොයනාබලනකලඥනානයවපැඩිවර්ධනයලව
ය. {SCSI 96.1}
දපැනගපැන්මවපැඩිදියුණකරගන්ටශුද්ධලියවිලිඉලගනීමලමන්ලදයක්නපැතිබවදපැනලගනතිලබ.
බුද්ධියප්රනාණවත්කරන්නනාවුදසිතුවිලිඋසසස්කරන්නනාවූදබයබලලයසඳහන්වනඋතුමේවිශනාලසතධ්යයන්වපැනිඉලගන්වීමේඅ
න්තර්ගතවීඇතිබලසමේපන්නලපගොතක්තවත්නපැත.
ලද්වවචනයඋගතයුතුලලසඉලගනගන්ලනහිනමේපුළුල්කල්පනනාශක්තියක්හනාචරිතලයඋත්කතෘෂස්ටභනාවයක්දඇතිවනුනි
නියතමය . {SCSI 96.2}
ශුද්ධලියවිලිකඩිමුඩිලයකයවීලමන්ලපැලබනප්රලයලෝජනඉතනාඅල්පය .
ලකලනක්බයබලයමුලසිටඅගදක්වනාකයවනවනාලවන්ටපුළුවන .

නමුත්එහිඅන්තර්ගතවීඇතිගපැඹුරුලත්රුමේහනාඅලසිංකනාරඅදහසස්දලනගොවපැටලහනවනාඇත .
සස්ථීරගුරුහරුකමක්ලනගොලබනාලහලෝනියමඅදහසක්ලපරදපැරිලකගොටලනගොලගනපරිච්ලඡේදරනාශියක්කයනවනාටවඩනා
ගපැලවීලමේපිළිලවලලහගොඳහපැටිවටහනාගනිමින්නියමලත්රුමලබනාලගනසුළුලකගොටසක්කයවීමඉතනාප්රලයලෝජනවත්ලවය .
ඔලබබයබලයඔබසමගතබනාගන්න. කනාලයලපැලබනහපැටියටඑයකයවන්න. පදරනාශියක්කටපනාඩමේකරගන්න.
පනාලර්ගමන්කරනවිටපවනාශුද්ධලියවිලිලකගොටසක්කයවනාඑහිලත්රුමවටහනාලගනසිලත්තබනාගන්ටඋත්සනාහකරනු.
{SCSI 96.3}

උනන්දුලවන්හනායනාච්ඤනාලවන්යුක්තවඉලගනලනගොලගනබපැරියඅපටප්රඥනාවලබන්ට .
ශුද්ධලියවිල්ලල්සමහරලකගොටසස්ඉතනාපහසුයලත්රුමේගන්ට.
නමුත්ඒඅතරමඑකවරමලත්රුමේගතලනගොහපැකඅදහසස්දගපැඹුරුලකගොටසස්දඒමටඇත .
ශුද්ධලියවිලිශුද්ධලියවිලිසමගසසදනාඋගතයුතු.
යනාච්ඤනාලවන්දනමසස්කනාරලයන්දප්රලවසමේසහිතපරීක්ෂණලයන්දයුක්තවඋගතයුතුබයබලය.
එවපැනිඉලගනීමකන්අප්රමනාණප්රලයලෝජනලබතහපැක.
ලපගොලළගොවමතුපිටලනගොවලපගොලළලෝගපැලබහිඇතිඉල්ලුමේපතල්කනාරයනාලසගොයනායන්නනාක්ලමන්ලනගොපසුබටවීර්යලයන්ලද්
වවචනයලසගොයන්නවුන්ටඑහිසපැඟවීඇතිඉතනාඅගනනාසතධ්යයන්සමේබලවනවනාඇත .
ලද්වනානුභනාවලයවදන්සිලත්ධනාරණයකරගත්කලඒවනාජීවනලයඋල්පතින්ගලනාඑනදියපනාරවල්වපැනිය . {SCSI 97.1}
යනාච්ඤනාලකගොටලද්වමගලපන්වීමලනගොඉල්වනාකවදනාවත්ලද්වවචනයඋගතයුතුනපැත.
ශුද්ධලියවිලිලපරලන්ටලපරශුද්ධනාත්මමගලපන්වීමඅපිලසගොයමුනමේඅපටලපැලබනවනාඇත .
නතනානිලයල්පිළිබඳවලයසුසස්වහන්ලසසේලගේසනාක්ෂියලමන්න. “බලවකසිවරදක්ලනගොමපැතිඊශනාලිතලයකලමේ.”
නතනානිලයල්කයනුලය: “ඔබමනාහඳුනන්ලන්ලකලසසේද?”
ලයසුසස්වහන්ලසසේපිළිතුරුලදමින්“පිලිපනුඹකපැඳවන්ටලපරඅත්තික්කනාගසයටදීමමනුඹදිටිමි.”
අපිදසතධ්යයදපැනගන්නනාපිණිසයනාච්ඤනාලවන්යුක්තවඋන්වහන්ලසසේලසගොයමුනමේඋන්වහන්ලසසේඅපදරහසිගතසස්ථනානවලදී
දීදකනවනාඇත . ලද්වපිහිටලසගොයන්නවුන්වටනාලද්වදූතලයලෝසිටිනවනාඇත. {SCSI 97.2}
ගපැලවුමේකනාරයනාණන්උසසස්ලකගොටමහිමයටපත්කරන්ලන්ශුද්ධනාත්මයනාණන්වහන්ලසසේය. ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේද
උන්වහන්ලසසේලගේපිරිසිදුදමිටුකමදඋන්වහන්ලසසේතුළින්අපටඇතිමහත්ගපැලවීමදගපැනදපැන්වීමශුද්ධනාත්මයනාණන්ලගේලම
ලමලහයලව . “උන්වහන්ලසසේමනාසන්තකලදයන්රැලගනනුඹලනාටප්රකනාශකරනලසසේකපැ” යලයසුසස්වහන්ලසසේකයනලසසේක.
දිවධ්යසතධ්යලයඅදහසඉටුකරනඑකමගුරුවරයනාශුද්ධනාත්මයනාලණලෝය.
මනුෂධ්යයනාලගේගුරුවරයනාහනානිරන්තරමඟලපන්නුමේකනාරයනාහපැටියටශුද්ධනාත්මයනාණන්නියමකරන්ටත්ඔවුන්උලදසනාමර
ණයවිඳින්ටතමපුත්රයනාණන්පූජනාකරන්ටත්මනුෂධ්යවර්ගයනාලකලරහිවූලදවියන්වහන්ලසසේලගේසපැලකල්ලලකතරමේද?
{SCSI 97.3}

පුදුමමිතුලරක්ලයසුසස්
1. පුදුමමිතුලරක්ලයසුසස්

ලවමනාබරදරන්ට
අයදීලමන්එතුමන්ට
පහලවයසිත්දුක්බිය
කමක්නපැතිලවදනනාද
දරන්ලනඔබඅද

ලනගොකයනනිසයඒසපැම
කන්නලවලවන්ලදවිඳුට

2. බනාධනාපරික්ෂනාඔබට

ඇතත්ඒවනාදරන්ට
මපැළිලනගොවකසිවිට
කයන්එලදවිඳුන්ට
ඒහිමිලමන්විශස්වනාස
ඇද්දලමදියකුස
නුඹටපිහිටවන්ට
ලකලනක්සිතුවිලස

3. ලලලෝකලද්වලින්බරවූ

සිතක්ඇද්දනුඹට
අනගිලයසුසස්ලවතවිත්
ලබනුපහසුව
ඔබලගේමිතුරන්හපැම
හපැරගියත්දපැන්දපැන්ම
එතුමසුරතින්ඔබ
සුරකයවඩනාලපම {SCSI 99.1}
අදිකනාරය 11—යනාච්ඤනාකරීලමේඅයතිවනාසිකම
සස්වභනාවධර්මයදඑළිදරවකරීමදලද්ලවලෝපකනාරයහනාලද්වනානුභනාවයතුළින්දලදවියන්වහන්ලසසේඅපටකථනාකරනලසසේක .
ලමපමණක්ලනගොසකෑලහය. අපසිත්උන්වහන්ලසසේටවිවතෘතකළයුතුය.
නියමආත්මිකජීවිතයක්ගතකරන්ටහනාආත්මිකශක්තියඇතුවසිටින්ටනමේඅපිසස්වර්ගීයපියනාණන්සමගනියමආශයක්
ඇතිකරගන්ටඕනකෑය. අපසිතඋන්වහන්ලසසේකරනාදුවයනවනාලවන්ටපුළුවන.
උන්වහන්ලසසේලමලහයත්ආශිර්වනාදහනාඋන්වහන්ලසසේලගේදයනාවත්ගපැනභනාවනනාකරනවනාලවන්ටපුළුවන .
නමුත්ලමේඋන්වහන්ලසසේසමගනියමආශයලනගොලව.
උන්වහන්ලසසේසමගකථනාබහකරන්ටනමේඅපජීවිතගපැනයමක්උන්වහන්ලසසේසමගකයනාසිටින්ටඇතිවියයුතු. {SCSI
100.1}

මිතුලරකුටලමන්තමසිලත්ඇතිසියල්ලලදවියන්වහන්ලසසේටකයනාසිටීමයනාච්ඤනාවනමේලව .
අපලකබඳුඅයදපැයඋන්වහන්ලසසේඉදිරිපිටකයනාසිටීමටලනගොවඅපටඋන්වහන්ලසසේපිළිගපැනීමටපුළුවන්වනපිණිසඒඅවශධ්ය
ය. යනාච්ඤනාලවන්ලදවියන්වහන්ලසසේඅපලවතටපමුණවනවනාලනගොවඅපඋන්වහන්ලසසේලවතලගනයනුලබය .
ලයසුසස්වහන්ලසසේලමලලගොවවපැඩවනාසයකළකනාලලයතමලගලෝලයන්ටයනාච්ඤනාකරන්ටඉගපැන්වූලසසේක .
ඔවුන්ලගේදිනපතනාඋවමනනාවන්ලදවියන්වහන්ලසසේඉදිරිපිටකයනාසිටින්ටත්උන්වහන්ලසසේකරපිටඔවුනලගේදුක්ගපැහපැටත
බන්ටත්මගලපන්වූලසසේක. ඔවුන්ලගේඅයපැදුමේඅසනබවටඔවුන්ටයමේසහතිකයක්දුන්නනාදඒඅපටත්අයතිය. {SCSI
100.2}

ලයසුසස්වහන්ලසසේලමලලගොවවනාසයකරනකළලනගොලයක්විටයනාච්ඤනාකළලසසේක.
අපගපැලවුමේකනාරයනාලණලෝඅපලගේඋවමනනාවන්හනාදුබලකමේදපැරූලසසේක.
ලමේනයන්උන්වහන්ලසසේලගේයුතුකමේඉටුකරීමටත්පරීක්ෂනාවන්ටමුණපනාන්ට
පුළුවන්ලවනලලසතමපියනාණන්ලගන්ශක්තියහනාවරමලබනාගන්නනාපිණිසත්යනාච්ඤනාලවහිහනාකන්නලවලවහිලයදුනලසසේ
ලසසේක . සියල්ලල්දීඅපලගේආදර්ශයඋන්වහන්ලසසේය. අපලගේඅමනාරුකමේවලදීඋන්වහන්ලසසේසලහලෝදරලයක්හනාසමනානය.
නමුත්පනාපරහිතතපැනපැන්වහන්ලසසේලලසඋන්වහන්ලසසේනපුරටපිළිකුල්කළලසසේක.
මනුෂධ්යලයකුලමන්පනාපිෂස්ටලලලෝකලයදුක්ගපැහපැටවිඳදරමින්සටන්කළලසසේක.
උන්වහන්ලසසේමනුෂධ්යත්වයදපැරූලහයන්යනාච්ඤනාවඅවශධ්යවිය .
තමපියනාණන්හනාසමගඅල්ලනාපසල්ලනාපලයහිලයදීමඋන්වහන්ලසසේටමහත්ප්රීතියහනාසපැනසීමලගනලදනකරුණක්විය.
පනාපරහිතලද්වපුත්රයනාණන්ටයනාච්ඤනාලවඅවශධ්යතනාවයඑපමණහපැගඟුලන්වීනමේනිරන්තරඋනන්දුයනාච්ඤනාලවඅවශධ්යතනා
වයපනාපතරදුබලවූඅපටලකතරමේහපැඟීයන්ටඕනකෑද? {SCSI 100.3}
උන්වහන්ලසසේලගේආශිර්වනාදයන්ලගේසමේපූර්ණත්වයඅපපිටවගුරුවනපිණිසඅපසස්වර්ගීයපියනාලණලෝබලනාසිටිනලසසේක .
සීමනාරහිතලප්රසේමලයඋල්පතින්කපැමතිපරිදිබිමඅපලගේඅයතිවනාසියය.
අපිඉතනාඅඩුවශලයන්යනාච්ඤනාකරීමලකගොපමණපුදුමයක්ද!
ඉතනායටහත්පහත්දරුවනාලගේයනාච්ඤනාවපවනාඅසන්ටලදවියන්වහන්ලසසේසූදනානමේවකපැමතිවසිටිනනමුත්අපලගේඋවමනනාවන්
න්ලදවියන්වහන්ලසසේලවතකයනාසිටින්ටඅපතුළඇතිඅසතුටඅපමණය .
පරීක්ෂනාවන්ටභනාජනයවීසිටිනඅසරණමනුෂධ්යයන්ඉල්ලනවනාටත්හිතනවනාටත්වපැඩිලයන්ආශිර්වනාදකරන්ටලදවියන්ව
හන්ලසසේසූදනානමේවසිටිනනමුත්ඉතනාඅල්පවශලයන්යනාච්ඤනාකරීමගපැනහනාමදඇදහිල්ලක්ඇතුවසිටීමගපැනදසස්වර්ගලයදූ
තලයලෝකුමක්සිතනවනාඇත්ද?
ලදවියන්වහන්ලසසේඉදිරිපිටනමසස්කනාරයටහනාඋන්වහන්ලසසේසමීපලයහිසිටීමටලද්වදූතලයලෝආශනාකරති .
ලදවියන්වහන්ලසසේසමගකතනාබහකරීමඉතනාඋසසස්ප්රීතියලලසඔවහුසලකති.
නමුත්ලදවියන්වහන්ලසසේටපමණක්දියහපැකආධනාරඅවශධ්යයවූපුත්රලයලෝශුද්ධනාත්මයනාණන්ලගේආලලලෝකයදඋන්වහන්ලසසේ
ලගේසහභනාගිකමදනපැතුවසකෑහීමටපත්වන්නනාහුය. {SCSI 101.1}
යනාච්ඤනාවඅතපසුකරන්නනානපුරනාලගේඅන්ධකනාරලයන්වටකරනුලබය. සතුරනාකනටලකගොඳුරනපරීක්ෂනාවන්ලගන්
ඔවහුලපගොළඹවනුලබත්. ලමේසියල්ලටලහසේතුවලද්වනියමයපරිදියනාච්ඤනාලවඅයතිවනාසිකමේපනාවිච්චිලනගොකරීමලව .
සර්වබලධනාරිත්වලයසීමනාරහිතධනසමේභනාරලයගබඩනාවඅරිතහපැක,
ඇදහිලිවන්තයනාඅලත්ඇතියතුරවූයනාච්ඤනාවපනාවිච්චිලකගොටආශිර්වනාදලබනාගන්ටලද්වදරුලවලෝඅදිමදිකරන්ලනලෝමන්ද?
ලනගොකඩවනායනාච්ඤනාලනගොකරයනමේසුපරික්ෂනාකනාරීලනගොලවයනමේඅපනියමමනාර්ගලයන්ඈත්වීලමේහනාඅප්රලවසමේවීලමේඅන
තුරටමූණපනාසිටිනවනාදඇත.
පරීක්ෂනාවන්ටවිරුද්ධවසිටින්ටඅපටපුළුවන්ලවනඅනුග්රහයලබනාගන්ටඇතිමනාර්ගයත්වූයනාච්ඤනාලවන්හනාඇදහිල්ලලන්
කරුණනාසනයටලසිංවන්ටබපැරිලවනලලසමනාර්ගයඅවහිරකරන්ටසතුරනානිරතුරුවමබලනාසිටිය . {SCSI 101.2}
ලදවියන්වහන්ලසසේඅලපයනාච්ඤනාඅසනාපිළිතුරුලදනුලබනලකගොන්ලද්සිසමහරක්ඇත.
එයන්පළමුවපැන්නඋන්වහන්ලසසේලගේසරණඅපටඅවශධ්යබවහපැගීමය.
“පිපනාසනාඇත්තනාලකලරහිවතුරදවියලිභූමියලකලරහිජලධනාරනාදවගුරුවන්ලනමි.යඋන්වහන්ලසසේලපගොලරගොන්දුවූලසසේක.

