ඇදහිල්ල සුව කරන්නන්, දිව්ය සුව කිරීම් සහ කකොකරොනො වවයිරස්
කෙෙ වවරසය හො සම්බන්ධ කොරණය තුළ සියලුෙ ඇදහිල්ල සුව කරන්නන් සැඟවී සිටින බව පවසමින්
විහිළු රොශියක් පැතිකරමින් පවති. සෙහරුන් අභිකයෝග කරන්කන් කෙෙ ඇදහිල්ල සුව කරන්නන් සියලු
කරෝහල් කවත කගොස් මිනිසුන් සුවපත් කනොකරන්කන් ෙන්ද යන්නයි. කම් සියල්ල සිදුවී ඇත්කත් ශ්රී
ලංකොකව් පුද්ගලයින් කදකදකනකුකේ පිස්සු ක්රියො නිසොය.
කෙෙ කරෝගය අවසොන කොලකේ ලකුණක් බව අපි දනිමු. කෙය මිනිස් සoහතිකේ දුෂ්ටකෙට විනිශ්චයක්
බවත්, පසුතැවිලි වී උන් වහන්කස් කවතට හැකරන කලස සියලු මිනිස් සoහතිය කවත කරන කැඳවීෙක්
බවත් අපි දනිමු. ඉතින් ප්රශ්නය නම් කේසුස් වහන්කස් කකොකරොනො වවයිරසකයන් මිනිසුන්ව සුව
කරයිද යන්නයි. ඔව්, මිනිසුන් උන් වහන්කස්ට හඩනගන්කන් නම් නිතැතින්ෙ උන්වහන්කස් සුව කරන
බවයි.
ස්වොමීන් වන කේසුස් වහන්කස්ෙ අපව සුව කරන ‘දිව්යෙය සුව කිරීෙ’ ගැන ෙෙ විශ්වොස කරමි. ෙෙ
ඇදහිල්කලන් සුව කරන්නන් විශ්වොස කනොකරමි - ඒනම් හොස්කම් කරන බව කියො සිටින මිනිසුන්ව.
ඔවුන් කේසුස් වහන්කස්කේ නොෙය සඳහන් කළත් ඔවුන් එකස් කරන්කන් කේසුස් වහන්කස් කවනුකවන්
කනොකව්. ෙො අදහස් කකළ් කුෙක්ද? කවනසක් ඇත. ෙකේ කද්වකස්වකේදී ෙට කේසුස් වහන්කස්කේ
නොෙය සඳහන් කළ හැකි නමුත් ෙො කරන සෑෙ කදයක්ෙ උන් වහන්කස්ට කහෝ උන්වහන්කස්කේ නොෙයට
ෙහිෙයට කනොව ෙො ෙහිෙයට පත් කර ෙො කකකරහි අවධොනය කයොමු කිරීෙයි. ඒෙගින් ෙෙ විශොල
රඟදැක්ෙක් ඉදිරිපත් කරයි. සොක්ි ඉල්ලො සිටි, විශොල රඟදැක්ෙක් ඉදිරිපත් කරන්කන් ස්වොමින්
වහන්කස්ව ෙහිෙයට පත් කිරීෙට කනොව, ෙො බලවත් මිනිකසකු කලස ෙො කවත අවධොනය කයොමු
කිරීෙටය. කෙහි ප්රතිපලය වනුකේ මිනිසුන් මුළුෙනින්ෙ සුවය කනොලබන අතර සහ ඕනෑවට වඩො
අතිශකයෝක්තියට නැංවූ සොක්ි කහෝ කව්දිකොගත කළ / කපර සූදොනම් කළ සොක්ි බවට පත්කව්.
අද ගැටලුව වන්කන් කබොකහෝ අය සුවය ලබො ගැනීෙ සඳහො මිනිකසකු කදස බැලීෙයි. කලෝකය කෙෙ
ඇදහිල්ල සුව කරන්නන් කදස බලො අභිකයෝග කරමින් ඔබකේ සුව කිරීකම් ශක්තිය අපට කපන්වන්නැයි
විහිළුවට ලක් කරනු ලබයි. කෙහි අවසොන ප්රතිපලය වන්කන් ස්වොමින්වහන්කස්කේ නොෙය ලජ්ජොවට
පත් කිරීෙයි.
කකකස් කවතත්, අද ෙට සෑෙ කකකනකුටෙ විශ්වොසකයන් යුතුව ෙතක් කිරීෙට අවශ්යයි, කේසුස්
වහන්කස් අද පවො සුව කරන බවත්, උන්වහන්කස්ට කල කනොහැකි කිසිවක් කනොෙැති බවත්ය. අප කළ
යුතුව ඇත්කත් උන් වහන්කස්ට හඩගැසීෙ පෙණි. යොකකොබ් 5: 14-15 පවසනවො ‘නුඹලො අතකේහි යකෙක්
කරෝගොතුරව සිටින්කන්ද? ඔහු සභොකව් වැඩිෙල්ලන්ට හඬගසොවො; ඔවුහු ස්වොමින් වහන්කස්කේ නොෙකයන්
ඔහුට කතල් ආකල්පකකොට, ඔහු උකදසො යොච්ඤො කරත්වො. එවිට ඇදහිල්කල් යොවිඤොකවන්
කරොගොතුරයොට සුවය ලැකබ්. ස්වොමින් වහන්කස් ඔහු නැගිටුවනවො ඇත.’
