වෙනස් විමට කැමති ව ෝ දැඩිෙ සිට වෙනස් වීමට වනොකැමති: ඔබ වකබඳු පුද්ගලවෙක්ද?
fma%මෙන්තවෙනි, වමම ලිපිවෙන් ඔබ අපවේ ස්ෙොමින් ෙ න්වස් සමඟ සමීපෙ ගමන් කරන බෙත්, දිනපතො
උන්ෙ න්වස්වේ ශුද්ධොත්මෙොණන්වේ ඇසුර භුක්ති විඳින බෙත් මම m%ර්:නො කරමි.
වෙනස් වීමට කැමති ව ෝ දැඩිෙ සිට වෙනස් වීමට වනොකැමති - ඔබ වකබඳු පුද්ගලවෙක්ද?
fma%මෙන්තවෙනි, වදවිෙන් ෙ න්වස්වේ දරුෙන් ෙශවෙන්, අපි දන්නෙො වේසුස් lsස
% ්ුස් ෙ න්වස් ඊවේත්,
අදත් සදොත් ඒකොකරම බෙ. උන් ෙ න්වස්වේ ෙචනෙ සදොකලිකයි. ඉතින්, අපට කිසි විවටකත් lsස
% ්ුස්
ෙ න්වස් ව ෝ උන්ෙ න්වස්වේ ෙචනෙ වෙනස් කළ වනො ැක. ඒෙ සද ටම වනොවෙනස්ෙ පෙතිනෙො.
වකවස් වෙතත්, අපවේ ජීවිතවේ m%dවෙෝගිකෙ එනම් එදිවනදො ජිවිත රටොෙ වදස බලන විට, වෙනස් විම
අපවේ භූමික ජීවිතවේ වකොටසක් ෙන ෙථොර්:ෙ අප පිළිගත යුුෙ. මො අද ස් කවළ් කුමක්ද? අප සිෙලු
වදනො මුහුණ වදන ෙත්මන් තත්ෙවෙන් මම නිදර්Iනෙ දක්ෙමි.
වකොවරෝනො ෙයිරසවෙන් පසු…
දැන් වමම වකොවරෝනො ෙයිරස් ෙසංගතෙ අෙසන් වෙමින් පෙතී. එෙ අෙසන් වූ පසු, ඔබ එළිවේ සිටින
වලෝකෙට සූදොනම්ද? මො අද ස් කවළ් කුමක්ද? ඔබ සොප්පපු හිමිකරුවෙක් නම්, ව ෞතිකෙ සොප්පපුෙට ෙෑමට
ෙඩො ඔවුන්වේ මිලදී ගැනීම් සිදු කිරීම සඳ ො දැන් මිනිසුන් අන්තර්cdලෙ ොවිතො කළ ැකි වෙනස
පිළිගැනීමට ඔබ කැමතිද? ඔබ තෙමත් ෙැඩි ව ෞතික ස්ථොන සඳ ො මුදල් ආවෙෝජනෙ කිරීමට ෙනෙොද?
නැතව ොත් ඔබ අන්තර්cdලෙ ර ො සිදුකරන ෙHdmdර සඳ ො ෙැඩි මුදලක් ආවෙෝජනෙ කිරීමට ෙන්වන්ද?
නෙ ෙHdmdර පරිසරෙක් ුළ සොra:ක වීමට ඔවේ ෙHdmdර ස්ෙ ොෙෙ වෙනස් විෙ යුුෙ ෙන ෙ:dර්:ෙ
ෙHdmdරික හිමිකරුවෙකු වලස ඔබ පිළිගැනීමට කැමතිද? ඔබ ෙHdmdර කරන ආකොරෙ සම්ූර්Kවෙන්ම
වෙනස් කිරීමට පෙො සිදුෙනු ඇත. ඔබ ලබො වදන නිෂ්පොදන ස වස්ෙොෙන් වෙනස් කරන්න.