ලයසයයනා44:3. ධර්මිෂස්ටකමටසනාපිපනාසඇතිසියල්ලන්තතෘපතියටපමුණවනුලබනබවසහතිකය.
ශුද්ධනාත්මඅනුබලයටසිතවිවතෘතලනගොකලළගොත්ලද්වනාශිර්වනාදලබන්ටලනගොහපැකය. {SCSI 102.1}
අපටසස්වනාමින්වහන්ලසසේබලවත්ලලසඅවශධ්යය. ඒඅපලවනුවටඉදිරිපත්ලවනතර්කයක.
ලමේඋවමනනාවන්පිරිමසනාගන්නනාපිණිසඅපිඋනන්දුලවන්සස්වනාමින්වහන්ලසසේලසවියයුතුය.
“ඉල්ලනාපල්ලනාඑවිටනුඹලනාටලදනුලබන්ලන්ය” යඋන්වහන්ලසසේකයනලසසේක.
“තමන්වහන්ලසසේලගේපුත්රයනාඉතුරුකරලනගොලගනඅපසියල්ලන්උලදසනාපනාවනාදුන්නනාවූතපැනපැන්වහන්ලසසේපුත්රයනාඇතුළුවඅ
නිකුත්සියල්ලඅපටලනගොලදන්ලන්ලකලසසේද?” මලතව7:7. ලරලෝම 8:32. {SCSI 102.2}
අපසිත්තුළයුක්තියගපැබලකගොටඇත්නමේඕනකෑකමින්මපනාපයක්ඇතලනගොහපැරසිලත්තබනාලගනක්රියනාකරමුනමේසස්වනාමින්ව
හන්ලසසේඅපටඇහුමේකන්ලනගොලදනලසසේක.
නමුත්බිඳුණනාවූසිතකන්යුක්තවපසුතපැවිලිලවනතපැනපැත්තනාලගේයනාච්ඤනාවපිළිගන්නනාලසසේක .
අපදන්නනාවරදසියල්ලමහරිගසස්සනාගත්අතරඅපලගේඅයදුමේලදවියන්වහන්ලසසේඅසනවනාඇතපැයඅපිඅදහමු .
ලදවියන්වහන්ලසසේඉදිරිපිටඅපලගේමකුසලනානිශසිංසනයන්ලගේවටිනනාකමක්ලනගොමපැත.
ලයසුසස්වහන්ලසසේලගේවටිනනාකමකරණලකගොටලගනපමණක්අපගලවය. උන්වහන්ලසසේලගේලල්අපපිරිසිදුකරය.
එලසසේනමුත්අපපිළිගනුලබනපිණිසඅපවිසින්කටයුතුවපැඩක්දඇත. {SCSI 102.3}
පිළිගනුලබනයනාච්ඤනාවකතිබියයුතුතවත්අසිංගයක්නමේඇදහිල්ලලව.
“ලදවියන්වහන්ලසසේලවතටඑනතපැනපැත්තනාඋන්වහන්ලසසේසිටිනලසසේකපැයකයනාදඋන්වහන්ලසසේලසගොයන්නවුන්ටවිපනාකලද
නලසසේකපැයකයනාදඇදහියයුතුය.” ලහබලරව11:6.
“නුඹලනායනාච්ඤනාලකගොටඉල්ලනලමගොනලදයක්වුවත්ඒසියල්ලනුඹලනාටලපැබුලණේයයඅදහනාපල්ලනා .
ඒවනානුඹලනාටලපැලබන්ලන්ය.” මනාක්11:24. අපිඋන්වහන්ලසසේලගේවචනයඅදහමු. {SCSI 103.1}
අපටදීඇතිසහතිකයවිශනාලය. සීමනාරහිතය. ලපගොලරගොන්දුවූතපැනපැන්වහන්ලසසේවිශස්වනාසවන්තය.
අපඉල්ලනලද්ලනගොලබනඅතරපවනාලදවියන්වහන්ලසසේඅලපයනාච්ඤනාඅසනබවත්අපටපිළිතුරුලදනබවත්අපවිසින්ඇදහි
යයුතුය. සමහරවිටඅපලගේවරදනිසනාඅපටආශිර්වනාදයක්ලනගොවනලද්ඉල්ලනාසිටිමු .
නමුත්අපසස්වර්ගීයපියනාලණලෝඅපටඉතනායහපතසලසනලද්දීලමන්අපලගේයනාච්ඤනාවලටපිළිතුරුලදවනාවදනාරණලසසේක .
අපලගේයනාච්ඤනාවලටපිළිතුරුලනගොලපැලබන්නනාක්ලමන්ලපලනනකලලපගොලරගොන්දුවතදින්අල්ලනාසිටිමු.
කුමක්ලහයන්දපිළිතුරුලපැලබනපපැයපපැමිණිකලඅපටඉතනාඅවශධ්යආශිර්වනාදයලපැලබනවනාඇත .
නමුත්අපඉල්ලනලද්ඉල්වනඅන්දමටමලපැලබනවනායයකයනාසිටීමපුහුකල්පනනාවක.
සතෘජුලලසහපැසිලරන්නවුන්ලගන්කසියහපත්ලදයක්නතරකරීමටඋන්වහන්ලසසේධර්මිෂස්ටවපැඩිය .
වරදක්කරීමටප්රඥනාවන්තවපැඩිය. නුලඹේයනාච්ඤනාවට
වහනාමඋත්තරලනගොලපැබුලන්වීමුත්උන්වහන්ලසසේවිශස්වනාසකරන්ටභයලනගොලවනු. “
ඉල්ලනාපල්ලනානුඹලනාටලදනුලබන්ලන්ය.” යනඋන්වහන්ලසසේලගේසතධ්යවූලපගොලරගොන්දුවවිශස්වනාසකරනු. මලතව7:7.
{SCSI 103.2}

ඇදහිල්ලඅපතුළඇතිවන්ටලපරඅපටලනගොපපැහපැදිළිකරුණවිසඳන්ටලහලෝබියසකලදකඅනුවක්රියනාකරන්ටලහලෝයනාලමන්
වියවුල්වපැඩිලවන්ටත්ප්රශස්නගපැඹුරුවන්ටත්පටන්ගනී. සදනාකනාලදපැනගපැන්මඇති, මපැවිල්ලලහිවුසියල්ලදකන,
තමන්කපැමතිපරිදිවචනලයන්සියල්ලආණේඩුකරනතපැනපැන්වහන්ලසසේවිශස්වනාසකරමින්අපඉන්නහපැටියටමඅපලගේඅසර
ණභනාවයදඋන්වහන්ලසසේලකලරහිඅපලගේරඳනාසිටීලමේහපැඟීමදඇතුවඋන්වහන්ලසසේලවතලගගොසස්යටපත්පහත්ලලසහඬන
ගමුනමේඋන්වහන්ලසසේඅලපසිත්ආලලලෝකමත්කරනවනාඇත.
අවසිංකයනාච්ඤනාලවන්සදනාකනාලයනාණන්වහන්ලසසේලගේඤනාණයටසමේබන්ධවන්ලනමු.
අපලකලරහිඅනුකමේපනාලවන්දලප්රසේමලයන්දපූර්ණවූගපැලවුමේකනාරයනාණන්ලගේමුහුණඅපලදසටහපැලරනබවදක්වනවිලශසේ
ෂසනාක්ෂියක්නපැතිලවන්ටපුළුවන.
උන්වහන්ලසසේලගේහසස්තයඅපපිටතපැවලරනවනාඅපිලනගොදකනනමුත්ලප්රසේමලයක්රියනාවලින්පිරුණඒහසස්තයදයනානුකමේපනා

ලව
ලවන්යුක්තවඅපපිටතබනුඒකනාන්තමය . {SCSI 104.1}
අපකරුණනාවහනාආශිර්වනාදලබන්ටලදවියන්වහන්ලසසේලවතඑනඅතරඅපසිත්තුළලප්රසේමලයහනාකමනාලවආත්මයඇතිවියයුතු
තුය .
ලනගොකමනාලවආත්මයක්ඇතුව“අලපණයකනාරයන්ටඅපකමනාකරන්නනාක්ලමන්අලපණයත්අපටකමනාකළමපැනවපැ”
යකයනායනාච්ඤනාකරන්ලන්ලකලසසේද?
අලපයනාච්ඤනාඅසනුලබන්ටනමේඅපියමේප්රමනාණයකකමනාවක්බලනාලපගොලරගොත්තුලවනවනාදඒප්රමනාණමඅපිත්අනුන්ටකමනාවි
යයුතුය. {SCSI 104.2}
යනාච්ඤනාවටපිළිතුරුලපැබීලමේලකගොන්ලදසියකදතෘලඩගොත්සනාහය.
අපඇදහිල්ලලන්හනාඅත්දපැකීලමන්වපැලඩන්ටනමේසකෑමලවලල්මයනාච්ඤනාකළයුතුය .
“ලනගොකඩවනායනාච්ඤනාලවපපැවතියයුතුය.” “සස්තුතිදීලමන්යුක්තයනාච්ඤනාලවහි අවදිවසිටලනගොකඩවනාඑහිපපැවතියල්ලනා”.
ලරලෝම 12:12. ලකගොලලගොසස්සි4:2. “එබපැවින්නුඹලනාසිහිලයන්යුක්තවසිටයනාච්ඤනාකරීමපිණිසපිබිදසිටපල්ලනා”
යයලපතතෘසස්තුමනාකයය.
“සියල්ලලහිදීසස්තුතිදීමසමගයනාච්ඤනාලවන්දකන්නලවලවන්දනුඹලනාලගේඉල්ලීමේලදවියන්වහන්ලසසේටදන්වනාපල්ලනා”
යය. පනාවුල්තුමනාඅවවනාදකරය. ශුද්ධනාත්මයනාණන්තුළසිටයනාච්ඤනාකරමින්....
“ලදවියන්වහන්ලසසේලගේලප්රසේමලයහිපපැවතියල්ලනා” යයයුදසස්කයය. 1 ලපට්රුසස්4:7; පිලිපපි4:6; යුදසස්20,21.
අලපජීවිතතුලටලදවියන්වහන්ලසසේලගන්ජීවනයගලනාඑනපිණිසදඅලපජීවිතලයන්පිරිසිදුකමත්ශුද්ධවන්තකමත්ආපසු
සුලදවියන්වහන්ලසසේකරනාගලනායනපිණිසදලදවියන්වහන්ලසසේහනාමනුෂධ්යයනාඅතරඇතිලනගොකපැඩුනනාවූඑක්සත්කමලනගොක
ඩවනායනාච්ඤනාකරීමලව. {SCSI 104.3}
උනන්දුයනාච්ඤනාවඅවශධ්යවූවක. ඊටබනාධනාකරන්ටකසිවකටඉඩලනගොලදනු.
ඔබසහලදවියන්වහන්ලසසේඅතරසසිංවනාදයනිරතුරුවිවතෘතලකගොටතබනු.
යනාච්ඤනාසමේමුතියටයන්ටලපැලබනප්රසස්තනාවබලනාසිටිනු.
ලදවියන්වහන්ලසසේසමගසහභනාගිකමසතධ්යවනාදීලලසලසගොයන්නවුන්යයනාච්ඤනාමීටිමටඑන්ලන් .
ඔවහුතමයුතුකමේවිශස්වනාසවන්තලලසඉටුකරමින්ඔවුන්ටලබතහපැකසියලුමේඵලප්රලයලෝජනලබනාගපැනීමටඋනන්දුලවන්ක්රි
ක්රියනාකරති . සස්වර්ගීයරශස්මිකදමේබයන්ලබනාගන්ටහපැකසකෑමසස්ථනානයකමඔවුන්දකන්ටලපැලබනුඇත. {SCSI 105.1}
පවුලල්යනාච්ඤනාවපවත්වනු. ආත්මයප්රනාණවත්කරනරහසිගතයනාච්ඤනාවකසිලසසේත්අතපසුලනගොකරනු.
යනාච්ඤනාවඅතපසුකරන්ලනහිනමේආත්මවර්ධනයවීමසිදුවියලනගොහපැක.
ප්රසිද්ධයනාච්ඤනාලහලෝපවුලල්යනාච්ඤනාවලහලෝපමණක්මදිය.
සියල්ලසුපරික්ෂනාකනාරිවලසගොයනාබලනලදවියන්වහන්ලසසේලගේඇසටපපැහපැදිළිලලසදර්ශනයලවනලදයක්වුනනාලවහුදකලනා
ලනාවයනාච්ඤනාලවලයදීසිටිනආත්මය . යනාච්ඤනා-අසනලදවියන්වහන්ලසසේපමණක්යඇසියුතුය. රහසිගතයනාච්ඤනාව.
එවපැනියනාච්ඤනාවලකරුණකසිමවිපරමේකනාරිකනකලනගොවපැටියයුතු. තමනාඅවටපරිසරලය
අනුබලලයන්දචසිංචලත්වයන්ලගන්දනිදහසස්ය.
රහසස්යනාච්ඤනාලවලයදුනආත්මයජ්වලිතලයන්පිරුලන්වීනමුත්සන්සුන්ලලසලදවියන්වහන්ලසසේලසගොයනායයඔහු.
හතෘදලයන්නික්ලමනයනාච්ඤනාවඇසීමටලයලෝ
මුවනලදකන්ඇතුවරහලසසේසියල්ලදකනතපැනපැන්වහන්ලසසේලගන්නිකුත්ලවනඅනුබලයමිහිරිවූදපවතින්නනාවූදඑකක්ව
න්ලන්මය. ලහසේසනාන්තදනාන්තවූචනාමේඇදහිල්ලලන්යුක්තවලදවියන්වහන්ලසසේසමගසහභනාගීකලමහිලයලදය.
ඒනයන්සනාතන්ටවිරුද්ධවකරනසටනටඅවශධ්යශක්තියලගනලදනසස්වර්ගීයආලලලෝකයරශස්මීන්රැසස්කරගනියඔහු.
අලපශක්තිලයබලලකගොටුවලදවියන්වහන්ලසසේය. {SCSI 106.2}
ඇතුළුලගටවපැදීයනාච්ඤනාකරනු.
සනාමනානධ්යවපැඩකටයුතුවලලයලදනඅතරසිතින්ලදවියන්වහන්ලසසේටයනාච්ඤනාවක්ඔපපුකරනු .