කදවියන් වහන්කස්කේ කස්වකයන් කැඳවනු ලබන්කන් කරෝගීන් කවනුකවන් යොච්ඤො කිරීෙට පෙණයි.
ඔවුන්ව සුව කරන්කන් සමිඳොණන් වහන්කස් ය. කේසුස් වහන්කස් හො කේසුස් වහන්කස් කදස පෙණක්
බැලීෙට, උන් වහන්කස්ට කෙොරගැසීෙට, උන් වහන්කස්ව කසවීෙට අප ජනතොවට කයොමු කළ යුතුය.
ඔවුන්කේ පොපය ගැන පසුතැවිලි වී උන් වහන්කස්ව අනුගෙනය කිරීෙ. සමිඳොණන් වහන්කස් කරොගින්ව
සුව කරන අතර උන්වහන්කස් ඔවුන්ව ෙරණ යහකනන් නැඟිටුවනු ඇත.
සිදු වන සුව කිරීම් වලින් කදවියන් වහන්කස්කේ කස්වකයන් ෙහො විශොල වශකයන් කදයක් කලස එය සැල
කිය යුතු නැත. කේසුස් වහන්කස් කබොකහෝ විට තෙො සුව කළ අයට පැවසුකව් එය ප්රසිද්ියට පත්
කනොකරන කලසයි. අපත් එෙ ආදශේය අනුගෙනය කළ යුතුය. සුව කිරීම් ප්රසිද්ධ කිරීෙට අපට අවශ්ය
නැත.
සෙහර අය සුව කනොවන්කන් ඇයි? එය ඇදහිල්කල් ෙදිකෙ නිසොද ?
ෙෙ විශ්වොස කරන එක් කදයක් නම්, කදවියන් වහන්කස්කේ කස්වකකයකු කලස, අපි උන් වහන්කස්ට
යටත් වී අපකේ ෙොoසයට ෙැකරන තරෙට, කදවියන් වහන්කස්කේ ෙහිෙය උකදසො අපකේ කද්වකස්වය
තුළින් උන්වහන්කස්කේ බලය ගලො ඒෙට පටන් ගනී. 2 කකොරින්ති 4:10 'කේසුස් වහන්කස්කේ ජීවිතය
අපකේ ශරීරය තුළද එළිදරව් වන පිණිස අපි සැෙවිටෙ අපකේ ශරීරය තුළ කේසුස් වහන්කස්කේ ෙරණය
කගන යන්කනමු. 6. අප පොපයට ෙැරිය යුතුය. අකප් ෙොංසයට ෙැරිය යුතුයි කෙන්ෙ අකප් ෙෙත්වයට

ෙැරිය යුතුයි. කේසුස් වහන්කස්කේ ජීවිතය යන්කනන් අදහස් කරන්කන් උන් වහන්කස්කේ චරිතය හො
බලයයි (ක්රියො 10:38).
කකකස් කවතත්, කෙෙ ප්රශ්නයට යම් දුරකට පිළිතුරු දීෙට උපකොර වන යෙක් කේසුස් වහන්කස්කේ
කෙකලොව කස්වකේද අපට කපකන්.
ශුභොරංචි 4 කියවන විට (ශු.ෙකතව්, ෙොක්, ලූක් සහ කයොහන්) කේසුස් වහන්කස් බේ තලකෙව්ස්, ලොදුරු
කරෝගීන් 10 කදනො, යොයිරස්කේ දියණිය සහ තවත් මුණගැසුණු කබොකහෝ කරෝගීන්ව සුව කරන ලැබු බව
අපට කපකන්. ශු. කයොහන් 5: 1: 14 හී කබකතස්දො කපොකුණ අසල කබොකහෝ කරොගින් සිටියත් කේසුස්
වහන්කස් සුව කකළ් අවුරුදු 38 ක් වයසැති ආබොිත වූ එක් මිනිකසකු පෙණි. ශු.ෙකතව් 4: 23-24, 8:16,
9:35, 15: 30-31, ශු.ෙොක් 1:34, 3:10, ශු. ලූක් 4:40, ශු. ලූක් 7:21 කියවන විට කේසුස් වහන්කස් සියලු
කදනොවෙ සුව කල බවත්, කේසුස් වහන්කස් කබොකහෝකදකනකුව සුවකල බව හො කේසුස් වහන්කස් සෑෙ
කරෝගයක්ෙ සුව කල බව සඳහන්කව්.
කම්ෙගින් ෙො ඔබට කියන්නට උත්සොහ කරන්කන් කුෙක්ද? කේසුස් වහන්කස් සියල්ල සුව කළ අවස්ථොද
ඇත. එහි ‘කබොකහෝ’ යැයි පවසන තැන, උන්වහන්කස් සෙහරුන් සුව කනොකළ යැයි සිතිෙ අවකොශ
කබොකහෝ ඉඩ ඇත. ඇයි ඒ? උන්වහන්කස්කේ බලය සීමිතද? උන්වහන්කස්කේ බලය සීමිත කනොකව්.
