ක ොවිඩ් 19 හා අගුලු දැමීකේ තත්වකෙදි (ඒක් තැන
5ක්

රැඳීසිටිකේ තත්වකෙන්) ඉකෙනෙත් පාඩේ

ප්රේමවන්තප්ෙණි, අපි ප් ොවිඩ් -19 වසංගත හා අගුලු දැමීප්ේ තත්වප්ෙන් පසු ප්සප්මන් ෙථා තත්ත්වෙට
පත්ප්වමින් සිටින විටත්, අනාගත රප්ෙෝජනෙ සඳහා අප නැවත සිතා බැලිෙ යුතු රුණු තිප්ේ.
මම ප් ොවිඩ් -19 වසංගතප්ෙන් හා මාස 3 ට ආසන්න ාලෙක් ඒක් තැන රැඳීසිටිප්ේ තත්වප්ෙන්
පසු ඉප්ගන ගත් පාඩේ ප්මොනවාද? ප්හොඳයි, ප්මම ාල පරිච්ප්ේදප්ේ මා ඉප්ගන ගත් පාඩේ 5 ක් සහ
අනාගත රප්ෙෝජනෙ සඳහා අප නැවත සිතා බැලිෙ යුතු ප්ේවල් තිප්ේ. ඔබත් පාඩේ කිහිපෙක් ඉප්ගන
ප්ගන තිප්ේ නේ, රුණා ර, පහත අදහස් දැක්වීප්ේ ප් ොටප්සහි එෙ ප්බදා ගන්න, එවිට අප සැමටත්
එයින් ඉප්ගන ගත හැකිෙ. ඔබට ප්දවිෙන් වහන්ප්සේප්ේ පිහිට ලැප්ේවා !.
1) කදවිෙන් වහන්ක ේකේ පැවැත්ම මිනි ාට ප්රතිකක්ෂ්ප

ලකනොහැ .

ප්බොප්හෝ අෙ අර්බුද ාරී තත්වෙ තුල ‘ප්දවිප්ෙකු නැතැයි ’ ෙැයි කීමට අවස්ථාවක් ප්ලස සැලකූහ.
ප්හොඳයි, අපප්ේ ොච්ඤාවලට පිළිතුරක් ප්ලස ප්දවිෙන් වහන්ප්සේ එෙ වහාම නතර ප්නො ළ බව
සතයෙකි. වසංගතෙ ෙනු ප්ලෝ ෙ එහි නපුරු මාර්ගෙන් අවප්බෝධ ර ගැනීමට සහ පසුතැවිලි වීමට
අප්පොප්හොසත් වන අවසාන ාලප්ේ ලකුණකි. වසංගතෙ සභාවට සිෙ ඇල්මැරුණු මාර්ගවලින්
පසුතැවිලි වන ප්ලස අනතුරු ඇඟවීමකි. ප් ප්සේ ප්වතත්, වසංගතෙ ප්දවිෙන් වහන්ප්සේප්ේ පැවැත්මක්
ප්නොමැති බවට සාක්ෂි ප්නොප්ේ. ඒ ප්වනුවට ප්දවිෙන් වහන්ප්සේ සිටින බව ඊටත් වඩා ඔප්පු විෙ. ඇයි මම
එප්හම කිෙන්ප්න්?
මානව වර්ගොප්ේ සිෙලු තාක්ෂණි දියුණුව තිබිෙදීත්; මිනිසාට තවමත් ප්සොබාදහම පාලනෙ ළ
ප්නොහැ . ඔහුට ප්සොබාදහමට බලපෑමක් ප්හෝ අධි ාරිෙක් නැත. ප්සොබාදහම පිළිතුරු ප්දන්ප්න් එක්
ස්වාමිප්ෙකුට පමණි. ප්රෝම 1:20 'ප්ලෝ ෙ මැවූ දා පටන් උන්වහන්ප්සේප්ේ අදෘශ්යමාන ගුණාංග,
උන්වහන්ප්සේප්ේ සදා ාලි බලෙ හා දිවයමෙ ස්වභාවෙ පැහැදිලිව දැ ගත හැකිෙ. [උන්වහන්ප්සේ
ප් ප්රහි විශ්්වාසෙ තැබීමට සහ විශ්්වාස කිරීමට අප්පොප්හොසත් වන අෙ] නිදහසට රුණක් හා
ආරක්ෂාවක් ප්නොමැතිව සිටිති. 'විදයාත්ම ක්ප්ෂේත්රවල සිටින ප්රේෂ්ධතම මනසින් පවා ප්රෝගෙට
රති ාරෙක් ප්සොොගත ප්නොහැකි විෙ. එන්නතක් ප්සවීම තවමත් සිදු ප්වමින් පවතී. ප්දවිෙන්
වහන්ප්සේප්ේ දොප්වන් පමණක් ඔවුන්ට එෙ ප්සොොගත හැකිෙ.
2) බයිබලෙ තුළ අප දකින භාකේ හා ක ේවකේ ආ ාරෙට නැවත පැමිණීමට