ඒලනගොක්ලමේඅන්දමටයලදවියන්වහන්ලසසේසමගහපැසිරුලන්.
ලමේරහසස්යනාච්ඤනාසුවඳදුමේලමන්ලදවියන්වහන්ලසසේලගේකරුණනාසනයඉදිරිපිටටනපැගී .
ලමලලසලදවියන්වහන්ලසසේලකලරහිරඳනාසිටිනතපැනපැත්තනාලගන්ජයගන්ටසනාතන්ටනුපුළුවන. {SCSI 106.1}
ලදවියන්වහන්ලසසේටයනාච්ඤනාවක්ඔපපුකරන්ටලවලනාවක්ලහලෝසස්ථනානයක්විලශසේෂයක්ලහලෝලනගොමපැත .
අලපසිත්උනන්දුයනාච්ඤනාලවන්ලදවියන්වහන්ලසසේටඑසවීමවළක්වන්ටපුළුවන්කසිවක්ඇත්ලත්නපැත.
අත්වික්ෂසස්තනාරජුඉදිරිලයහිලනලහමියනාකළනාක්ලමන්අපලගේවපැඩකටයුතුමනාධධ්යලයහිදවීථිලයලතරලපමින්ගමන්කර
නමහජනයනාමපැදදීදනිශස්චලයනාච්ඤනාවකලයදියයුතු. අපකවරතපැලනකසිටියත්එතපැනරහසස්කනාමරයක්සමේබලවය.
අලපසිතනමපැතිලදගොරනිතරමඇරතබමු. අලපසිතතුලටවපැඩමකරනපිණිසලයසුසස්වහන්ලසසේටආරනාධනනාකරමු. {SCSI
106.2}

අපඅවටඇතිලලලෝකයදුෂධ්යවුවත්කපැළපැල්සහිතවුවත්ඒකරණලකගොටලගනඅපිදුෂධ්යලනගොවීපිරිසිදුවහපැසිරියයුතුය .
අපිඅවසිංකයනාච්ඤනාලවන්ලද්වඅභිමුඛයටපපැමිලණනකලසියලුඅපිරිසිදුසිතුවිලිහනාඅශුද්ධකල්පනනාවලටවිරුද්ධවසකෑමලදගො
ලදගොරටුවක්මඅගුලුලනාතදින්වසනාතපැබියයුතුය .
ලද්වනාශිර්වනාදහනාලද්ලවලෝපකනාරපිළිගන්නනාපිණිසසිත්විවතෘතලකගොටඇත්ලතලෝලලරෞකකහපැගීමේවලටවඩනාශුද්ධවූසස්වර්ගීයහපැ
හපැගීමේඇතිකරන්නනාවූසහභනාගිකමකලයලදනවනාඇත . {SCSI 106.3}
සදනාකනාලසතධ්යතනාවලයවටිනනාකමගපැනවඩනාසමේපූර්ණවපැටහීමක්දලයසුසස්වහන්ලසසේගපැනවඩනාපපැහපැදිළිදර්ශනයක්දඅපට
ඇතිවීමඅවශධ්යය. ශුද්ධකලමේඅලසිංකනාරලයන්ලද්වදරුවන්ලගේසිත්පිරීඉතිරීයනායුතුය.
ලමේලද්ඉටුවන්ටනමේසස්වර්ගීයලද්වල්පිළිබඳවදිවධ්යප්රකනාශනයක්ඉල්ලනාසිටියයුතුය.
සස්වර්ගීයපරිසරයක්අපටලපැලබනපිණිසඅපලගේආත්මසස්වර්ගයලදසටඇදීයන්ටඉඩහරිනු .
පුෂස්පලයලෝසස්වභනාවලයන්මසුර්යයනාලදසටහපැලරන්නනාක්ලමන්අපලගේසිතුවිලිඋන්වහන්ලසසේලවතහරවනුලබනලලසලදවි
වියන්වහන්ලසසේටවඩනාලසිංවජීවත්ලවමු . {SCSI 107.1}
ඔලබඕනකෑකමේ, ඔලබප්රීතිය, ඔලබදුක්, ඔලබඅලපක්ෂනාසහඔලබභයදලදවියන්වහන්ලසසේඉදිරිපිටතබනු.
උන්වහන්ලසසේටබරලනගොදපැලනය. උන්වහන්ලසසේලවලහසටපත්ලනගොලවය.
ඔලබහිලසසේඇතිහිසලකසස්ගණනගනින්නනාවූතපැනපැන්වහන්ලසසේතමදරුවන්ලගේඕනකෑකමේගපැනලනගොසපැලකලිමත්ලනගොව
නලසසේක. “සස්වනාමින්වහන්ලසසේලබගොලහලෝඅනුකමේපනාවඇත්තනාවූදයනාවන්තවූලකලනක්ය.” යනාලකගොබ5:11.
අලපදුක්ගපැහපැටඋන්වහන්ලසසේලගේලප්රසේමලයහතෘදලයහිතදින්කනාවපැදීයය.
ඔලබසිතවියවුල්කරනසියල්ලඋන්වහන්ලසසේලවතලගනයනු. උන්වහන්ලසසේටඋසුලන්ටබපැරිකසිවක්නපැත.
කුමක්ලහයන්දඋන්වහන්ලසසේලලලෝකඋසුලමින්සර්වජගතිලයකනාරණනාකටයුතුආණේඩුකරනලසසේක. හසුරුවනලසසේක.
අලපසමනාදනානයපිලිබඳසුළුයයසලකනකසිත්උන්වහන්ලසසේටලනගොමපැත.
උන්වහන්ලසසේටකයවියලනගොහපැකතරමේඅඳුරුපරිච්ලජ්දයක්අපඅත්දපැකීලමහිලනගොමපැත.
උන්වහන්ලසසේටවිසඳන්ටබපැරිවියවුලක්දනපැත.
උන්වහන්ලසසේලගේක්ෂණිකසපැලකල්ලටභනාජනලනගොවනඋන්වහන්ලසසේටලනගොලපනීයනවිනනාශයක්වත්,
අපලගේආත්මයටහිරිහපැරකරනඋද්ලවගයක්වත්, සිතප්රීතිමත්කරනමලනලෝරසිංජනයක්වත්,
මගහපැරීයනඅවසිංකයනාච්ඤනාවක්වත්අපඅතලර්ඉතනායටහත්කුඩනාලකලනකුටවත් ලනගොමපැත.
“උන්වහන්ලසසේබිඳුණසිත්ඇත්තන්සුවකරනලසසේක. ඔවුන්ලගේතුවනාලබඳිනලසසේක.” ගීතිකනා147:3.
එකඑකආත්මයහනාලදවියන්වහන්ලසසේඅතරඇතිසමේබන්ධකමලකතරමේසමේපූර්ණලකතරමේපපැහපැදිළිඑකක්දකවලහගොත්
උන්වහන්ලසසේලගේලප්රසේමවන්තපුත්රයනාලදනපිණිසඋන්වහන්ලසසේලගේසපැලකල්ලටභනාජනවනපිණිසතවත්පුද්ගලලයක්ලමේ
ලමේපිහිපිටනපැතුවනාක්ලමන්ක්රියනාකළලසසේක . {SCSI 107.2}
ලයසුසස්වහන්ලසසේකයනලසසේක්“මනාලගේනනාමලයන්නුඹලනාඉල්ලන්නහුය;
නුඹලනාඋලදසනාමනාලගේපියනාණන්වහන්ලසසේටයනාච්ඤනාකරන්ලන්මියයලනගොකයමි;
පියනාණන්වහන්ලසසේමනුඹලනාටලප්රසේමකරනලසසේක.” “ මමනුඹලනාලතලෝරනාගත්ලතමි.....

මනාලගේනනාමලයන්පියනාණන්වහන්ලසසේලගන්නුඹලනාඉල්ලනලකගොයලදයක්නුමුත්උන්වහන්ලසසේනුඹලනාටලදනවනාඇත.”
ලයගොහන්16:26, 27; 15:16.
යනාච්ඤනාවකපටන්ගපැන්ලමේදීහනාඅවසනානලයදීලයසුසස්වහන්ලසසේලගේනනාමයනිකමේසඳහන්කරීමටවඩනාවපැදගත්ලදයක .
උන්වහන්ලසසේලගේනනාමලයන්යනාච්ඤනාකරීම.
ලයසුසස්වහන්ලසසේලගේආත්මලයන්හනාඅදහසස්ඇතුවඋන්වහන්ලසසේලගේලපගොලරගොන්දුඅදහමින්උන්වහන්ලසසේලගේඅනුග්රහයලක
ලකලරහිවිශස්වනාසකරමින්උන්වහන්ලසසේලගේවපැඩකරීමඑයන්අදහසස්කරය . {SCSI 108.1}
ලදවියන්වහන්ලසසේටනමසස්කනාරකරීමටලහලෝසස්වර්ගීකලද්ගපැනභනාවනනාකරීමටලහලෝලලලෝකලයන්ලවන්වීවනනාන්තරගත
වතපසස්රැකීමලදවියන්වහන්ලසසේඅලපන්බලනාලපගොලරගොත්තුලනගොවනලසසේක .
අපිදලයසුසස්වහන්ලසසේලමන්සමුහයනාඅතරවනාසයකරමු. හපැසිලරමු.
ලවනකසිත්ලනගොලකගොටයනාච්ඤනාලවහිපමණක්ලයදීසිටිනතපැනපැත්තනායනාච්ඤනාකරීමඉක්මණින්නවත්වය .
නපැත්නමේඔහුලගේයනාච්ඤනාවක්රමනානුකූලපුරුද්දක්ලවනවනාඇත . මනුෂධ්යලයලෝජනසමනාජලයන්ඈත්ලවනඅතරද,
කුරුසියදපැරීමහනාක්රිසස්තියනානියුතුකමේපපැහපැරහරිනකලද,
ඔවුන්උලදසනාඋනන්දුලවන්වපැඩකළතපැනපැන්වහන්ලසසේලවනුලවන්ලසසේවයකරීමනතරකරනඅතරදයනාච්ඤනාකරීමටකරු
ණනපැතිවීයය. අවසනානලයදීඔවුන්ලගේභක්තියදමපැරීයය. එපමණක්දලනගොවඔවුන්ලගේයනාච්ඤනාආත්මනාර්ථකනාමී,
පුද්ගලිකඒවනා ලවත්.
මනුෂධ්යවර්ගයනාලගේඋවමනනාවන්ගපැනලහලෝක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේරනාජධ්යයලයඅභිවතෘධියසඳහනාලහලෝලසසේවයකරීමටශක්තිය
ඉල්ලනාලහලෝයනාච්ඤනාකරීමටඔවුන්ටනුපුළුවන. {SCSI 108.2}
එකලනකනාලදවියන්වහන්ලසසේලගේලසසේවලයහිප්රලබලෝධමත්කරනපිණිසත්ශක්තිමත්කරනපිණිසත්සමගිසමනාජයභනාජන
යලනගොකලළගොත්බලවත්පනාඩුවක්දරනටලවනවනාඇත.
උන්වහන්ලසසේලගේවචනවලශක්තියත්ප්රනාණවත්කමහනාවපැදගත්කමත්ඒනයන්අපකල්පනනාලවන්මගහපැරීයය.
ඒවනාලයඇතිපිරිසිදුකරීලමේබලයහනාආලලලෝකකරීලමේඅනුබලයඅපසිත්හික්රියනාවිරහිතලවනවිටඅපිආත්මිකනාකනාරලයන්පි
රිලහනවනාඇත. අනධ්යයන්සමගආශලයදීක්රිසස්තියනානිකනාරයන්ටතිබියයුතුදයනාලවන්හීනවූවන්බවප්රදර්ශනයලවය .
ආත්මනාර්ථයගපැනමසලකමින්අනධ්යයන්සමගආශයලනගොකරනතපැනපැත්ලත්ලදවියන්වහන්ලසසේඔහුටදීඇතිසස්ථනානයලනගො
ලනගොදරන්ලනක .
ලසගොබනාලවන්මඅපතුළජනසමනාජයටඇතිලලගොල්බවවඩනානගනාසිටුවීලමන්අනධ්යයන්ලගේසනානුකමේපනාවටභනාජනවනුපමණ
කුදුලනගොවලද්වලසසේවයපිණිසවඩනාශක්තිමත්බවටහනාවපැඩිවර්ධනයටපපැමිණීලමේමනාර්ගයක්දලවයඒ . {SCSI 109.1}
ක්රිසස්තුභක්තිකලයලෝලද්වලප්රසේමයහනාමිදීලමේඅනගිසතධ්යයන්ගපැනකථනාබහකරමින්සමගිසමනාගමේපවත්වත්නමේතමන්සිත
ලමන්මඅනුන්සිතදඒකරණලකගොටලගනප්රලබලෝධමත්කරන්ලනලෝලව.
අපිදිනපතනාලදවියන්වහන්ලසසේගපැනදඋන්වහන්ලසසේලගේඅනුග්රහයපිළිබඳවදඅළුත්අත්දපැකීමේලබනබපැවින්උන්වහන්ලසසේ
ලගේලප්රසේමයගපැනප්රකනාශකරන්ටකපැමතිවන්ලනමු.
ලමලසසේකරීලමන්අපසිත්උණසුමේලවන්ටත්වධර්යවත්ලවන්ටත්පටන්ගනී.
අපිඅපගපැනඅඩුලවනුත්ලයසුසස්වහන්ලසසේගපැනවපැඩිලයනුත්කථනාකරමුනමේඋන්වහන්ලසසේලගේඅභිමුඛයවඩනාත්අපසමගලව
ලවනවනාඇත . {SCSI 109.2}
ලද්වනාරක්ෂනාවඅපටලපැලබනසකෑමවිටකමඋන්වහන්ලසසේගපැනකථනාකරන්ටත්උන්වහන්ලසසේටප්රශසිංසනාකරන්ටත්මතකතබනා
බනාගතයුතුය . අපිලලරෞකකලද්ගපැනකථනාබහ කරන්ලන්ඒගපැනඅපසිත්වලඋනන්දුවක්ඇතිලහයනි.
අපමිතුරන්අපලගේප්රිතීන්හනාදුක්ලවදනනාවන්ටසමේබන්ධවඇතිලහයන්ඔවුන්ගපැනදකථනාකරමු.
ලමලලගොවඅපමිතුරන්ටලප්රසේමකරීමටඇතිලහසේතුවටවඩනාබලවත්ලහසේතුවකඅපටඇත්ලත්ලදවියන්වහන්ලසසේටලප්රසේමකරනපි
පිණිස .
උන්වහන්ලසසේලගේබලයගපැනඅනධ්යයන්ටකීමත්උන්වහන්ලසසේලගේයහපත්කමගපැනප්රකනාශකරීමත්උන්වහන්ලසසේටඅපසිත්
ත්සතන්හිප්රමුඛසස්ථනානයදීමත්ලලලෝකජීවිතලයසනාමනානධ්යකටයුත්තවියයුතුය .

