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ස ්ෙය ෙදොිටු 

සිය ්නෂෂ ුා්ි ෙෙ අුස න ඉහ්්ි ං  
පි් ා්ි සාු බහධ ර 

ෙදවි  ුං ෙසසෙෙ ආශාු දි හබ  ්ැන්ි. 

ඒ සඳං  ව සතෂි ං  පැංැදි ිං්ඟ 

කිු ‘දංර හදදදව‘ අප ං  ඔබ එ්ඟ ුන ෙපොද 
වෂි ්ි  පැමෙෙ න’(එනර) අප අලහ ං් ංැි 

අ කසෙුි න්ස්්  ි ෙනෝි ෙනන’  අප 
අ  කසෙු් අලහ ං්් ස් න ෙනෝි ෙනන. 
අෙප  කසෙුි අලහ ං් ංැි අ  ේෙනි 
ෙදවි  ෙහස පි ෙනෝ ෙනන.  

ඔද  ේි පි ෙනෝ ෙ  නර “කිු” විත 
ුශෙි ් ඔබ අප නස්ි රුම ිැය ස ්් 
දි ෙ ි. (අල-ිාආ  3:64) 

මතුව ෙදු වශ්ු සු තයව! 

ඔබ ේෙිම සාු බහධ ර ෙදවි ෙෙ ශ  ්ි ං  
ස් ද නි මමෙිු ය ප ් ා්න  ්ින. 

කි බැ්්ි  ් ්ස්ිස් ුං ෙසස නම  ද නස්ිර 
බැ්්ි  ඊස  නම  ද ංඳ ුන ෙය්ස් ි් , 
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ආදර, ආබ ං්ර (ඉබ ් මර), ේෝසස් (මස ), 
ස හේො  (සෙහය්  ) ං  ඒ ං  ස් න සාු 
බහධ ර ෙදවි  ුං ෙසස වස  සිය ්නෂෂ 
ුා්ි ් ිං්ඟ ෙප ්් සඳං  ෙතෝි ්න 
හැබු  ව ධා් දතෙිි ප්ණ. 

ෙයසස් ි්  ේන ආ ඒ උද ි ෙදු පණවවිව 
ආදර (අෙහයමස් සහ ර) ි් ෙෙ ප්  ආ සිය 
ධා් දතය  ේන ආ ෙදු පණවවිව සාු 
බහධ ර ෙදවි  ුං ෙසස එ්ේෙනි ප්ේ 
ි ි න සන ් ්ළ ඒ් ෙදු සි්ලපෙිම ං  
එ්් ජවත ් ා්ි් පදනර වුක. 

විත ුශෙි ් අලහ ං් ් ෙෙ ේ ් ඔබෙෙව 
සාු බහධ ර ෙදවි  ුං ෙසස ි. ඔබ නැ්දි 
යවෙව අලහ ං් ප්ේ ි. ේිය ිං්ඟ 
ිනෙු  ඊස  (අෙහයමස් සහ ර) - ෙයසස් ි්  - 
පැුසි. (අල-ිාආ  3:50) (ව්්ි ් 20:3,4 
විි ්් ු 4:35, 5:8, 6-4, ෙිස ි  43:10 ස්12, 
44:6, ්ෙති 4:10, 13:32, ය් 18:19, ෙිොං  
17:3) 

ෙයසස් ි්  ත් ස්ු  මි ෙෙ අේ අුනතව අති 
ත් ස්ු  මි ් ි ඥ  කර් ුැද්ව ේෝ 
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සැහිෙිි. ත් ේෝහය ්ද සාු බහධ ර 
ෙදවි  ුං ෙසස් ි ඥ  ්ි නැය අෙ ්ෙළසි. 
(්ෙති 14:23, 26:39 ස්41, ය් 6:12) 

සාු බහධ ර ෙදවි  ුං ෙසසෙෙ ආශාු දි 
හබ  ්ැන් සඳං  ෙදවි  ුං ෙසස ේෙිම 
පරිාෙ වශ්ු  සික  (ඊ්  ) යිු ්්යි 
කර් අිනෙ ේෝ්ව ෙය්ස් ුං ෙසස එ් 
ස්්  ුිෙය ස් ිං්ර ්ි නැය අුු ද 
්ෙළසි.(්ෙති 5:2, ් ා් 10:17,19) 

සාු බහධ ර ෙදවි  ුං ෙසස්  ි ඥ  කර්් 
ප ්් ් අව ප  ෙසෝද ේන පවත ් ්් ද බයබහෙය 
සඳං  ෙි. (ව්්ි ් 40:30, 31.් ්ි  21:26) 