සම්ූර්Kවෙන්ම නෙ ආකොරෙකින් ෙHdmdරික කිරීමට ඔබ කැමතිද?
ගනුවදනුකරුවෙකු වලස වබොව ෝ ෙHdmdර අන්තර්cdල මිලදී ගැනීම දිරිගැන්විෙ ැකි ස ඔවුන් සුෙ ඇති
සොප්පපු ස්ථොන ගණන අඩු කළ ැකි වෙනස පිළිගැනීමට ඔබ කැමතිද? සමොගමක වස්ෙකවෙකු වලස ඔවේ
සමොගම කොර්Hdල මණ්ඩලෙ අඩු කළ ැකි වෙනස පිළිගැනීමට ඔබ කැමතිද? ඔබට තෙත් ෙගකීම් ස ෙැඩ
කටයුු සිදුෙනු ඇත. ඔබවේ කොර්Hdලෙට සබැඳිෙ සම්බන්ධ වී නිෙවස් සිට ෙැඩ කිරීමට ඔබ අවප්පක්ෂො කළ
ැකි ෙ:dර්:ෙට මුහුණ දීමට ඔබ කැමතිද? ඔබ රැකිෙොවෙන් බැ ැරෙ සිටින අතර ඔබට නෙ ස්ථොනෙක,
නෙ ෙෘත්තිෙක පෙො නැෙත ආරම් කිරීමට සිදුවිෙ ැකි බෙට ඔබ විෙෘතද? ඔබට එකම වේලොෙක, එකම
දිනෙක, එකම ස්ථොනෙක නමස්කොරෙ සඳ ො ෙොමට වනො ැකි විෙ ැකි බෙට ඔබ විෙෘතද? ජීවිතෙ,
රැකිෙොෙ ස නමස්කොරෙ සඳ ො ඔබවේ සිෙලු pර්Hdෙන් වෙනස් විෙ යුුෙ.
ඔවේ විශොල ස ො වගොඩනැඟිල්ලට මිනිසුන් තෙදුරටත් පැමිණිෙ වනො ැකි වෙනස පිළිගැනීමට වදවිෙන්
ෙ න්වස්වේ වස්ෙකවෙකු වලස ඔබ කැමතිද? විශොල Y%ෙණොගොරෙල විශොල රැස්වීම් පැෙැත්වීමට ඔබට
වනො ැකි විෙ ැකි බෙ පිළිගැනීමට කැමතිද? කුඩො කණ්ඩොෙම් ෙශවෙන් කුඩො නිෙොසෙල පුද්ගලෙන්
එක්රැස් කර විවිධ ස්ථොනෙල රැස්වී එකම වද්ශනෙ දිනකට කිහිප ෙතොෙක් වද්ශනො කිරීමට ඔබ කැමතිද?
ඔවේ බැටළුෙන් වෙත ළඟො වීමට අන්තර්cdල ුලින් නැරඹීමට ැකි නොලිකො ොවිතො කිරීමට ඔබ කැමතිද?
ඔබට තෙ දුරටත් එක් ස්ථොනෙකට මිනිසුන් එක්රැස් කිරීමට ස ඔබ ස ඔවේ වස්ෙෙ සඳ ො අරමුදල් එකු
කිරීම සඳ ො ූජො මල්ල ෙවේට ෙැවිමට ඔබට තෙදුරටත් අෙස්ථොෙක් වනොමැති බෙ පිළිගැනීමට ඔබ
කැමතිද? ඔවේ ඊළඟ ූජොෙ පැමිවණන්වන් වකොව න්දැයි වනොදැන ඔබ වදවිෙන් ෙ න්වස් වකවරහි
සම්ූර්K විශ්ෙොසෙ තැබීමට කැමතිද? වබොව ෝ කොර්Hd, මණ්ඩලෙක් සහිත සංවිධොනොත්මක ෙHdmdර
ෙHdෙසොෙ ෙර්.වේ ස ො ෙHQ ෙකින් වෙනස් වී ඔබ අවිධිමත්, පවුල් ො සොමොජිකත්ෙෙ පදනම් කරගත් ls%ෙො
වපොවත් ස ො ආකෘතිෙක් දක්ෙො වෙනස් කිරීමට ඔබ කැමතිද?