අනගිදීමනනාලදවියන්වහන්ලසසේඅපපිටවපැගිලරවලවඒගපැනසිතමින්ඊටලප්රසේමකරමින්ලලගොබකරමින්ලදවියන්වහන්ලසසේට
යමක්තධ්යගකරීමටනපැතිතපැනටපපැමිලණන්ටලනගොවඅපසස්වර්ගීයහිතවතනාණන්වහන්ලසසේටකළගුණසපැලකීලමන්හනාලප්රසේ
මලයන්බඳිනුලබනපිණිසඋන්වහන්ලසසේගපැනනිරන්තරසිහිවීමක්වශලයනි.
අපිලමේලලලෝකලද්ගපැනපමණක්සිතමින්කල්යවන්නලමලෝවමේහ.
සස්වර්ගීයමණේඩපලයඇරීඇතිලදගොරටුවලඟසිටින“ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේතුළින්ලදවියන්වහන්ලසසේලවතපපැමිලණනසියල්ල
න්ලකලවරදක්වනාගලවන්ටපුළුවන්වූ”
ලදවියන්වහන්ලසසේලගේලත්ජසින්බබළන්නනාවූක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේමුහුණලදසඇසස්ඔසවනාබලමු. {SCSI 109.3}
ලදවියන්වහන්ලසසේමනුෂධ්යපුත්රයන්ටකරන්නනාවූමවිතනානතක්රියනාගපැනත්උන්වහන්ලසසේලගේයහපත්කමගපැනත්අපිවපැඩිවපැ
ඩිලයප්රශසිංසනාකටයුතුය.
අපලගේභක්තිවන්තක්රියනායමේයමේලද්ඉල්ලීලමන්හනාපිළිගපැනීලමන්යුක්තවූඒවනාපමණක්ලනගොවියයුතු .
අපටලපැලබනප්රලයලෝජනගපැනකසිත්ලනගොතකනාඅපලගේඋවමනනාවන්ගපැනපමණක්ලනගොසිතමු.
අපිඅවශධ්යප්රමනාණයටවඩනායනාච්ඤනාකරමු. නමුත්සස්තුතිදීමටලබගොලහලෝමපැළිවන්ලනමු.
ලදවියන්වහන්ලසසේලගේකරුණනාලවදීමනනාඅපිනිතරලබනමුත්අපටඋන්වහන්ලසසේකළලද්ගපැනප්රශසිංසනාකරීමටත්ලකලළහි
හිගුණදපැක්වීමටත්අපිලකගොතරමේඅතපසුකරන්නලමලෝද . {SCSI 110.1}
පුරනාණලයදීසස්වනාමින්වහන්ලසසේඊශනාලයල්ටලමලසසේනියමකළලසසේක. “නුඹලනාලගේලදවිවූසස්වනාමින්වහන්ලසසේඉදිරිලයහි
කනා,
නුලබලදවිවූසස්වනාමින්වහන්ලසසේනුබටආශිර්වනාදකළනිසනානුඹඅතතබනසියල්ලගපැනනුඹලනාලගේලගයවපැසිලයලෝදප්රිතිලව
යල්ලනා.” වීතිය 12:7.
ලද්වලගරෞරවයඋලදසනාකරනදකෑදුක්මුසුලීලනාලවන්හනාකනසස්සලුභනාවලයන්යුක්තවලනගොවප්රීතිලයන්දප්රශසිංසනාගීකයමින්දසස්
සස්තුතිදීලමන්දඉටුකළයුතුය . {SCSI 110.2}
අලපලදවියන්වහන්ලසසේමතෘදුදයනාවන්තපිලයක.
උන්වහන්ලසසේලගේලසසේවයසසිංලවගජනකහනාලඛේදජනකලදයක්ලලසකල්පනනාලනගොකළයුතු.
සස්වනාමින්වහන්ලසසේටනමසස්කනාරකරීමහනාඋන්වහන්ලසසේලගේලසසේවලයලකගොටසක්ලපැබීමප්රීතියක්වියයුතුය.
එපමණමහත්ගපැලවීමක්සපයනාදුන්තපැනපැන්වහන්ලසසේගල්හිතක්ඇතිතදබලසස්වනාමිලයක්ලලසසලකමින්තමදරුවන්ක්රි
යනාකරනවනාටලදවියන්වහන්ලසසේලනගොසතුටුලසසේක. උන්වහන්ලසසේඅපලගේහිතමිතුරනාය.
අපිඋන්වහන්ලසසේටනමසස්කනාරකරනකලඋන්වහන්ලසසේඅපඅතරටවඩිමින්ආශිර්වනාදකරමින්අපසිත්ප්රීතිලයන්හනාලප්රසේමලය
ලයන්පුරවනලසසේක .
උන්වහන්ලසසේලගේලසසේවලයහිදීපහසුගපැනීමටලහලෝඋන්වහන්ලසසේලගේවපැඩවලඅමනාරුකමටවඩනාප්රීතියමුණගපැලසනවනාටකපැ
කපැමතිලසසේක .
සස්වනාමින්ටනමසස්කනාරකරන්නවුන්සියල්ලලහිදීඅවසිංකවදවිශස්වනාසවන්තවදක්රියනාකරීමටඅනුග්රහයලබනපිණිසත්දිනපතනා
තනාජීවිතලයසකෑමකටයුත්තකදීමප්රීතිසන්ලතලෝෂලවනපිණිසත්ඔවුන්උලදසනාවූඋන්වහන්ලසසේලගේසපැලකල්ලහනාලප්රසේමයගපැ
නසිතමින්එතපැනින්පිටත්වයනවනාටලදවියන්වහන්ලසසේකපැමතිලසසේක. {SCSI 111.1}
අපිකුරුසියලඟරැසස්ලවමු. අලපකථනාබහදභනාවනනාවදකුරුසිලයඇණගපැසූක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේගපැනලවන්ටඕනකෑය.
අපිලදවියන්වහන්ලසසේලගන්ලබනසකෑමආශිර්වනාදයක්මසිලත්තබනාගතයුතුය.
උන්වහන්ලසසේලගේබලවත්ලප්රසේමයවටහනාගත්කලකුරුසියටතබනාඇණගපැසූඒඅත්වලටඅපකටයුතුසියල්ලපවරන්ටබයලනගො
ලනගොවියයුතුය . {SCSI 111.2}
ප්රශසිංසනාලවපියනාපත්පිටනපැගීආත්මයසස්වර්ගයටළඟනාවියයුතුය.
දුතලයලෝඋසසස්තපැන්හිලදවියන්වහන්ලසසේටගීගනායනනාවලින්නමසස්කනාරකරති.
කළගුණදපැක්වීලමන්අපිදසස්වර්ගීයලසසේනනාවලනමසස්කනාරයටසහභනාගීලවමු.
“ප්රශසිංසනාකරනකවලරක්මුත්ලදවියන්වහන්ලසසේටමහිමයලදය.” ගීතිකනා50:23.

“ප්රීතියදසන්ලතලෝෂයදසස්තුතිදීමහනාගීතිකනාහඬද” ඇතුවසස්වනාමින්වහන්ලසසේලවතපපැමිලණමු. ලයසයයනා51:3. {SCSI
112.1}

මිරීමිරීයනාච්ඤනාපපැය
1. මිරීමිරීයනාච්ඤනාපපැය

ජනීජනනාකරත්ප්රිය
නීතිපතනාපියනාලවත
ලගනයනමනාදුක්සිත
අගහිඟඇතිවිට
ලබනාඇතමනාපිහිට
මිදුලනමේමනායකුලගන්ද
නිසනාමිරීයනාච්ඤනාපපැය

2. මිරීමිරීයනාච්ඤනාපපැය

මනාඅයදුමේහිමිලවත
ලගනයනලපමේවත්පපැය
පමනාලනගොවීඑන්මනාලවත
ලපැලබයකරුණනාවමට
වතහිමිදුටුවිට
මනාපවබනාරදීහිමිට
බලනාහිඳීමේයනාච්ඤනාපපැය

3. මිරීමිරීයනාච්ඤනාපපැය

ලදනමටසමනාදනානය
කල්වරියඋඩසිට
සගලදසබලමේතුට
අමරණයපපැළඳ
නුබකුසවිනිවිද

ලගනයනමනාරථය
ඔබයමිරීයනාච්ඤනාපපැය {SCSI 113.1}
අදිකනාරය 12—අනුමනානයටකුමක්කරමුද?
ලනාබනාලක්රිසස්තියනානිකනාරලයලෝඇතපැමේවිටඅනුමනානයලහසේතුලකගොටලගනකරදරයටපත්වන්නනාහුය.
ඔවුන්ටලනගොවපැටලහන්නනාවූදලනගොලයකුත්කරුණලද්වවචනලයහිඅන්තර්ගතබපැවින්ශුද්ධලියවිලිලදවියන්වහන්ලසසේලගේ
ලගේඑළිදරවවක්ලනගොලවයයනපුහුමතයඉදිරිපත්කරමින්ඔවුන්ලගේඇදහිල්ලලසගොලවන්ටසනාතන්උත්සනාහදරය .
මමහරිමගදපැනගන්ලන්ලකලසසේදකයනාඔවහුඅසත්.
ඇත්තටමබයබලයලද්වවචනයනමේලමේඅනුමනානයන්හනාවියවුල්වලින්මිලදන්ලන්ලකලසසේද? {SCSI 114.1}
අලපඇදහිල්ලසස්ථීරවනපරිදිසකෑලහනසනාක්ෂීන්ලනගොමපැතිවඅපටඅදහන්ටයලදවියන්වහන්ලසසේලනගොකයනලසසේක.
උන්වහන්ලසසේලගේචරිතය,උන්වහන්ලසසේලගේවචනලයසතධ්යයතනාවයයනනාදීසියල්ලක්මඅපලගේබුද්ධියටගපැලලපනසනාක්ෂී
ෂීන්ලගන්සස්ථීරවීඇත . ඒසනාක්ෂීන්එමටය. නමුත්අනුමනානකරීලමේහපැකයනාවලදවියන්වහන්ලසසේපහලනගොකළලසසේක.
අපඇදහිල්ලප්රදර්ශනයන්පිටලනගොව, සනාක්ෂීන්පිටපදනමේකළයුතුය.
අනුමනානකරන්ටකපැමතිසියල්ලන්ටඑලසසේකරීමටඉඩප්රසස්ථනාඇත්ලත්ය.
ඒඅතරමසතධ්යයදපැනගන්ටකපැමතිසියල්ලන්ටඔවුන්ලගේඇදහිල්ලපිහිටුවීමටඅවශධ්යසනාක්ෂීන්ඕනකෑපමණඇත්ලත්ය .
{SCSI 114.2}

සදනාකනාලයනාණන්වහන්ලසසේලගේක්රියනාගුණකනාලිකබුද්ධිලයන්වටහනාගනීමනාඅපහසුකරුණක.
තීක්ෂණඤනාණයටදශනාසස්ත්රයපරලතරටඋගත්බුද්ධියටදලමේශුද්ධතපැනපැන්වහන්ලසසේඅභිරහසක්ලමන්සදහටමපවතින්ට
අවශධ්යයද? “ලදවියන්වහන්ලසසේලගේගපැඹුරුලද්වල්දපැනගන්ටනුඹටපුළුවන්ද?
සර්වප්රකනාරමයනාණන්වහන්ලසසේසමේපූර්ණලලස දපැනගන්ටනුඹටපුළුවන්ද? ඒකසස්වර්ගයලමන්උසය;
නුඹටකුමක්කරන්ටපුළුවන්ද?” ලයලෝලවල්11:7,8. පනාවුල්තුමනාලමලසසේකයය.
“අලහලෝලදවියන්වහන්ලසසේලගේදපැනගපැන්ලමත්ප්රඥනාලවත්බහුලත්වයලකගොපමණගපැඹුරුද ?
උන්වහන්ලසසේලගේවිනිශස්චයන්ලසගොයනාදපැනගපැන්මත්උන්වහන්ලසසේලගේමනාර්ගයන්ලත්රුමේගපැනීමත්ලකගොපමණඅමනාරුද?”
ලරලෝම 11:33. “වලනාකුල්හනාඅන්ධකනාරයඋන්වහන්ලසසේහනාත්පසය.
ධර්මිෂස්ටකමසහයුක්තියඋන්වහන්ලසසේලගේසිසිංහනාසනලයඅත්තිවනාරනාමය” යගීතිකනාකනාරයනාකයය. ගීතිකනා97:2.
උන්වහන්ලසසේඅපසමගක්රියනාකරනඅන්දමේවලින්දඑලසසේක්රියනාකරීමටලපගොළඹවනුලබනඅදහසස්වලින්දසර්වප්රකනාරමයටඒ
කනාබද්ධලකගොටඇතිලප්රසේමයහනාකරුණනාවලකගොපමණදපැයඅපටවටහනාගතහපැක.
අපලගේයහපතසඳහනාලදවියන්වහන්ලසසේලගේඅභිප්රනායයන්පමණක්අපිවටහනාගනිමු .
ඉන්එපිටවූසියල්ලක්ගපැනලප්රසේමලයන්පිරීගියසිතහනාසර්වබලධනාරීහසස්තයලකලරහිදඅදහමු. {SCSI 114.3}
කනාලිකඤනාණලයන්සමේපූර්ණලයන්ලත්රුමේගතලනගොහපැකරහසස්ලද්වවචනලයලමන්මඑහිකතුවරයනාණන්ලගේචරිතලය
හිදඅන්තර්ගතය. ලලලෝකයටපනාපයඇතුල්වීමේ, ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේමනුකයගපැනීම, නපැවතඋත්පනාදය,
මළවුන්ලගන්නපැගිටීමආදීකරුණමනුෂධ්යඤනාණලයන්විසඳියලනගොහපැකවූදසමේපූර්ණලයන්වටහනාගතලනගොහපැකවූදරහසස්
ලව.
උන්වහන්ලසසේලගේලද්වබලයඅපටලනගොවපැටලහනබපැවින්උන්වහන්ලසසේලගේවචනයඅනුමනානකරීමටකසිමලහසේතුවක්නපැ
ත. ලමේසස්වනාභනාවිකලලලෝකලයඇතිඅපටලත්රුමේගතලනගොහපැකරහසස්වලින්අපවටවීසිටිමුව .
ඉතනාසුලුප්රනාණිලයකුලගේජීවිතයපවනාදර්ශනවනාදීන්ලගන්ඉතනාප්රඥනාවන්තයනාටවිසස්තරකළලනගොහපැකලප්රලහසේළිකනාවක .
අපඤනාණපථලයන්එපිටසකෑමතපැනමවිසස්මයන්ලගන්පිරීඇත.
එබපැවින්ආත්මිකලලලෝකලයඅපටලනගොවපැටලහනඅභිරහසස්ඇතිවීමගපැනඅපිපුදුමයටපත්වියයුතුද ?
නරබුද්ධිලයපටුත්වයහනාදුර්වලත්වයහනාඊටලහසේතුව, උන්වහන්ලසසේ
ලගේබලලයරහසඅපටවටහනාගතලනගොහපැකවූපලියටඅපිඋන්වහන්ලසසේලගේවචනයඅනුමනානලනගොකරමු .

කුමක්ලහයන්දඋන්වහන්ලසසේලනාලගේලද්වචරිතයගපැනඅවශධ්යප්රමනාණසනාක්ෂීන්ශුද්ධලියවිල්ලලහිදීඇතිලහයනි. {SCSI
115.1}
“එහිලත්රුමේගන්ටඅමනාරුසමහරලද්තිලබ.

නූගත්අසස්ථීරතපැනපැත්ලතලෝඅන්ලියවිලිලමන්තමුන්ලගේමවිනනාශයටඒවනාත්ලපරලති”
යලපතතෘසස්අලපගොසස්තුළුවරයනාකයය.
ශුද්ධලියවිල්ලල්ලත්රුමේගපැනීමටඅපහසුතපැන්ඇතිවීමලද්වධර්මයඅවිශස්වනාසකරන්ලනලෝබයබලයටවිරුද්ධවලගනහපැ
රපනානතර්කයක.
නමුත්එයන්සිදුවන්ලන්ඔවුන්අදහසස්කළලද්ටඉඳුරනාමලවනසස්වූබයබලලයසතධ්යතනාවයවඩනාත්තහවුරුවීමය .
අපටලත්රුමේගතහපැකලද්හපැරලදවියන්වහන්ලසසේගපැනබයබලලයකසිත්සඳහන්වීලනගොමපැතිනමේපරිමිතබුද්ධිලයන්උන්
වහන්ලසසේලගේමහන්තත්වයහනාඋතුමේකමවටහනාගතහපැකනමේබයබලයලද්වනානුභනාවලයන්යුත්එකක්යයනනිවපැරදිසනාක්ෂි
ෂියලනගොදරන්ලන්ලව .
එහිඉදිරිපත්කරන්නනාවූවිෂයයන්හිඅන්තර්ගතරහසස්හනාලත්ජසනිසනාමඑයලද්වවචනයලලසඇදහීමටඅනුබලලදන්ලන්
ය. {SCSI 116.1}
බයබලයමනුෂස්යචින්තනලයහිවූආශනාවන්හනාඋවමනනාවන්මුදුන්පමුණවනාගපැනීමටමුළුමනින්මආධනාරවනපරිදිචනාමේසතධ්ය
තධ්යයන්ප්රකනාශකරය .
ලමවපැනිප්රකනාශයන්ලබගොලහලෝලසයන්සසිංවර්ධනයවූබුද්ධිමතුන්වර්ගීකරණයකන්ලමන්විසස්මයටපත්කරවනඅතර ,
ඉතනායටහත්, දියුණතියුණබුද්ධියක්නපැතිඅයටපවනාගපැලවීලමේමනාර්ගයවටහනාගපැනීමටපිළිසරණලවය .
එලසසේවීනමුත්එහිසඳහන්වීඇතිචනාමේකයමන්හිගපැබලකගොටඇතිසතධ්යයන්මනුෂධ්යඅවලබලෝධලයන්ලකතරමේදුරුකතරදඋ
සසස්දකවලහගොත්ඒවනාලදවියන්වහන්ලසසේවිසින්ප්රකනාශකළනිසනාපිළිගන්නවනාමිසනපැතිනමේපිළිගතලනගොහපැක.
ගපැලවීලමේමනාර්ගයඅපටසස්ථීරලලසවිවතෘතලකගොටඇත්ලත්ලදවියන්වහන්ලසසේඉදිරිපිටමනසස්තනාපවීමටකළයුතුහපැමක්රියනාව
ක්මපපැහපැදිලිලලසඋන්වහන්ලසසේනියමලකගොටඇතික්රමයඅනුවගලවනුලබනපිණිසසස්වනාමිවූලයසුසස්ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලක
ලකලරහිඇදහීමලත්රුමේගන්නනා පිණිසය .
නමුත්පහසුලවන්ලත්රුමේගතහපැකලමේසතධ්යයන්ටයටින්ලදවියන්වහන්ලසසේලගේමහිමයතුළසපැඟවීඇතිරහසස්දමනුෂධ්යබුද්
ද්ධිලයන්ලසගොයනාදපැනගතලනගොහපැකඅභිරහසස්දඇත්ලත්ය .
එලසසේවීනමුත්ඇදහිල්ලලන්හනාලගරෞරවලයන්යුක්තවසතධ්යයලසගොයනඅවසිංකතපැනපැත්තනාටඒවනාලසවීමටරුකුල්ලදය .
බයබලයකයවන්ටකයවන්ටඑයජීවමනානලද්වවචනයබවවඩනාත්තහවුරුලවය .
මනුෂධ්යබුද්ධියයටත්කමින්හනාඅවනතභනාවලයන්ලද්වප්රකනාශනයටයටත්ලවය. {SCSI 116.2}
අපටබයබලලයඇතිසතධ්යන්සමේපූර්ණනාකනාරලයන්වටහනාගන්ටබපැරිවීලමන්කනාලිකබුද්ධියටසදනාකනාලිකබුද්ධියවටහනාග
න්ටබපැරිබවඔපපුලවය. සර්වඥතනාවලයඅභිප්රනායන්කනාලික, සීමනාසහිතමනුෂධ්යඤනාණලයන්අවලබලෝධකරගන්ටබපැරිය.
{SCSI 117.1}