සාු බහධ ර ෙදවි  ුං ෙසස්  ි ඥ  කරෙර ද 
නුණ  ුැට න්ස්්  ි කර් (සුද) ුැද්ව 
ේෝ සැහිෙිි. (උපපව් 17:3, ්ෙ  ්් ු 
20:6, ්ෙති 26:39) 

ඌි  අපවත ් බුව උෙෙ ්ස් ්ෑේ  ුැළකි යි 
බුව අෙ ේෝ ්ෙෙ. (ෙහි ්් ු 11:17,18, 
විි ්් ු 14:8) 
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සාු බහධ ර ෙදවි  ුං ෙසස ෙුනෙු  
ඉුසිු තු ්්යි ්ි ෙනෝ ආශාු ද 
හදෙදෝි. ු සන ු තෙිෝි ිනෙු  ෙයසස ්
ි් ෙ  ෙදශන  ේෝ ්ෙෙ. (්ෙති 5:3 ස් 
12) 

ිං්ර කරෙරද පරසද ෙචතන ෙු  සාු බහධ ර 
ෙදවි  ුං ෙසස තෘප්්ව කර් පණස ප්ේ 
්ි නැය ෙයසස් ි්  ෙදශන  ේෝ ඇත. 
්ෙති 6:1 ස් 4. 

අසලු ස ් ෙප ්් ්ි නැය ෙයසස් ි්  තිෙය 
අෙ ේෝ ්ෙෙ. (් ා් 12:31) 

පමෂය  රදල ෙනෝැපි යි බුව (ෙහි 
19:27, 21:5) පමෂය ් චා් ෙඡදි කර් 
අවු ාි ේෝ ඇ් බුව (උවපව් 17:10 ස් 
13, ය් 2:21) ස්ත ්  ත් ෙෙ මස ්ුස  සිි යි 
බුව (1 ේොර ් 11:6) සඳං  ේෝ ඇත. 

ෙයසස ්ි්  ත් ේෝහය  ඇ්ත අුස්්  ු ් ද 
ස් ද නි ෙිු ය (සහ ර) කිම  ත් ්් ු / 
ෙදශනි ආිර් ේෝ ඇවෙව ි. (ය් 24:36, 
ෙිොං  20:19, 20:26) 
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ෙයසස ් ි්  ං  ස් න අන ්ත ු්තෘ ේෙන් 
ඉදරෙය ද පැමෙෙන ඇතැය ද එි්  උ ුං ෙසස 
් ේෞිුි ්ින ඇතැය ද එි් ෙෙ 
් ාි් ිි  ේොනු ද ි න පිබඳු අන ුැක 
පහ ්ි ඇවෙවි. (විි ්් ු 15:19, ෙිොං  
14:16, 15:26, 16:7 ස් 15, ෙිස ි  29:12) 

ඉංත සඳං  ්මු සිලහ නස්ිර ්්්්ය  
වස  ්න ු පි්ව ඉස්හ ර ධා්ෙය ෙුනස ්
ෙනෝළ ංැක ඒු ි. ුාත් න ් නු සිං්ෙය 
බදද්ි  එ් ්මු ප ්්්ෙෂසප ෙනෝින 
ඇතැය වශ්ු  ස ්ින. 

ඉ  අප් පැංැදි ුන ්මු කමපි් ඇත. 
එනර: ෙයසස් ි්  වස  ේන ආ ඒ උද ි ෙදු 
පණවවෙයව සාු බහධ ර ෙදවි  ුං ෙසස 
වස  අුස න නබ ුිි  (ු්තෘ ුිි ) ෙහස 
ෙතෝි ්න හැබු  ව නංර්ද (සලහලහ ු 
අෙහයම ුසලහර) ි්  ේන ආ ඒ උද ි ෙදු 
පණවවෙයව මහධා්ි ම ෙංෝ දුෂ්ි අන ුි 
ෙි  ් ෙුනස් නැතැය අුෙබෝධ ්ි්ත 
ංැකි.  
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ෙයසස් ි්  ෙදව ේෙන් ෙංෝ ෙදවි  
ුං ෙසසෙෙ පත ්ෙි් ෙංෝ ෙනොු සාු බහධ ර 
ෙදවි  ුං ෙසසෙෙ පණවවි සිය ්නෂෂ 
ුා්ි ් පැංැදි ්ි ද් පණස ්නෂෂය  ිි  
ෙතෝි ්න හැබු  ව තුව ු්තෘ ුිෙි් ප්ණ. 
(් ්ි  2:22) 

ෙයසස ් ි්  ු්තෘ ුිෙි් ෙහස ඉස්ි ඊල 
දමු ් ේෙසස පැුසෙිි.  