මම නිතරම නපුරු වද් බලොවපොවරොත්ුෙ ෙන අනොගතෙක්තෘෙරවෙක් වලස ඔබට ැවේද ? ව ොඳයි, මම
උත්සො කරන්වන් පශ්චොත්-වකොවරෝනො වලෝකෙක විෙ ැකි ෙ:dර්:ෙක් පිළිබඳ අනුරු ඇඟවීවම් ඬක්
නගමින් ඔවබන් අසන m%ශ්නෙ ඔබ වෙනස් විමට ො ඉදිරිෙට ෙැමට ව ෝ දැඩිෙ සිටිමට ව ෝ නැති වි ෙොමට
කැමතිද?

සතHෙ වමෙයි…
නෙ ෙථොර්:ෙට වෙනස් වීමට ො අනුෙර්;නෙ වීමට කැමති අෙ ඉදිරිෙට වගොස් සොර්:ක ෙනු ඇත. වෙනසට
විරුද්ධ ෙන අෙ ස ඔවුන්වේ පැරණි l%ම ෙල දිගටම ගමන් කිරීමට උත්සො කරන අෙ, ‘අපි සැමවිටම
එෙ කළ ආකොරෙ වමෙයි, අප සැමවිටම එෙ දිගටම කරවගන ෙනු ඇත’ - නිසැකෙම විනොශ ෙනු ඇත.
වෙනසට වෙර කරන අෙ සම්බන්ධවෙන් මො විසින්ම අත්දුටු අත්දැකීම් තිවේ. ඔවුන් වෙනසට වෙර
කරනෙො. වෙනසට විරුද්ධ වෙනෙො. වෙනස් වෙන්වනත් නැ ැ ො අන් අෙට වෙනස් වෙන්න වදන්වනත්
නැ ැ. ඔවුන් දශක ගණනොෙක් තිස්වස් එකම ස්ථොනවේ සිරවී සිටින අතර අවනක් අෙෙද එම ස්ථොනවේම
සිරකර තබති. ඔබ සුළු වදෙක් පෙො වෙනස් කළව ොත්, ෙම් වෙනසක් සිදුවීම ෙැළැක්වීමට ඔවුන් m%මොණෙත්
තරම් ගැටලු නිර්udණෙ කරනු ඇත. මො දන්නෙො මොෙ විශ්ෙොස කරන්න.
මිනිසුන් වෙනසට විරුද්ධ ෙන්වන් ඇයි? සරල පිළිුර. එෙ බිෙයි. බිෙ ඔවුන්වේ චින්තන ls%ෙොෙලීන්
පොලනෙ කරයි. බිෙ ඔවුන්ෙ සුෙප සු කලොපෙක තබො ගනී. එම සුෙප සු කලොපෙ ඔවුන්ෙ එක තැනක,
m%ගතිෙකින් වතොරෙ, සොර්:කත්ෙෙකින් වතොරෙ, කිසිදු දැක්මක් ඉටු වනොකර තබො ගත්තද - ඔවුන් වෙනස්
වුෙව ොත් ඔවුන්ට සිෙල්ල අහිමි වේ ෙැයි බිවෙන් ඔවුන් එහි රැඳී සිටීමට කැමැත්තක් දක්ෙයි. වකවස් වෙතත්
ඔවුන් වනොදන්නො වදෙ නම් ඒෙො වෙනස් වනොෙන්වන් නම් ඔවුන්ට වකවස් ව ෝ සිෙල්ල අහිමි ෙනු ඇති
බෙයි.