අභක්තිකයනාටහනාලද්වධර්මඅවිශස්වනාසකයනාටදබයබලලයඇතිරහසස්අවලබලෝධකරගතලනගොහපැකබපැවින්ඔවහුඒඅහකදමති
ති . එපනාකරති. බයබලයවිශස්වනාසකරනවනායයකයනහපැමලදනනාමලමේඅනතුලරන්මිදීලනගොමපැත.
“සලහලෝදරයනිජීවමනානලදවියන්වහන්ලසසේලකලරන්අහක්වයන්නනාවූලනගොඇදහිලිකනාරනපුරුසිතක්නුඹලනාඅතලරන්කසි
සිලවකුතුළලනගොතිලබනහපැටියටබලනාගනිල්ලනා .” යයපනාවුල්අලපගොසස්තුළුවරයනාකයය. ලහබලරව3:12.
ශුද්ධලියවිල්ලල්ප්රකනාශලකගොටඇති“ලදවියන්වහන්ලසසේලගේගපැඹුරුලද්වල්”
දපැනගන්නනාපිණිසබයබලයප්රලවසලමන්උගපැනීමවටී.
“රහසස්වූසියල්ලඅපසස්වනාමින්වහන්ලසසේසතුවනඅතරමඑහිප්රකනාශලකගොටඇතිසියල්ලඅපටඅයතිය” වීතියවනාක්ය 29:29.
නමුත්පරීක්ෂනාකරීලමේබලයන්වියවුල්කරදපැමීමසනාතන්ලගේවපැඩක.
ශුද්ධලියවිල්ලල්සකෑමලකගොටසක්මලකලනකුටවිසස්තරකළලනගොහපැකනමේඔහුලනගොඉවසිලිවන්තභනාවයටපත්ලවය .
ඔහුපරනාජයවූලහයන්ඒපිළිලනගොලගනඅහසිංකනාරසිතින්ක්රියනාකරය.
ලද්වනානුභනාවලයන්දුන්නනාවූතමනාටලනගොවපැටලහසේයයපිළිගපැනීමඔවුන්ටතරමේලනගොවනබනාල්දුකරුණකපැයදසිතය.

ඒඒකරුණපිලිබඳසතධ්යයයඔවුන්ටප්රකනාශකරීම
සුදුසුදනුසුදුසුදයනවගලදවියන්වහන්ලසසේතීරණයකරනතුරුබලනාසිටින්ටඔවුනටඉවසිල්ලලනගොමපැත .
කසිමඅධනාරයක්ලනගොමපැතිවශුද්ධලියවිලිවලඅන්තර්ගතලද්වටහනාගන්ටමනුෂධ්යඤනාණයප්රමනාණවත්යයඔවහුසිතති .
ලමතපැනදීඔවුන්පරනාජයවුනිනමේශුද්ධලියවිල්ලල්කතතෘත්වයටපවනාඔවුන්කපැමතිපරිදිලදගොසස්නගන්ලනලෝදලව
.බයබලලයන්උපුටනාගත්තනායයවිශස්වනාසකරනලබගොලහලෝධර්මහනාඋගපැන්වීමේබයබලලයඅන්තර්ගතවීනපැතිබවත්ඒවනාලද්වනා
වනානුභනාවලයක්රමයටමුළුමණින්මවිරුද්ධබවත්සතධ්යයයක . ලනගොරහසක.
ලමේධර්මලබගොලහලෝලදනනාලගේසපැකයටහනාවියවුලටලහසේතුභූතවීඇත .
ලකලසසේලවතත්ඒනිසනාලද්වවචනයටලදලෝෂනාලරලෝපණයකරීමලනගොවටී.
කුමක්ලහයන්දඒවනාමනුෂධ්යවිපර්යනාසයන්ලගේඵලලයලෝය. {SCSI 117.2}
යමේලහයකන්ලදවියන්වහන්ලසසේලගේහනාඋන්වහන්ලසසේලගේක්රියනාගපැනසමේපූර්ණවටහනාගපැනීමක්ලබනාගන්ටමවනලදඅයට
පුළුවන්වුනිනමේ, එතපැන්සිටඑවපැන්නන්ටදපැනීමවපැඩිවර්ධනයවීමදකල්පනනාශක්තියදියුණවීමදනතරලවනවනාඇත .
ඔහුටලසගොයනාදපැනගපැනීමටසතධ්යයක්තවත්ලනගොමපැතිතපැනටඔහුපපැමිලණය.
ලදවියන්වහන්ලසසේඅතිඋසසස්පුද්ගලලයක්ලනගොවනුඇත.
මනුෂධ්යඤනාණලයහනාසඵලත්වලයඅගතපැන්පත්වූවිටදියුණවීමනතරලවය .
ඒඑලසසේලනගොවනබපැවින්අපිසස්තුතිකරමුලදවියන්වහන්ලසසේට. ලදවියන්වහන්ලසසේඅනන්තය. සදනාකනාලිකය.
“සියලුදපැනගපැන්ලමේහනාප්රඥනාලවවසස්තූන්උන්වහන්ලසසේතුළනිධනානලකගොටඇත්ලත්ය.” ලකගොලලගොසස්සි2:3.
සදනාකනාලලයන්සදනාකනාලයටමිනිසනාඋගනිය. ලසගොයය.
නමුත්උන්වහන්ලසසේලගේප්රඥනාලවදයහපත්කලමේදබලලයදවසස්තූන්ලකළවරකටලනගොපමුණවය. {SCSI 118.1}
තමලසනඟටලමේජීවිතලයදීපවනාතමවචනලයන්සතධ්යයන්නිරතුරුප්රකනාශවීමඋන්වහන්ලසසේඅදහසස්කරනලසසේක.
ලමේඤනාණයලබනාගතහපැක්ලක්එකමමනාර්ගයකනි.
ලද්වවචනයහරිආකනාරවටහනාගපැනීමටඇතිඑකමමනාර්ගයආත්මයනාණන්වහන්ලසසේලගේආලලලෝකයලබනාගපැනීමලව .
“ලදවියන්වහන්ලසසේලගේකනාරණනාලදවියන්වහන්ලසසේමිසලවන කසිලවක්ලනගොදනිය.......
ආත්මයනාණන්වහන්ලසසේලදවියන්වහන්ලසසේලගේගපැඹුරුලද්වල්විමසනලසසේක.” 1 ලකගොරින්ති2:11, 10.
“සපැබකෑකලමේආත්මයනාණන්වහන්ලසසේආකලඋන්වහන්ලසසේමුළුසතධ්යයකරනානුඹලනාටමඟලපන්වනලසසේක......
උන්වහන්ලසසේමනාසන්තකලදයන්රැලගනනුඹලනාටප්රකනාශකරනලසසේක.”
යනුතමලසනඟටගපැලවුමේකනාරයනාණන්ලගේලපගොලරගොන්දුවය. ලයගොහන්16:13,14. {SCSI 118.2}
මනුෂධ්යයනාතමනාලගේකල්පනනාශක්තියක්රියනාකරවීමලදවියන්වහන්ලසසේලගේඅදහසය.
ලවනකවරශනාසස්ත්රරයකටත්වඩනාකල්පනනාශක්තියහපැඩීදපැඩිකරන්නනාවූදඋසසස්කරන්නනාවූදඉලගනීමබයබලලයන්ලබනා
ගතහපැක.
නමුත්ගිලන්බවටහනාදුර්වලබවටපත්වන්නනාවූමනුෂධ්යයනාලගේබුද්ධියලදවිලකලනක්කරීලමන්ප්රලවසමේවියයුතු .
ඉතනාචනාමේසතධ්යයන්පවනාලත්රුමේගන්ටබපැරිවනඅන්දමටඅපමනපැසපටලපැවිලිලනගොකරගන්ටනමේකුඩනාදරුලවකුලමන්ඉලග
ලගනගන්ටසූදනානමේවශුධනාත්මමගලපන්වීමලසගොයනඇදහිල්ලහනාඅවසිංකකමඇතිවන්නටඕනකෑය .
ලදවියන්වහන්ලසසේලගේබලයදප්රඥනාවදමහන්තත්වයදවටහනාගපැනීමටඅපඅලපගොලහගොසත්බවහපැඟීයනායුතුය .
උන්වහන්ලසසේලගේවචනයදිගහරිනකලදඋන්වහන්ලසසේඅභිමුඛයටයනඅතරදඅපතුළඇතිවනත්රනාසලයන්අපයටහත්භනාව
යටපත්කළයුතුමය.
අපිබයබලයදිගහරිනකලබුද්ධියටවඩනාඋතුමේබයබලයක්තිලබනබවඑත්තුගනිමින්මමනපැමපැතිමලහලෝත්තමයනාණන්ටසි
සිතින්හනාඤනාණලයන්නමසස්කනාරකළයුතු . {SCSI 119.1}
අපහසුවූදඅප්රකනාශවූදලද්වල්වලලත්රුමදපැනගන්ටකපැමතිඅයටලදවියන්වහන්ලසසේඒලද්වල්පපැහපැදිලිකරනවනාඇත .
නමුත්ශුද්ධනාත්මමගලපන්වීමලනගොමපැතිවශුද්ධලියවිලිවරදවනාලත්රුමේකරීලමේවරදටඅපිපත්ලවන්ටපුළුවන .
කසිප්රලයලෝජනයක්ලනගොලපැලබනලසසේලබගොලහලෝලදනනාබයබලයකයවයලබගොලහලෝවිට .

එයනලනගොලයක්විටඅනතුරුසිදුලව. යනාච්ඤනාලවන්හනාලගරෞරවලයන්වියුක්තවබයබලයදිගහරිනකලද,
සිතුවිලිහනාආශනාවන්ලදවියන්වහන්ලසසේලකලරහිරඳනාලනගොපවතිනවිටදඅනුමනානලයන්බුද්ධිය
අඳුරුවීලගගොසස්ඒප්රසස්ථනාලවහිමලනගොඇදහිලිවන්තකමබලවත්ලවය .
සතුරනාසිතිවිලිමර්දනයකරමින්ලබගොරුවිසස්තරකරීමේලයලෝජනනාකරය.
මනුෂධ්යලයලෝලකතරමේඋගත්වුවත්ඔවුන්වචනලයන්හනාක්රියනාලවන්ලදවියන්වහන්ලසසේසමගඑක්සත්ලනගොලවනමේ,
ශුද්ධලියවිලිලත්රුමේගපැනීමවරදිනබපැවින්ඔවුන්ලගේවිසස්තරයන්ලකලරහිවිශස්වනාසයතපැබීමආරක්ෂනාසහිතලනගොලව .
වපැරිදිලසගොයනඅටිලයන්ශුද්ධලියවිලිහදනාරන්නවුන්ටආත්මිකඅන්තර්දතෘෂස්ටියඇත්ලත්නපැත.
ඔවුනලගේදර්ශනයවිකනාරවීලමන්ලනගොඇදහිල්ලටසහඅනුමනානකරීමටලහසේතුන්ඉතනාපපැහපැදිළිචනාමේලද්වලදකන්ටලපැලබ
නවනාඇත. {SCSI 119.2}
පනාපයටලප්රසේමකරීමකවරඅන්දමකන්ලවසස්ලවලනාලගනතිබුනත්සපැකකරීමටහනාඅවිශස්වනාසකරීමටලහසේතුවලව .
ලද්වවචනලයඉල්ලීමේවලටඅකීකරුවන,
පවටලප්රසේමකරනඅහසිංකනාරසිතක්ඇතිතපැනපැත්ලතලෝශුද්ධලියවිලිවලබලයගපැනසපැකකරති.
සතධ්යකරනාඑලලඹන්ටනමේඑයදපැනගපැනීමටඅවසිංකආශනාවක්දසතධ්යයටකීකරුවීමටසිලත්කපැමපැත්තදතිලබන්ටඕනකෑමය.
ලමේඅන්දමටශුද්ධලියවිලිඉලගනගන්නනාවිටඒලද්වවචනයබවදක්වනසනාක්ෂීන්ලගන්වටකරනුලපැබඑයන්උපුටනාගන්
නසතධ්යයන්ඔවුන්ලගේගපැලවීමපිණිසඔවුන්නපැණවත්කරය. {SCSI 120.1}
“යලමක්උන්වහන්ලසසේලගේකපැමපැත්තකරන්ටසතුටුනමේඔහුඒඉගපැන්වීමලදවියන්වහන්ලසසේලගන්වූඉගපැන්වීමක්දකයනාදපැ
දපැනගන්ලන්ය ” යලයගොහන්7:17. ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේකීලසසේක.

ඔබටලනගොවපැටලහනලද්ගපැනප්රශස්නකරන්නටත්වපැදගපැමේමකටනපැතිවනාදකරන්ටත්පටන්ලනගොලගනදපැන්ඔබටලපැබීතිලබ
ලබනආලලලෝකගපැනසපැලකලිමත්වන්ලනහිනමේඊටවඩනාආලලලෝකයක්ඔබටලපැලබනවනාඇත .
ඔබවවපැටහීලගගොසස්ඇතියුතුකමේපපැහපැරලනගොහපැරක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේඅනුග්රහයකරණලකගොටලගනඉටුකරනු .
දපැන්ඔබටසපැකසහිතලද්වල්එවිටලත්රුමේගන්ටත්ඉටුකරන්ටත්පුළුවන්කමලපැලබනවනාඇත. {SCSI 120.2}
උගත්නුගත්සියලුලදනනාටමවිවතෘතවුඅත්දපැකීමනමපැතිසනාක්ෂියක්ඇත.
ලද්වවචනලයනිතධ්යතනාවයදඋන්වහන්ලසසේලගේලපගොලරගොන්දුවලසතධ්යතනාවයදඔපපුකරබලනලලසලදවියන්වහන්ලසසේඔ
බටත්මටත්ආරනාධනනාකරනලසසේක. “සස්වනාමින්වහන්ලසසේයහපත්බවරසබලනාදපැනගනිවය”
යඋන්වහන්ලසසේඅණකරනලසසේක. අනිලකකුලගේඅත්දපැකීමවිශස්වනාසලනගොලකගොටඅපටමරසබලන්ටකයනලසසේක.
“ඉල්ලනාපල්ලනානුඹලනාටලපැලබන්ලන්ය” යඋන්වහන්ලසසේකීලසසේක. උන්වහන්ලසසේලගේලපගොලරගොන්දුලනගොවරදිය.
ඒවනාකවදනාවත්වපැරදුලන්නපැත. කවදනාවත්වරදින්ලනත්නපැත. ගීතිකනා34:8; ලයගොහන්16:24. {SCSI 121.1}
අපිලයසුසස්වහන්ලසසේටලසිංවඋන්වහන්ලසසේලගේලප්රසේමලයසමේපූර්ණත්වයගපැනප්රීතිලවමු .
එවිටඅපලගේඅනුමනානයන්හනාඅඳුරඋන්වහන්ලසසේඅභිමුඛලයහිදීඅලපතපිටවපැටිදියබිඳුලමන්පහවීයය . {SCSI 121.2}
“පියනාණන්වහන්ලසසේඅන්ධකනාරලයබලලයන්අපමුදනාතමන්ලප්රසේමලයපුත්රයනාණන්ලගේරනාජධ්යයටඅපපමුණවනාගත්ලසසේකපැ”
යපනාවුල්තුමනාකයය. ලකගොලලගොසස්සි1:13 ලන්, මරණලයන්ජීවනයටපපැමිණිසකෑමලදනනාටමපුළුවන.
“ලදවියන්වහන්ලසසේසපැබකෑබවටමුද්රනාවතබනාගන්ට.” “මටසරණක්උවමනනාවි. ඒසරණකතුතුමන්තුළමටසමේබවිය.
මනාලගේසකෑමඋවමනනාවක්මසපයනලද්ලද්ය. ආත්මලයසනාගින්නනිවුලණේය.
දපැන්බයබලයමටලයසුසස්ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේඑළිදරවවය .
මලයසුසස්වහන්ලසසේලකලරහිඅදහන්ලන්මන්දකයනාඔබඅසන්ලනහිද?
මනාඋන්වහන්ලසසේඅදහන්ලන්උන්වහන්ලසසේමටදිවධ්යගපැලවුමේකනාරලයකුබපැවිනි. මනාබයබලයවිශස්වනාසකරන්ලන්මන්ද?
කුමක්ලහයන්දමනාආත්මයටලදවියන්වහන්ලසසේලගේහඬයඒ.” කයනාසනාක්ෂිදරනටඔහුටපිළිවන.
ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලද්වපුත්රයනාබවටත්බයබලයසතධ්යබවටත්අපතුළමසනාක්ෂිඇතිවන්ටපුළුවන .
අපිමිතධ්යකතනාන්තරඅනුවලනගොයනබවදනිමුව. {SCSI 121.3}