්් නුහ  ෙුත පැමණෙය නුහ ෙෙ ෙදවි  
ුං ෙසස ේ  ව සහකන් ෙහසි. (අල-ිාආ  
3:49) 

ෙයසස් ි්  අුනත ව ෙදවි  සාු බහධ රි. 
වශ්ු ෙය පු්න සෑ් ුස්ිු්් වා් තෘුිි ි. 
නස්ිර ්්්් ය  වස  අලහ ං් ිැය පුසන 
හබ ෙ  ද එ් ෙදවි ් ් ි. 

විත ුශෙි ් ් ෙෙව ඔබෙෙව ෙදවි  
සාුබහධ ර අලහ ං්ි  ිනෙු  පැු් ඊස  
(අෙහයමස් සහ ර) - ෙයසස් ි්  - අලහ ං්් 
ප්ේ ි ඥ  ්ි න. එිය වුැිද ්ඟ 
ිනෙු  පැුසෙිි. (අල-ිාආ  43:64) 
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්ිෙෙි  පස ඇ් ජවත  තික  ෙතොි ව 
ජවතෙය අප ෙි  ්ැහ් සද ්ල සිි  
සංනෙි  පර ු සන  ු ත ජවති් ස්ු ා්ෙය 
්ත කරෙර අභහ ෂෙි  සාු බහධ ර අලහ ං ්
ේෙිම ප්ේ වශ්ු  සි තබන. 

්් පි ෙ  ුං ෙසසේ  ඉලහ ෙනම. එව් 
උ  ුං ෙසස නුහ  ස්ඟ සද ්ල් සින පණස 
ෙුන සැනසි් ිෙිි නුහ ් ෙදන ෙසස්. 
(බයබහෙය ශ-ෙිොං  -14:16) 

සාු බහධ ර අලහ ං් වස  සිය ්නෂෂ 
ුා්ි ් ිං්ඟ ෙප ්් සඳං  අුස න ුශෙි  
පංළ ්ින හැබු  ව අල-ිාආනි අුෙබෝධ ්ි 
්ැන් සඳං  දැඩ උවස ංි් ෙිෙදන.  

ඊස  (අෙහයමස් සහ ර) - ෙයසස් ි්  ෙෙ 
අන ුැකි සන ් ්ිම  සාු බහධ ර 
අලහ ං්ෙෙ අුස න ු්තෘ ුිි ෙ  ුශෙි  
පැමණ නංර්ද (සලහලහ ු අෙහයම ුසලහර) 
ි් ෙෙ ජුන ් ්්ි ්ැන පැංැදි අුෙබෝධි් 
හබ  ්ැන් සඳං  උවස ං ්ින. 

විත ුශෙි  ් අලහ ං් සං ඔුෙෙ ධා් 
දතය  අති ෙුනස්් ර කරෙර අභහ ෂෙි : අප 



 

10 

එ් ු්තෘුම  ේ  ස්ංි් ෙදන  ේෙිම 
වශ්ු  සි තබන අති ෙසස අි ප ්් ්ෙෂසප ්ිනය 
පුස්. ේොද  සිලෙහෝ් ් ෆාුම  
(අලහ ං් ප ්්්ෙෂසප ්ින අි) ෙු්.  
් ෆාුම ් ඉත  ව ද  සං්ත ෙිදන ු  
්ද නර ්ි ඇවෙතන. ිේ් අලහ ං ්සං ඔුෙෙ 
ධා් දතය  ේෙිම වශ්ු සි තබ  ඔද  අති 
ෙුනස්්ර ෙනෝි ෙ  ද ඔද ් මම ආවසිස 
අලහ ං් ඔද  ් පරන්න ඇත. අලහ ං ්
ක් ශීි, අ් ් මණ්ි. (අල-ිාආ  4:150) 

ෙහෝ්ෙය ්ං  වපාි සි  සදෙුම  පු්න 
ේ් ු්ු නෙි සාු බහධ ර අලහ ං්ෙෙ 
ආශාු දෙි  අප් එිි දක න් ඇවනර‘.... 
අප ජි් ්ංෙි ්ි  ළි ෙුනු  විතය. ඉ ෂ  
අලහ ං්. 

සාු බහධ ර ෙදවි ෙෙ ආශාු දි ජවතෙය 
පි් ා්ි ්ි්ව සිය ෙදන ් ජි ප ් ා්න  
්ින. 

ෙහොු ස ්ි පැ්ොු  