වපනීවමන් වනොෙ ඇදහිල්වලන් ගමන් කරන්න…
fma%මෙන්තවෙනි, මට වපෞද්ගලිකෙ, වෙනසක් පිළිගැනීමට ො ඉදිරිෙට ෙොමට ඇති කැමැත්ත ඇදහිල්වලන්
ගමන් කිරීමකි. අපෙ සොර්:ක කිරිමට අපි වදවිෙන් ෙ න්වස්ෙ විශ්ෙොස කරමු. වදවිෙන් ෙ න්වස් අපෙ
ඉදිරිෙට වගන ෙනු ඇතැයි අපි විශ්ෙොස කරමු. වදවිෙන් ෙ න්වස් අපෙ නෙ ඉ ළ තලෙකට වගන ෙනු
ඇතැයි අපි විශ්ෙොස කරමු. වදවිෙන් ෙ න්වස් අපෙ නෙ සමෙකට වගන ෙනු ඇතැයි අපි විශ්ෙොස කරමු.
අනොගතෙ වකබඳු දැයි අපට වනොවපනුණත්, අපි වදවිෙන් ෙ න්වස්ෙ විශ්ෙොස කර එම ඇදහිල්වල් පිෙෙර
ගනිමු. ස්ෙොමින් ෙ න්වස්වේ නොමෙට ෙැඩි මහිමෙක් වගන ඒමට, ඉදිරිෙට ෙොමට, ෙර්Oනෙ වීමට,
සංෙර්Oනෙ කිරීමට, අෙස්ථොෙක් වලස අපි වෙනස වදස බලමු.
ඔවේ භීතීන් ඔබෙ වෙනස් කිරීමට විවරෝධතොෙෙක් දැක්වීමට ඉඩ දුන්වනොත්, ඔවේ ජීවිත කොලෙ පුරොම ඔබ
එක තැනක සිර වී සිටිනු ඇත. වකවස් වෙතත්, ඇදහිල්වලන් ඔබ වෙනසක් පිළිගන්වන් නම්, එෙ
අෙස්ථොෙක් වලස බලො ඉදිරිෙට ෙන්න; ඔබ සමෘද්ධිමත් ෙනු ඇත. ඉදිරි දිනෙලදී ඔබ විශොල වෙනසක් දකිනු
ඇත. බෙ වෙන්න එපො. වදවිෙන් ෙ න්වස් වකවරහි ඇදහිල්වලන් සිටින්න. ගීතොෙලිෙ 31: 15 හි ගීතොෙලිෙ
31: 15 හි සඳ න් ෙන්වන් “මොවේ කොලෙ ඔබවේ අවත්ෙ” කිෙොයි. පිෙෙරෙන් සමිඳොණන් ෙ න්වස් විසින්
නිෙම වකොට නිෙම කරනු ලැවේ. 'ඔබ සමිඳොණන් ෙ න්වස් වකවරහි විශ්ෙොස කරන්වන් නම්, උන්ෙ න්වස්
ඔබෙ සොර්:ක කරොවි.
අප වද්ෙවස්ෙවේ වෙවදන ආකොරවෙහි පෙො වෙනසක් සිදුෙනු ඇත. මො දන්නො සම රු වමම වෙනසට
විරුද්ධ ෙනු ඇත. එව ත් වෙනස පිළිගැනීමට කැමති අෙ සමඟ අපි ඉ ළට, ඉදිරිෙට වගොස් Ys% ලංකොෙ
සඳ ො වමව ෙරක් ො දැක්මක් ලබො දී ඇති ස්ෙොමින් ෙ න්වස් වෙනුවෙන් ෙැඩි ෙමක් කිරීමට
බලොවපොවරොත්ු වෙමු.
වෙනස්වීමට වධර්h සම්පන්නෙ මුහුණ දීමට කරුණොෙ ඔබට ශක්තිෙ ලබොවදන වස්ක්ෙො.

වරොවම්ෂ් ඩැනිවෙල්ස්