අපලගේසස්වනාමිවූලයසුසස්ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේගපැනදපැනගපැන්ලමන්දකරුණනාලවන්දවපැලඩනලලසලපදුරුතුමනාඅවවනාදකරය .
1 ලපතතෘසස්3:18.
ලදවියන්වහන්ලසසේලගේලසනගඅනුග්රහලයන්වපැලඩනකලලද්වවචනයගපැනවඩනාදපැනගපැන්මදනිරතුරුලබනවනාඇත .
එහිවූශුද්ධසතධ්යයන්හිඅළුත්ආලලලෝකයක්හනාලක්ෂණයක්දදකනුලබන්ලන්ය.
පුරනාණලයලමන්මඅදත්සකෑමයුගයකමවූසභනාවගපැනලමේසපැබකෑය. අන්තිමයදක්වනාමඑලසසේක්රියනාකරනවනාඇත.
“ධර්මිෂස්ටයන්ලගේමනාවතඉරමුදුන්ලවලනාවදක්වනාවඩවඩනාආලලලෝකලවලගනයන්නනාවූඅලුයමආලලලෝකයලමන්ය .”
හිලතලෝප 4:18. {SCSI 122.1}
ඇදහිල්ලලන්අනනාගතයබලමුව.
ඥනාණයවර්ධනකරගපැනීමපිණිසමනුෂධ්යයබලයන්ලද්වබලයටඒකනාබද්ධකරමින්ආත්මයනාලගේසියලුශක්තීන්ආලලලෝ
කලයඋපතටසමේබන්ධකරමු. ලද්ලවලෝපකනාරයගපැනඅපටවටහනාගතලනගොහපැකවතිබූදකෑවිසස්තරකරනුලබය.
ලත්රුමේගන්ටබපැරිවතිබූලද්පපැහපැදිළිකරනුලබය.
වියවුලින්හනාප්රර්ථනනාශුනධ්යකමේවලින්පිරීතිබුණනාවූඅලපපරිමිතඥනාණයටසමේපූර්ණත්වයහනාකදිමසමගිතනාවයදහමුලවය
දපැන්. “දපැන්අපටකපැඩපතකන්අඳුරුලලසලපලනන්ලන්ය. නමුත්මතුමුහුණටමුහුණලනාලපලනනවනාඇත.
දපැන්මනාලගේදපැනගපැන්මඅඩුය. නමුත්මනාදපැනගනුලපැබූලලසමමතුත්මමදපැනගන්ලනමි.” 1 ලකගොරින්ති13:12, {SCSI
122.2}

සදනාකනාලයනාලණනි
1.සදනාකනාලයනාලණනි

සඟවන්මනාසපැලණනි
මතදීකල්වරිය
ගපැලුඒරුධිරය
ලසලෝදනාලයමනාපවරැස
ගීකයන්ලනමේවීලතගොස

2. ඔබඅණරකන්ට

බකෑවකෑයලමන්ලමමට
කඳුළුලකගොපමණ
වපැගුරුවත්දුක්ලගන
කමනාවක්ලනගොලපැලබත
ඔලබකමනාවඇත.

3. හිසස්අතින්එමිමම

කුරුලසළඟටම

වතක්ලබනටමනා
එමේලමදපැන්ලනගොවීපමනා
අසරණමනාහද
ලසලෝදනාලන්හිමිසඳ

4 .මනාපණගියවිට

මළවුන්ලගන්නපැගිට
හිඳසිහසුන්පිට
යනකලලනක්රට
සදනාකනාලයනාලණනි
ලගනයනනිතිනි {SCSI 123.1}
අදිකනාරය 13—සස්වනාමින්වහන්ලසසේතුළප්රීතිවීම
සස්වනාමීන්ලගේයහපත්කමහනාදයනාවප්රකනාශකරමින්ක්රිසස්තුනිලයලෝජතයන්ලමන්ක්රියනාකරන්ටලද්වදරුවන්කපැඳවනාඇත්ලත්
ය.
පියනාණන්ලගේසපැබකෑචරිතයලයසුසස්වහන්ලසසේඅපටප්රකනාශකළනාක්ලමන්උන්වහන්ලසසේලගේදයනාන්විතමුදුලමගොලළගොක්ලප්රසේමය
ගපැනකසිත්ලනගොදන්නනාලලලෝකයකටඅපිඒප්රකනාශකටයුතුය.
“ඔබවහන්ලසසේමනාලලලෝකයටඑවූප්රකනාරමමමදඔවුන්ලලලෝකයටයවමි.”
“ඔබමනාඑවූබවඔවුන්දපැනගන්නනාපිණිසමනාඔබතුලළහිත්ඔබමනාතුලළහිත්සිටියමපැනව.” ලයගොහන්17:18, 23.
“නුඹලනාක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේයපැවුමේපත්රයක්බවප්රකනාශවීඇත.”
“ලබගොලහලෝලදනනාදපැනඇඳිනකයවන්නනාවූයපැවුමේපත්රයකනුඹලනා.” 2 ලකගොරින්ති3: 3, 2.
ලයසුසස්වහන්ලසසේඅනුවයන්නවුන්ගපැනපනාවුල්තුමනාකයනලද්දකඒ.
සකෑමක්රිසස්තියනානිකනාරලයක්මලයසුසස්වහන්ලසසේලගේලිපියක්ලලසලලලෝකයනාටයවනුලබය.
ඔබක්රිසස්තුභක්තිකලයක්නමේඔබවනාසයකරනගමටද,
වීථියටදඔලබපවුලටදලිපියක්ලකගොටඋන්වහන්ලසසේඔබයවනලසසේක.
ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේඔබතුළවනාසයකරමින්උන්වහන්ලසසේලනගොහඳුනන්නවුන්ලගේසිත්වලටඔබතුළින්කතනාකරන්ටකපැමති
ලසසේක. බනාගවිටඔවුන්බයබලයලනගොකයනවනාලවන්ටපුළුවන.
නපැතලහගොත්එයන්ප්රකනාශලවනහඬඔවුන්ටලනගොඇලසනවනාලවන්ටඇත.
උන්වහන්ලසසේලගේහසස්තකර්මනාන්තයතුළින්ලද්වලප්රසේමයලනගොදකනවනාලවන්ටපුළුවන .
නමුත්ඔබලයසුසස්වහන්ලසසේලගේනියමනිලයලෝජතලයක්නමේඔබතුළින්ලදවියන්වහන්ලසසේලගේයහපත්කමගපැනලත්රුමේග
න්ටත්උන්වහන්ලසසේටලප්රසේමකරන්ටත්ලසසේවයකරන්ටත්ඔවුන්මගලපන්වනුලබනවනාඇත. {SCSI 124.1}
සගමගලගගොඩනපැගුණපහන්කුලුණවන්නක්රිසස්තියනානිකනාරලයලෝ;
ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගන්ඔවුන්ලබනාගන්නනාආලලලෝකයලලලෝකයටපරනාවර්තනයකළයුතුක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේලසසේවයහනා
උන්වහන්ලසසේගපැනනිවපැරදිඅදහසක්දඅනධ්යයන්ටලපැලබනඅන්දලමේජීවිතහනාචරිතඇතිවියයුතුඔවුනට .
අපික්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලවනුලවන්ලපනීසිටිමුනමේඋන්වහන්ලසසේලගේලසසේවයප්රීතිමත්එකක්ලලසදර්ශනයකරවියයුතු .
තමන්සිත්තුළදුකහනාකනාසිංසනාවඇතිකරගන්නක්රිසස්තියනානීන්ලදගොසස්නගන්ටහනාලකගොඳුරන්ටපටන්ගත්කලක්රිසස්තියනානිජීවිත

යහනාලදවියන්වහන්ලසසේගපැනදවපැරදිනිලවදනයක්ලවයඒ.
තමදරුවන්ප්රීතිමත්ලවනවනාටලදවියන්වහන්ලසසේකපැමතිනපැතයනඅදහසඑයන්ප්රකනාශලවය .
ලමේනයන්ඔවුන්තමසස්වර්ගීයපියනාණන්ලගේලබගොරුසනාක්ෂිකනාරයන්ලවති. {SCSI 125.1}
ලදවදරුවන්ලනගොඇදහිල්ලටහනාලදගොමේනසටපමුණවන්ටපුළුවන්නමේසනාතන්ටඊටවඩනාප්රීතිමත්ලදයක්නපැත.
අපිලදවියන්වහන්ලසසේඅවිශස්වනාසකරීමහනාඅපගපැලවීමටඋන්වහන්ලසසේටඇතිබලයහනාඋන්වහන්ලසසේලගේකපැමපැත්තගපැනසපැ
කකරනවනාදකන්ටඔහුකපැමතිය.
ලහසේලද්ලවගොපකනාරයකයන්ලන්අපටඅනතුරුවීමකපැයහපැලඟන්ටසපැලපැසස්වීලමන්සතුටටපත්ලවය .
සස්වනාමින්වහන්ලසසේදයනාවහනාඅනුකමේපනාවනපැතිලකලනක්හපැටියටලලලෝකයනාඉදිරිපිටදක්වනාසිටීමයඔහුලගේකනාර්යය.
උන්වහන්ලසසේගපැනලබගොරුලබගල්ප්රසිද්ධකරය. ලදවියන්වහන්ලසසේගපැනවපැරදිකල්පනනාහනාසිතිවිලිවලින්සිතපුරවය.
අපිසස්වර්ගීයපියනාණන්ගපැනසතධ්යයලසගොයනවනාලවනුවටසනාතන්ගපැනදක්වනලබගොරුඅදහමින්උන්වහන්ලසසේටවිරුද්ධවලකගො
ලකගොඳුරමින්දඅවිශස්වනාසකරමින්දඋන්වහන්ලසසේටඅලගරෞරවකරමු .
ආත්මිකජීවිතයඅඳුරුඑකක්කරීමසනාතන්ලගේනිරන්තරඅදහසලව.
එයකරදරසහිතපරිශමජනකලදයක්හපැටියටදක්වන්ටයඔහුලගේආශනාව.
ආගමගපැනලමේහනාසමනානචිත්රයක්ඇඳගන්නනාඅතරඔහුලගේමලනගොඇදහිලිවන්තකලමන්සනාතන්ලගේවධ්යජයඅනුමතකරය .
{SCSI 125.2}

ජීවිතයනමපැතිමනාවතඔසස්ලසසේගමන්කරනලබගොලහලෝලදනතමන්වපැරදි ,
නිෂස්පත්තීන්හනාබලනාලපගොලරගොත්තුකඩවීමේගපැනකල්පනනාකරීලමන්කලකලරන්ටපටන්ගනී. අවධර්යටපත්ලවති.
වරක්මනාඑසිංගලන්තලයසිටිඅතරලමේතත්ත්වයටපපැමිණිසලහලෝදරියක්බලවත්ලශලෝකයටපත්වඈවධර්යමත්කරනලිපි
යක්ඉල්ලනාමටදපැනුමේදුන්නීය.ඇලගේලිපියමටලපැබුනරනාත්රිලයමනාඋයනකසිටිබවත්ඒඋයනඅයතිකරුඑහිසකෑමලදයක්මලප
ලපන්වමින්මගලපන්වූබවත්සිහිලනන්දුටිමි .
මනාමල්ලනලමින්ඒවනාලයසුවඳආඝ්රණයකරමින්සිටිඅතරමනාසමගඇවිදිමින්සිටිඉහතසඳහන්සලහලෝදරියඒමගඅසලතිබු
දර්ශනීයකටුලරලෝසපඳුරක්ලදසටමනාලගේසපැලකල්ලලයගොමුකළනාය. ඈහඬමින්දුක්ලවමින්එහිසිටියනාය.
ඈමගලපන්වන්නනාඅනුවලනගොලගගොසස්කටුහනාලගගොකටුඅසස්ලසසේගමන්කළනාය.
“ලමේලක්ෂණඋයනලමේකටුලරලෝසවලින්අවලසස්සනවීතිබීමකණගනාටුදනායකලදයක්ලනගොලවදපැ” ය,
දුක්මුසුලීලනාලවන්ඈකීවනාය. “කටුතිලබනහපැටියටතිලබන්ටහපැරපන්ඒවනායන්තුවනාලවීමපමණයසිදුවන්ලන්,
ලරලෝසමලුත්මනාලනල්මලුත්ඇහිඳගනින්නපැ” යමනාර්ලගලෝපලද්ශකයනාකීලවය. {SCSI 126.1}
ඔලබඅත්දපැකීලමේකදිමතපැලනක්ලනගොවීදකවදනාවත්?
ශුද්ධනාත්මමගලපන්වීලමන්සිතප්රීතියටපපැමිණිඅගනනාකනාලයන්ලනගොතිබුලන්ද?
ඔලබඅත්දපැකීමනමපැතිපරිඡේලච්දලයලක්ෂණපිටුදකන්ටනපැද්ද?
ඔබගමන්ගත්පනාරඅද්දරහපැමතපැනමමනනාලසසේපිපීඇතිරුවපැතිමල්සමනානලනගොවන්ලන්දලදවියන්වහන්ලසසේලගේලපගොලරගොන්
දු? ඒවනාලයඅලසිංකනාරලයන්හනාසුවඳින්ඔලබසිතප්රීතිමත්වන්ටඉඩලනගොහරින්ලනහිද? {SCSI 126.2}
කටුහනාලගගොකටුතුවනාලකරය.
දුක්ලගනලදයඔබලමේලද්වල්පමණක්අවුලමින්ඒවනාඅනුන්ටදක්වන්ලන්නමේඔබලදවියන්වහන්ලසසේලගේයහපත්කමසුළු
කරමින්ඔබඅවටසිටිනවුන්ටජීවනලයමගගමන්කරන්ටඉඩලනගොහරිනවනාලනගොලවද ? {SCSI 126.3}
පසුගියජීවිතලයසිදුවූඅසතුටුදනායකලද්දබලනාලපගොලරගොත්තුකඩවීමේදඅපරනාධදගපැනලමලනහිකරමින්අවධර්යටපත්ලව
නතුරුඒගපැනකතනාකරීමත්දුක්වීමත්ප්රඥනාලගලෝචරලනගොලවමය.
අවධර්යයටපත්තපැනපැත්තනාඅඳුලරන්වටවීලදවියන්වහන්ලසසේලගේආලලලෝකයතමනාමලබනාලනගොලගනඅනුන්මනාර්ගලයඅඳු
ඳුලර්ලනාසිංඡනයවපැලටන්ටසලසස්වය . {SCSI 127.1}
ලදවියන්වහන්ලසසේඅපටදීඇතිරුවපැතිචිත්රයන්ගපැනසස්තුතිකරමු.

උන්වහන්ලසසේඅපටදීඇතිලප්රසේමලයආශිර්වනාදදවසලදලවලල්බලනපිණිසඒවනාලකගොටසස්කරමු .
ලදවපුතනාලදවිබවඅහකතබනාමනුකයපපැළදලගනසනාතන්ලගේබලලයන්මිනිසනාපිණිසපියනාණන්ලගේසිහසුනඅතහපැරවපැඩිය
.