උන්වහන්කස්ට කළ කනොහැකි කිසිවක් නැත.
කකකස් කවතත්, කදවියන් වහන්කස්කේ චරිතකේ තවත් පැතිකඩක් අප ෙතක තබො ගත යුතුය. ශුද්ධ
ලියවිල්ල කරෝෙ 9: 18 හි සඳහන් කව් ‘එබැවින් කදවියන් වහන්කස් දයොව දැක්වීෙට කැෙති අයට
අනුකම්පො කරයි’. කදවියන් වහන්කස්ට කළ කනොහැකි කිසිවක් නැත. සෑෙ ආකොරයකෙ අසනීප සුව
කිරීෙට උන්වහන්කස්ට හැකිය. කකකස් කවතත්, සුව කිරීකම් තීරණය උන් වහන්කස් හො සතුව පෙණක්
පවති. උන්වහන්කස් සෑෙ කකකනකුෙ සුව කනොකරන්කන් ඇයි? කදවියන් වහන්කස් අපට කහළි කර
කනොෙැති උන්වහන්කස් පෙණක් පිලිතුරු දන්නො ප්රශ්න ඇත. අපට අණ කර ඇත්කත් ඇදහිල්කලන්
කරෝගීන් කවනුකවන් යොච්ඤො කිරීෙ සහ ඉතිරි කද් උන් වහන්කස්ට භොර දීෙ පෙණි.
කෙයින් අදහස් කරන්කන් ඔබ අද ඔබව සුව කරන කලස උන් වහන්කස්කගන් ඉල්ලුකවොත්, උන්වහන්කස්
ඔබව සුව කනොකරන බවට හැකියොවක් තිකබ්ද යන්න ද ? ශු. ෙකතව් 8: 2, ශු.ෙොක් 1:40 සහ ශු. ලූක් 5:
12 හි ලොදුරු කරෝගියො කේසුස් වහන්කස් කගන් ඇසූ විට, “ඔබ කැෙති නම්, ඔබට ෙොව සුව කළ හැකියි”
කියු විගස තෙන් වහන්කස් කැෙති යැයි පවසමින් සුව කල කස්ක. ඔබ කේසුස් වහන්කස්ව කකලින්ෙ
කසොයන්කන් නම්, උන්වහන්කස් සැෙවිටෙ ඔබව සුව කිරීෙට කැෙැත්කතන් සිටී. ලිපිකේ ෙො කලින්
සඳහන් කළ කොරණය කෙයයි. කේසුස් වහන්කස් කදස පෙණක් බලන්න. උන් වහන්කස්ට කෙොරගසන්න.
උන් වහන්කස්ව කසොයන්න. ඔකබ් පොපය ගැන පසුතැවිලි වී උන් වහන්කස්ව අනුගෙනය කරන්න. ඔබ
උන්වහන්කස්කගන් ඉල්ලන විට උන්වහන්කස් ඔබව සුව කිරීෙට කැෙැත්කතන් සිටී. කිසිෙ මිනිකසකු
පසුපස දුවන්න එපො. ඔව්, ශුද්ධොත්ෙයොණන් සුවපත් කිරීකම් හො ප්රොතිහොයේයන් නෙැති ත්යොගකයන්
මිනිසුන්ව අභිකෂ්ක කරයි, නමුත් දවස අවසොනකේදී බලය උන් වහන්කස්ට අයිති වන අතර
උන්වහන්කස් සුව කරයි. එබැවින් අපට එවැනි දීෙනො ලැබුණද, එෙ දීෙනො භොවිතො කළ යුත්කත් කේසුස්
වහන්කස්කේ ෙහිෙය සඳහො මිස ඔකබ් කපෞද්ගලික ෙහිෙය හො කිේ තිය සඳහො කනොකව්. කේසුස් වහන්කස්
කකකරහි ඇදහිල්ල තබො උන් වහන්කස්ව කසවීෙට අප මිනිසුන්ට කයොමු කළ යුතුය. එවිට පෙණක්
ඔවුන්ට සුවය ලැකබ්.
ඉතින්, කකොකරෝනො වවරසය ඇති අයව සුව කිරීෙට කේසුස් වහන්කස්ට පුළුවන්. ඔවුන් කළ යුතුව
ඇත්කත් උන් වහන්කස්ට හඩනැගිෙ හො උන් වහන්කස් කදස පෙණක් බැලීෙයි. උන්වහන්කස් ඔවුන්ව
සුව කරයි. කෙෙ කොලය තුළ අපකේ යුතුකෙ වන්කන් සෙච්චල් කරන්නන් කනොසලකො හැරීෙ සහ කෙෙ
අසනීපකයන් කපකළන අයකේ සුවය සඳහො ඇදහිල්කලන් දිගටෙ යොච්ඤො කිරීෙයි. කදවියන් වහන්කස්
ඉතිරි කද් කරනු ඇත.