උන්වහන්ලසසේලගේමහිමයලද්වත්වයතුලින්මනුෂධ්යවර්ගයනාටප්රකනාශකරමින්ඔවුනටසස්වර්ගලයලදගොරටුහරදමමින්ඔවුන්
ලවනුලවන්ජයගනිය. වපැටීගියනාවූමිනිසස්වර්ගයනාපනාපයනමපැතිමඩවගුලරන්නගනාසිටුවය.
ඉන්පසුසදනාකනාලපියනානන්වහන්ලසසේසමගඔහුසමගිකරවය.
අපමිදුමේකනාරයනාණන්තුළවූඇදහිල්ලල්දිවධ්යපරීක්ෂණයවිඳදරය .
ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේදමිටුකමනමපැතිවසස්ත්රයපළඳවය. උන්වහන්ලසසේලගේසිහසුනටපමුණවය.
අපවිසින්ලමලනහිකරනවනාටලදවියන්වහන්ලසසේකපැමතිඋන්වහන්ලසසේලගේකලනාභවනලයහිචිත්රලයලෝයලමේ. {SCSI
127.2}

ලදවියන්වහන්ලසසේලගේලප්රසේමයගපැනසපැකකරමින්උන්වහන්ලසසේලගේලපගොලරගොන්දුඅවිශස්වනාසකරමුනමේඅපිඋන්වහන්ලසසේටඅ
ලගරෞරවකරමින්ශුද්ධනාත්මයනාණන්ටදුක්ලදන්ලනමු.
තමදරුවන්ලගේශුභසිද්ධියඋලදසනාමවක්ඈටහපැකසියල්ලසපැමදනාමඉටුකරනකලඈඔවුන්ටකසියහපතක්ලනගොකළනාක්ලම
ලමන්තමදරුවන්ඈගපැනනිතරමලදගොසස්පතලකරත්නමේඇලගේහපැගීමකුමක්ලවනවනාඇද්ද ?
ඇලගේලප්රසේමයගපැනඔවුන්සපැකකලළගොත්ඇලගේහදවතපපැලළය .
තමදරුවන්විසින්ලමලලසසසිංග්රහකරනුලබනලදමවපියන්ලගේහපැගීමකුමක්ද?
අපටජීවනයලබනාලදනපිණිසඅපලවනුවටතමන්ඒකජනාතකපුත්රයනාණන්දුන්පියනාණන්අපිඅවිශස්වනාසකරමුනමේඋන්වහන්
ලසසේඅපගපැන ලකලසසේසළකනවනාඇද්ද? අලපගොසස්තුලුවරයනාලමලසසේකයය.
“තමන්වහන්ලසසේලගේමපුත්රයනාඉතුරුකරලනගොලගනඅපසියල්ලන්උලදසනාපනාවනාදුන්නනාවූතපැනපැන්වහන්ලසසේපුත්රයනාඇතුළුඅ
නිකුත්සියල්ලඅපටලනගොලදන්ලන්ලකලසසේද?” ලරලෝම 8:32. “සස්වනාමින්වහන්ලසසේඒකයන්ලන්මටලනගොලව.
බනාගලවලනාවටඋන්වහන්ලසසේලවනලකලනකුටලප්රසේමකරනවනාලවන්ටපුළුවන .
නමුත්උන්වහන්ලසසේමටලප්රසේමලනගොකරය.” කයනාවචනලයන්ලනගොකීවත්ක්රියනාලවන්ප්රකනාශකරනකීලදලනක්ඇද්ද?
{SCSI 127.3}

ලමේසියල්ලලන්තමආත්මයටඅනතුරුකරගනිය.
ඔබකයනසපැකසහිතසකෑමවචනයක්මසනාතන්ලගේපරීක්ෂනාවන්ටආරනාධනයක.
ලමේනයන්ඔලබසිතතුළවූසපැකයබලවත්ලවය. ලසසේවකදූතලයලෝදුකටපත්කරීමකඒ.
සනාතන්ඔබපරික්ෂනාකරනවිටඅනුමනානලහලෝඅඳුරුසහිතවචනයක්වත්ලනගොකයනුකසිවිට.
ඔහුලගේලයලෝජනනාවන්පිළිගතලහගොත්ඔබසිතඅනුමනානලයන්හනාවිරුද්ධවනාදිකමේඇතිකරනප්රශස්නයන්ලගන්පිලරය .
ඔලබහපැගීමේප්රකනාශකරනකලඔබප්රකනාශකරනසකෑමසපැකයක්මඔබලකලරහික්රියනාකරනවනාපමණක්ලනගොවඅනධ්යයන්ලගේජී
ජීවිතවලදඅගතිහිතඵලඇතිකරවය . ඔලබවචනවලඅනුබලයටවිරුද්ධවක්රියනාකරයඑය.
සනාතන්ලගේඋගුලලන්ගපැලලවන්ටත්පරීක්ෂනාකනාලලයන්ලබලරන්ටත්ඔබටපුළුවන්ලවනවනාඇත .
නමුත්ඔලබඅනුබලයකරණලකගොටලගනචසිංචලවූඅනධ්යයන්ටඔබලයලෝජනනාකළඅනුමනානලයන්ගපැලවීගන්ටබපැරිලවනවනා
වනාඇත . ආත්මිකශක්තියහනාජීවනයලගනලදනදකෑපමණක්කතනාකරීමලකතරමේවපැදගත්ද? {SCSI 128.1}
ඔලබසස්වර්ගීයසස්වනාමියනාගපැනඔබකවරනාකනාරබලනාලපගොලරගොත්තුවක්දරනවනාදපැයසුරදූතලයලෝඇහුමේකන්දීසිටිත් .
ඔලබකථනාබහපියනාණන්ඉදිරිපිටඔබලවනුලවන්මපැදහත්කමේකරනතපැනපැන්වහන්ලසසේගපැනවුනනාලව.
ඔබමිත්රලයකුසමගඅතටඅතදීආචනාරසනාමනාචනාරකරනවිටඔලබසිතදමුඛයදලදවියන්වහන්ලසසේටප්රශසිංසනාලවන්යුක්තලවවනා
වනා . ඒකරණලකගොටලගනඔහුසිතලයසුසස්වහන්ලසසේකරනාඇදීයය. {SCSI 128.2}
උහුලන්ටබපැරිපරික්ෂනාදදරන්ටබපැරිතරමේතදදුක්දබනාධනාදහපැලමලෝටමතිලබ.
ඔබටඇතිකරදරහිරිහපැරගපැනඔලබසහකනාරයන්ටලනගොකයනු. ලදවියන්වහන්ලසසේටසියල්ලයනාච්ඤනාලවන්කයනාසිටිනු.
අවධර්යලයලහලෝඅනුමනානලයඑකවචනයක්වත්ලනගොකයන්ටපුරුදුලවනු .
අනධ්යයන්ලගේජීවිතක්රියනාකලනාපයන්බලනාලපගොලරගොත්තුලවහනාප්රීතිලයවදන්වලින්පූර්ණකරන්ටකළහපැකලද්එමටය.

{SCSI 129.1}

ආත්මනාර්ථයටහනානපුලර්බලයන්ටවිරුද්ධවසටන්කරමින්ලවලහසටහනාකලනාන්තභනාවයටපත්වනපරික්ෂනාවන්ලගන්ම
ඩිනුලබනනිර්භීතආත්මලයලෝමහත්රනාශියක. ඔහුකරනමහත්තදසටලන්දීඅවධර්යලනගොකරනු.
බලනාලපගොලරගොත්තුලවහනාප්රීතිලයවදන්වලින්ඔහුටසහනයලගනලදනු.
ලමලලසකරීලමන්ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේආලලලෝකයඔබතුලින්බබළනවනාඇත.
“අපලගන්කසිලවක්තමනාටමජීවත්ලනගොලවය.” ලරලෝම 14:7.
අපලගේඅනුබලලයන්අනධ්යයන්ටශක්තියහනාවධර්යලගනදීමටලහලෝඔවුන්අවධර්යලකගොටක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලකලරන්
න්හනාසතධ්යලයන්පන්නනාදමන්ටදපුළුවන . {SCSI 129.2}
ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේචරිතයහනාජීවිතයගපැනවපැරදිඅදහසස්ඇතිකරගන්ලනලෝලබගොලහලෝය.
උන්වහන්ලසසේලප්රසේමලයන්හනාප්රසන්නකමින්විරහිත,
තදපරුෂගතිඇතිප්රීතිලයන්හීනවූපුද්ගලලයක්හපැටියටයලබගොලහලෝලදනනාසිතන්ලන්.
ආත්මිකඅත්දපැකීමේපවනාලමවපැනිඅඳුරුඅදහසස්වලින්ලබගොලහලෝවිටමනාලනානිකලවය. අවපනාටකරය. {SCSI 129.3}
ලයසුසස්වහන්ලසසේහපැඬුබවලබගොලහලෝතපැන්වලසඳහන්වීඇත.
නමුත්උන්වහන්ලසසේසිනනාසුනබලවක්නමේසඳහන්වීලනගොමපැත.
අපමිදුමේකනාරයනාලණලෝදුක්දන්නනාවුදකණගනාටුඇත්තනාවූදතපැනපැත්ලතක්බවලහළිලව.
කුමක්ලහයන්දදුකටපත්මිනිසුන්කරනාඋන්වහන්ලසසේලගේසිතඇදීගිලයය.
උන්වහන්ලසසේලගේජීවිතයකරදරහනාලවදනනාවලින්සමන්විතආත්මපූජනාවක්වුවදඋන්වහන්ලසසේලගේආත්මයමඩිනුලනගොලපැබීය.
උන්වහන්ලසසේදුක්ඛිතභනාවයක්ලහලෝකනසස්සලුභනාවයක්ලනගොලනගොදපැරූලසසේක. ඒලවනුවටසමනාදනානයහනා
ශනාන්තභනාවයදපැක්වීය. උන්වහන්ලසසේලගේහදවතජීවනලයඋල්පලතක්වී.
උන්වහන්ලසසේආගියතපැනනිවනාඩුවහනාසමනාදනානයත්, ප්රීතියහනාසන්තතෘෂස්ටියත්රැලගනවපැඩියලසසේක. {SCSI 129.4}
අපගපැලවුමේකනාරයනාලණලෝමහත්උනන්දුවක්හනාගමේභිරබවක්දපැරූනමුත්කවදනාවත්කනාන්සනාබවලහලෝකනාලකණේනිබවක්ලනගො
ලනගොලපන්වූලසසේක . උන්වහන්ලසසේලගේඅදිරිසගන්නවුන්ලගේජීවිතඋනන්දුඅභිප්රනායයන්ලගන්පරිපූර්ණලවනවනාඇත .
පුද්ගලිකවගකීමගපැනඔවුන්තුළබලවත්හපැඟීමක්ඇතිලවය. චපලබවවලක්වය.
ප්රචණේඩලලසආනන්දවීමේලනගොමපැත්ලත්ය. අලශලෝභනසමච්චල්දලනගොමපැත.
නමුත්ලයසුසස්වහන්ලසසේලගේආගමගඟක්ලමන්වූසමනාදනානයලගනලදය. ප්රීතිලයආලලලෝකයලනගොනිලවය.
ප්රසන්නභනාවයලනගොවලක්වය. ප්රීතිලයන්පිනනාගියමුහුණආවරණයලනගොකරයඒ.
ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලලලෝවපැඩිලයලසසේවයලබන්ටලනගොවලසසේවයකරන්ටය.
උන්වහන්ලසසේලගේලප්රසේමයසිලත්රජකරනවිටඋන්වහන්ලසසේලගේආදර්ශයඅනුවයනවනාඇතඅප. {SCSI 130.1}
අනුන්අපටකරනඅකරුණනාවන්තයුතුකමේඅපසිත්හිප්රමුඛසස්ථනානයගනීනමේක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේඅපටලප්රසේමකළනාක්ලමන්ඔවු
වුන්ටලප්රසේමකරීමඅපහසුලදයක්ලවයඅපට .
නමුත්අපික්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේදයනාවගපැනලමලනහිකරමුනමේඑමආත්මයමඅනුන්කරනාදගලනායය.
අනුන්ලගේදුර්වලකමේහනාවපැරදිදකන්ටඇතත්අපිඅන්ලයගොනධ්යලප්රසේමලයන්ක්රියනාකළයුතුය.
යටහත්පහත්කමහනාආත්මවිශස්වනාසයප්රගුණකළයුතු.
ලමේනයන්නුපුළුල්ආත්මනාර්ථයනිසනාවිශනාලනිර්ලලලෝභීසිතක්නිර්මනාණයකරය. {SCSI 130.2}
“සස්වනාමින්ලකලරහිවිශස්වනාසයතබනායහපත්කමේකරව. ලද්ශලයහිවනාසයකරමින්විශස්වනාසකමඅනුවයව.”
ගීතිකනා37:3 ලන්දනාවිත්රජකයය. “සස්වනාමින්ලකලරහිවිශස්වනාසකරව.” එකඑකදවලසසේබරඑකලනකටලවනසස්ය.
ඒඒදවලසසේප්රශස්නයන්දකරදරදඑකලනකටලවනසස්ලව. අපිඑකලනකනාමුණගපැහුනවිටඅපලගේඅමනාරුකමේඅගහිඟකමේ
හනාකරදරහිරිහපැරගපැනකථනාබහකරන්ටලකගොපමණයුහුසුලුලවමුදකයනාබලමු. අහකයනකරදරවලටමපැදිලවය.

භයඋපදවනාගනිය.
සිලත්ලකතරමේඋද්ලවගයක්ඇතිලවදකවලහගොත්අපටලප්රසේමකරනඅපටදයනාවලපන්වනඅපලගේහිරිහපැරවලදීනිතරපිහිට
වනඅපලගේඅයදුමේඅසන්ටසුදනානමේවූගපැලවුමේකනාරලයක්නපැතපැයකල්පනනාකරනතපැනටසමහරුපපැමිලණේ. {SCSI 130.3}
සමහරුනිතරමභයන්යුක්තබපැවින්අහකයනකරදරතමන්කරටගනී.
ලදවියන්වහන්ලසසේලගේලප්රසේමයදක්වනක්රියනාවලින්ඔවුන්දිනපතනාවටකරනුලපැබසිටිත්.
උන්වහන්ලසසේලගේවදලවලෝපකනාරලයහිවූඅලන්කආශිර්වනාදයන්ඔවහුභුක්තිවිදින්නනාහුය.
නමුත්ඔවුන්අභිමුඛලයහිඇතිලමේආසිරිවනාදඔවහුඅමතකකරති. ඔවුන්ලමේලද්සිදුලවය.
අරලද්සිදුලවයයනභයන්කල්යවති.
නපැතලහගොත්ඔවුන්ටලපැබීඇතිමහත්ආශිර්වනාදලනගොදකනපිණිසඔවුන්ඇසස්අන්ධකරනයමේසුළුලදයක්ඔවුන්ටසිදුලවනවනා
ලවන්ටපුළුවන.
ඔවුනටකරදරපපැමිලණනවිටඔවුන්ලගේසරණවූලදවියන්වහන්ලසසේකරනාඔවුන්ලගනයනවනාලවනුවටඔවුන්ලගේකනසස්සලු
ලුභනාවයහනාචසිංචලගතියනිසනාඔවුන්ලදවියන්වහන්ලසසේලගන්ඈත්කරනුලබති . {SCSI 131.1}
ලනගොඇදහිලිවන්තකමින්අපටප්රලයලෝජනයක්ඇද්ද? අපිඅකතෘතඥහනාඅවිශස්වනාසවියයුතුමන්ද?
ලයසුසස්වහන්ලසසේඅලපමිත්රයනාය. අපලගේයහපතසඳහනාමුළුසස්වර්ගයමඋනන්දුලවන්පිරීසිටී.
දිනපතනාජීවිතලයකරදරහනාහිරිහපැරවලටපත්වූවන්ටලහලෝපත්කරන්ටලහලෝඉඩලනගොලදමු.
අපිඊටඉඩලදමුනමේඅපලවලහසටපත්කරන්ටත්අපටකරදරකරන්ටත්යමක්සකෑමවිටමසමේබලවනවනාඇත .
අපටභයසහලවලහසපමණක්ලගනලදන, පරීක්ෂනාඋසුලන්ටලනගොසලසස්වනදකෑගපැනසපැලකල්ලලයගොමුලනගොකරමු.
{SCSI 131.2}

වපැඩකටයුතුවපැඩිලවනකලසිතචසිංචලලවය. බලනාලපගොලරගොත්තුඅඳුරටපත්ලවය. අලනාභලපැලබයයදලපලන්.
නමුත්අවධර්යලනගොලවමු. ලදවියන්වහන්ලසසේලකලරහිවිශස්වනාසකරමු. නිශස්චලවනිහතමනානිලවමු. දක්
ෂපක්ෂලලසවපැඩකටයුතුලකගොටඅලනාභහනානිලනගොලබනපිණිසප්රඥනාවඉල්ලනායනාච්ඤනාකරමු .
යහපත්ඵලලබනපිණිසතමනාටකළහපැකසියල්ලඉටුකරමු.
ලයසුසස්වහන්ලසසේලගේසරණලපගොලරගොන්දුවීඇත්ලත්අපඋත්සනාහයන්ලගන්විරහිතවූඅතරලනගොලව .
අපලගේසරණවූලයසුසස්ක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලකලරහිවිශස්වනාසකරමින්අපටහපැකලද්ලකගොටලපැලබනඵලවිපනාකකුමක්වුවත්ප්රී
ප්රීතිලයන්පිළිගනිමු . {SCSI 131.3}
ලලලෝකලද්ගපැනකරදරයටපත්වපීඩිතවීමලද්වකපැමපැත්තලනගොලවය. නමුත්සස්වනාමින්වහන්ලසසේඅපලනගොරවටනලසසේක.
“භයලවන්ටඑපනානුලඹේමනාර්ගලයඅනතුරුනපැතපැ” යඋන්වහන්ලසසේඅපටලනගොකයනලසසේක. බනාධනා,
පරීක්ෂනාහනාඅනතුරුමනාර්ගලයඇතිබවඋන්වහන්ලසසේදන්නනාලසසේක. උන්වහන්ලසසේඅපසමගසතෘජුලලසක්රියනාකරනලසසේක.
පනාපයහනානපුරඇතිලලලෝකලයන්තමලසනගලවන්කරීමලදවියන්වහන්ලසසේලගේඅභිප්රනායලනගොලව .
නමුත්ලනගොවරදිනරක්ෂසස්ථනානයක්ඔවුන්ටලපන්වනලසසේක.
“ඔවුන්ලලලෝකලයන්ලවන්කරනලලසමමයනාච්ඤනාලනගොකරමි. නමුත්නපුලරන්ඔවුන්මිදුවමපැනවපැ”
යතමලගලෝලයන්ගපැනලයසුසස්වහන්ලසසේලගේයනාච්ඤනාවවී . “ලලලෝකලයන්නුඹලනාටපීඩනාපපැමිලණය.
නමුත්මමලලලෝකලයන්ජයගත්බපැවින්ප්රීතිලවයල්ලනා” යකීලසසේක. ලයගොහන්17: 15; 16:33. {SCSI 132.1}
ලදවියන්වහන්ලසසේලකලරහිවිශස්වනාසකරීමගපැනඅගනනාපනාඩමේකන්දඋඩලද්ශනලයදීලයසුසස්වහන්ලසසේඉගපැන්වූලසසේක .
සකෑමයුගයකමලද්වදරුවන්වධර්යමත්කරනුපිණිසයගුරුකමේදීඇත.
ලමේවනාඅපදවසටගුරුහරුකමේහනාසපැනසීමේරනාශියකන්යුක්තවපපැමිණතිලබ .
ආකනාශපක්ෂීන්ප්රශසිංසනාලවගීගයනඅතරගපැලවුමේකනාරයනාතමඅනුචරයන්ලගේසපැලකල්ලඋන්ලදසටලයගොමුකළලසසේක .
උන්ලනගොවපුරනබවත්ලනගොකපනබවත්උන්වහන්ලසසේප්රකනාශකළලසසේක.
එලසසේනමුත්සස්වර්ගීයපියනාණන්වහන්ලසසේඔවුනලගේඋවමනනාසියල්ලසපයනලසසේක.

“නුඹලනාඋන්ටවඩනාලනගොවටින්නනාහුදපැ” යලයසුසස්වහන්ලසසේඇසූලසසේක. මලතව6:25.

මිනිසනාටලමන්මමතෘගයන්ටදඋන්ලගේඋවමනනාවන්සපයනාලදනතපැනපැන්වහන්ලසසේතමඅතදිගහපැරසියල්ල සපයනලසසේක .
ආකනාශපක්ෂීන්උන්වහන්ලසසේලගේසපැලකල්ලටභනාජනලනගොවන්ලන්ලනගොලව.
උන්වහන්ලසසේඋන්ලගේලහගොලට්කකෑමලනගොතබනනමුත්උන්ලගේඋවමනනාවන්පිරිමසනාලනලසසේක.
උන්ලවනුලවන්උන්වහන්ලසසේවපුරනාඇතිධනානධ්යඋන්එකතුකරගතයුතු.
උන්ලගේකූඩුකපැදලිවලටඋවමනනාදපැඋන්සුදනානමේකරන්ටඕනකෑය. උන්ලගේපපැටවුන්ටකවන්ටඕනකෑයඋන්.
ඔලබසස්වර්ගීයපියනාලණලෝඋන්ටකකෑමසපයනබපැවින්“උන්ගීතිකනාකරමින්වපැඩටපිටත්වයති”
උන්ටවඩනාඔබලනාලනගොවටින්නහුද?
ආත්මිකලලසනමසස්කනාරකරන්නනාවුදදපැනගන්මක්අත්තනාවුදඔබලනාඋන්ටවඩනාලනගොවටින්නනාහුද?
තමසස්වරූපලයන්අපමවනාආරක්ෂනාකරන්නනාවූඅපජීවිතනාරක්ෂකයනාණන්වහන්ලසසේලකලරහිඅපිවිශස්වනාසයතබමුනමේඅප
ලගේඋවමනනාපිරිමසනාලනගොලදනලසසේක්දඋන්වහන්ලසසේ? {SCSI 132.2}
සස්වර්ගීයපියනාණන්ලගේලප්රසේමලයසලකුණක්ලලසදීඇත්තනාවූලකලත්මල්වලලක්ෂණහනාසමේපූර්ණත්වයලදසටලයසුසස්ව
හන්ලසසේතමලගලෝලයන්ලගේසිත්ලයගොමුලකලරවලසසේක. “ලකලත්මනාලනල්වපැලඩන්ලන්ලකලසසේදපැයබලනාපල්ලනා”
යයඋන්වහන්ලසසේකීලසසේක.
ලමේසස්වභනාවිකපුෂස්පයන්ලගේමටසිලුටුභනාවයහනාචනාමේභනාවයසලලමගොන්ලගේරුවහනාප්රඥනාවපරදවය .
විසස්මකර්මදිවධ්යපුත්රයනාලගේඅතිලක්ෂණචිත්රයකටවඩනාආනන්දනීයභනාවයක්ලදවියන්වහන්ලසසේලගේමවිල්ලලහිවූපුෂස්පයන්
න්හිදකන්ටලපැලබ .
“මඳඇදහිල්ලඇත්ලතනිඅදතිබීලහටඋදුලනහිදමනුලබන්නනාවූලකලත්තතෘණලදවියන්වහන්ලසසේලමලසසේපළඳවනලසසේක්
නමේඊටවඩනාලකගොපමණවපැඩිලයන්නුඹලනාලනගොපළඳවනලසසේක්ද?” මලතව6:30.
අදතිබීලහටඋදුලනහිදමනුලබනතතෘණවලටලදවියන්වහන්ලසසේඑතරමේමහත්රූපසමේභනාරයක්ලදනලසසේක්නමේඋන්වහන්
ලසසේලගේමසස්වරූපලයන්මවනුලපැබූඔබලනාගපැනලකගොපමණපරීක්ෂනාකනාරීවහනාසපැලකලිවන්තවක්රියනාලනගොකරනලසසේක්ද?
ලනගොඇදහිලිවන්තකමින්දවියවුලහනාඅනුමනානලයන්දපිරීඇතිසිලත්අදහසස්වලටක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේපනාඩමකලමේ.
{SCSI 133.1}

තමදූපුතුන්වනාසනනාවන්තසමනාදනානලයන්යුත්කීකරුදරුවන්වීමසස්වනාමින්වහන්ලසසේලගේබලනාලපගොලරගොත්තුවය .
“නුඹලනාලවතසමනාදනානයතබනායමි. මනාලගේසමනාදනානයනුඹලනාටලදමි.
නුඹලනාලගේසිත්කපැළලඹන්ටවත්භයලවන්ටවත්ලනගොලදල්ලනා.”
“මනාලගේප්රීතියනුඹලනාතුලළහිපවතිනපිණිසදනුඹලනාලගේප්රීතියසමේපූර්ණලවනපිණිසදලමේලද්වල්නුඹලනාටකීලවමි .”
ලයගොහන්14:27; 15:11. {SCSI 134.1}
යුතුකලමේමනාර්ගලයන්ලනගොවආත්මනාර්ථකනාමීඅදහසස්අනුකූලවලසගොයනවනාසනනාවඅසස්ථීරඅනිතධ්යලදයක . ඒපහවීයය.
එවිටආත්මයතනිකමහනාදුකන්මපැලඩය. නමුත්ලද්වලසසේවලයහිප්රීතියහනාසන්තුෂස්ටියදඇත.
ලනගොදන්නනාමනාර්ගයන්හිහුදකලනාගමන්කරන්ටක්රිසස්තියනානිකනාරයනාටඉඩලනගොලදය.
ප්රනාර්ථනනාශුනධ්යයභනාවයටලහලෝසසිංලවගයටපත්ලවන්ටඉඩනනාරියඔහුට.
ලමේජීවිතලයප්රීතීන්අපටභුක්තිවිඳින්ටලපැබීනපැතිවුවත්ලමලදසින්එතරජීවිතලයප්රීතීන්භුක්තිවිඳීලමේබලනාලපගොලරගොත්තුව
ඇතුවසිටින්ටපුළුවන. {SCSI 134.2}
ලමලලගොවදීපවනාක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේහනාසමගකථනාබහකරීලමන්ප්රීතිවන්ටක්රිසස්තියනානිකනාරයන්ටබපැරිකමක්නපැත.
උන්වහන්ලසසේලගේලප්රසේමනාලලලෝකයලබන්ටත්උන්වහන්ලසසේලගේනිරන්තරඅභිමුඛයභුක්තිවිඳින්ටත්පුළුවන.
එවිටජීවිතලයසකෑමඅඩියක්මලදවියන්වහන්ලසසේටලසිංකරීමක්ලවය.
ඒඋන්වහන්ලසසේලගේලප්රසේමලයගපැඹුරුඅත්දපැකීමක්ලවයඅපට.
ඒලහසේතුලවන්සමනාදනානලයනිවසටතවත්අඩියකන්අපලසිංකරය.
එබපැවින්අලපවිශස්වනාසයපහලනගොකරඉහතටවඩනාදපැඩිසස්ථීරසහතිකයක්ඇතුවක්රියනාකරමු .
“ලමලතක්කල්සස්වනාමින්වහන්ලසසේඅපටආධනාරකළලසසේක.” 1 සනාමුලවල්7:12.

උන්වහන්ලසසේඅවසනානයදක්වනාඅපටපිහිටවනලසසේක.
විනනාශකයනාලගේහසස්තලයන්අපමුදනපිණිසඋන්වහන්ලසසේකළක්රියනාවන්ලගේසස්මනාරකසස්තමේබයන්ලදසඇසස්ලයගොමනාබලමු .
ලදවියන්වහන්ලසසේඅපටදපැක්වූසකෑමකනාරුණිකක්රියනාවක්මතකලයහිතබනාගනිමු.
අපඉදිරිපිටවූවන්දනනාගමලනහිඉතිරිලකගොටසටඅපශක්තිමත්කරවනුලබනපිණිසඅපලගේඇසස්වලින්කඳුළු
පිසදපැමූලසසේක. ලවදනනාතුනීකළලසසේක. උද්ලවගයන්පහකළලසසේක. භයදුරුකළලසසේක. උවමනනාසපැපයූලසසේක.
ආශිර්වනාදවගුළලසසේක. {SCSI 134.3}
අනනාගතලයහිපපැමිලණන්ටඇතිසටලනහිදීමුහුණපනාන්ටඇතිඅළුත්වියවුල්බලනාලපගොලරගොත්තුලවනු .
පපැමිලණන්ටතිලබනලද්ලමන්මපසුවූලද්ලදසදබලමින්“ලමලතක්කල්සස්වනාමින්වහන්ලසසේඅපටපිහිටවූලසසේක.”
“නුලඹේශක්තියදනුලඹේදවසස්ලමන්වන්ලන්ය” යකවහපැක. වීතිය 33:25.
අපටඋසුලන්ටපුළුවන්වනාටවඩනාපරීක්ෂනාවබලවත්ලනගොලවය.
එබපැවින්අපටවපැඩකරන්ටලපැලබනසස්ථනානයකවරතපැලනක්වුවත්පරීක්ෂනාලවප්රමනාණයටශක්තියලපැලබනබවඅදහමින්ලසසේ
ලසසේවයකරමු . ලද්වදරුවන්පිළිගන්නනාපිණිසක්රමක්රමලයන්සස්වර්ගලයලදගොරටුඇලරය.
“එවිටරජ්ජුරුලවලෝතමන්දකුණපපැත්ලත්සිටින්නන්ටකයනලසසේක්මනාලගේපියනාණන්ලගන්ආශිර්වනාදලත්ලනනි,
වලරල්ලනාලලලෝකයපටන්ගපැන්ලමේසිටනුඹලනාටසුදනානමේකරතිලබනරනාජධ්යයඋරුමකරගනිල්ලනාය”
යකයනආශිර්වනාදලත්වචනමිහිරිගීතයක්ලමන්ඔවුන්කනවපැලක්. මලතව25:34. {SCSI 135.1}
එවිටලයසුසස්වහන්ලසසේමුදනුලබන්නන්උලදසනාපිළිලයළකරනලගදරටඔවුන්පිළිගනුලබනවනාඇත .
එහිසිටිනඔවුනලගේඅසල්වපැසිලයලෝලබගොරුකයන, රූපවඳින, අශුද්ධඅයවලුන්ලනගොලව.
නමුත්සනාතන්ලගන්ජයගත්ලද්වඅනුග්රහයකරණලකගොටලගනසමේපූර්ණචරිතලගගොඩනගනාගත්අයසමගයඔවුන්ආශයක
රන්ලන්.
ලමලලගොවදීපීඩනාවන්ටලහසේතුභුතවූපනාපිෂස්ටආශනාවන්හනාදුර්වලකමේසියල්ලක්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේලගේලලයන්පහකරනුලබය.
සුර්යයනාලගේලත්ජසටවඩනාබලවත්වූලත්ජසකන්යුත්උන්වහන්ලසසේලගේමහිමයඔවුන්පිටපවරනුලබය .
පිටතින්වූලමේආලලලෝකයහනාලත්ජසටවඩනාවිශනාලවූදඅගනනාවූදදීපතියකන්යුක්තවඋන්වහන්ලසසේලගේසුචරිතලක්ෂණයද
සමේපූර්ණත්වයදප්රකනාශලවය.
ඔවහුලද්වදුතයන්ටඇත්තනාවූඉඩප්රසස්ථනාභුක්තිවිඳිමින්සුදුසිසිංහනාසනයඉදිරිපිටකසිකලුටක්ලහලෝරැල්ලක්නපැතුවසිටිනවනා
ඇත. {SCSI 135.2}
තමනාටලපැලබන්ටයනමහිමවත්උරුමයගපැනබලනකල“ තමආත්මයලවනුවටමනුෂධ්යලයක්කුමක්ලදයද?”
ඔහුඉතනාඅසරණලයක්වුවදලලලෝකයටදියලනගොහපැකපුදුමලගරෞරවයක්හනාවසස්තුවක්ඔහුටහිමිලවය .
පනාපලයන්පිරිසිදුලකගොටගලවනුලපැබූආත්මයලද්වලමලහයටකපැපකරනුලපැබූඋතුමේබලයන්නිසනාමහත්අගනනාලදයක්ලව
ලවය . ගලවනුලබනඑකආත්මයක්ගපැනසස්වර්ගලයහිඇතිවනප්රීතියඉතනාමහත්වූදවිසස්මජනකවූදඑකක්මය. {SCSI
136.1}

ලද්වනාතිකුමරනාමළ
1. ලද්වනාතිකුමරනාමළ

බියකරුඒකුරුලසසේ
පනාමුලවපැටීදුබල
කන්නලවකරමේලමකල

2. බලවඅත්පනාහිමිලග

ගලනාඑනලපමසලගේ
ලමවපැනිදුක්හනාලපමේරලඟ
දුටුවනාහුදලකගොයදීලගේ

3. පනාපීමටඇතකමනා

නමින්හනාබසින්එතුමනා
වනණටලනගොවීපමනා
ලවකුරුසියහිමිමනා

4. සවලලලෝසමේපත්මලගේවුනත්

මදිඒපූජනාකළමුත්
ලදවලප්රසේමයසමලනගොලවත්
මුළුජීවිතයදුන්නත් {SCSI 137.1}