ාලෙයි

අද ඔබ සභාව ෙැයි කිෙන විට අපප්ේ මත ෙට එන්ප්න් කුමක්ද? ප්ගොඩනැගිලි. පාල වරු. බිප්ෂොප්වරු.
විශ්ාල සභා. සතිෙ ට වරක් එ ට එ තු වීම. ප්සේවප්ේ ප්ෙප්දන විශ්ාල ණ්ඩාෙමක්. ාර්ොල
සංකීර්ණෙක්. දසප්ෙන් ප් ොටස සහ පූජා. සාමාජි ත්වෙ. නි ාෙක්. ප්වන ප්මොනවද? ප්ේදි ා. පසුබිම.
පහන්. සජීවී වි ාශ්ෙ. නමස් ාර ණ්ඩාෙම. ප්වන ප්මොනවද? අනාගතවක්තෘවරු. අප්පෝස්තුලුවරු.
ආශ්්චර්ෙෙන්. අනාවැකි. ප්මගා සභා. ප්වන ප්මොනවද??? මට විශ්්වාසයි ඔබ ලඟ ප්ේ හා සමාන දිගු
ලැයිස්තුවක් තිබිෙ හැ .
ක්රිො 7:48 පවසන පරිදි එප්සේද වුවත් අතින් සෑදුවාවූ ගෘහවල මප්හෝත්තමොණන්වහන්ප්සේ වාසෙ
ප්නො රනප්සේ ;. ඒක් තැන රැඳී සිටිමට සිදුවු ාලෙ තුල මා ඇතුළු අපප්ගන් ප්බොප්හෝ ප්දප්නකුට
උගන්වා ඇති එක් ප්දෙක් නේ, අපප්ේ ස්වාමීන් වන ප්ේසුස් වහන්ප්සේට නමස් ාර කිරීම සඳහා
ප්ගොඩනැගිල්ලක් සහ ප්බොප්හෝ මිනිසුන් සමූහෙක් අවශ්ය ප්නොවන බවයි. උන්වහන්ප්සේ ආශ්ාව අප සෑම
ප් ප්නකු ම අප ප් ොතැන සිටිෙත් ආත්මප්ෙන් හා සතයප්ෙන් උන් වහන්ප්සේව ප්සවිමයි (ශු. ප්ෙොහන්
4: 21-24). අපප්ේ ඇදහිල්ප්ලන් අපව ශ්ක්තිමත් කිරීම සඳහා සභා නමස් ාරෙ අවශ්ය ප්ේ (ප්හප්ෙේ
10:25) නමුත් එෙ සතිප්ේ සෑම දින ම ොච්ඤාප්වන් හා නමස් ාරප්ෙන් පුේගලි ව අවං වම
වචනප්ෙන් ස්වාමින් වහන්ප්සේව ප්සවීම සඳහා ආප්ේශ් ෙක් ප්නොප්ේ (ශු. මප්තේ 7: 7- 8).

මුල් සභාප්ේ ආදර්ශ්ෙ සහාභාගි ත්වෙ හා ප්ගෝලත්වෙ විෙ. ඔවුන් සතිෙ ට කිහිප වතාවක් රැස්විෙ.
ඔවුන් සාමානයප්ෙන් සෑදී ඇත්ප්ත් ඇදහිලිවන්තෙන් කුඩා සංඛ්යාවකින් වන අතර ඔවුන් ක්රිොශීලීව
පිටතට ප්ගොස් අන් අෙව ප්ගෝලත්වෙට ැඳවීෙ.
ප්තෝලි හා ප්රපරමාදු සභාවන් ප්දප් හිම (ප්පන්තප් ොස්තවරුන් ද ඇතුළුව) වර්තමානප්ේ අප
දකින සභා පාලනෙ, වුහෙ සහ ක්රිො ාරිත්වප්ේ ආ ාරෙ රධාන වශ්ප්ෙන් බලපානුප්ේ ප්රෝම
අධිරාජයප්ේ පාලන ක්රම, වුහෙ සහ ක්රිො ාරීත්වෙයි. ප්මෙ 4 වන ශ්තවර්ෂප්ේ සිටම සිදුවීමට පටන්
ගත් අතර වසර 1600 ක් තිස්ප්සේ අඛ්ණ්ඩව පවතී. ප්මම විෂෙ දීර්ඝ විෂෙෙක් බැවින් අපි තවත් දින
සා ච්ඡා රමු. පසුගිෙ මාස කිහිපෙ තුළ මම සභා ඉතිහාසෙ අධයෙනෙ රමින් සිටිප්ේ සභප්ේ
බයිබල් ආ ෘතිප්ෙන් අප ඉවත් වී ඇති ආ ාරෙ ප්ත්රුේ ගැනීමට පමණි.
3)

රල නමුත් කේව භක්ති

ජීවන රටාකේ වටිනා ම

ඔප්ේ ආදාෙේ මට්ටම තුළ ජීවත් වීම. සුළු ප්හෝ ණෙට ප්නොප්ගන ජීවත් වීම. ඥානවන්තව විෙදේ කිරීම.
ප් ප්නකුප්ේ මුදල් සැලසුේ කිරීම සහ අෙවැෙ රණෙ කිරීම. ප්හොඳ ාලෙ තුළ අප ඉතිරි ර ගත්
ඕනෑම ප්දෙකින් ජීවත් වීමට අපට සිදුවී ඇති බැවින් ප්ේ සිෙල්ල වටිනා බව ඔප්පු විෙ. සරල ජීවිතෙක්
ගත රන්න. එෙ සැබවින්ම සමෘේධිමත් ජීවිතෙකි.
4) ජනතාව ක කරහි අපකේ බලපෑම පුේෙල ජෙග්රහණවලට වඩා විශාල උරුමෙකි.
දවස අපි හැප්මෝටම ප්ේ ප්පොප්ළොව හැරදමා ෙැමට සිදුප්ේ. සාමානයප්ෙන් පුේගලප්ෙකු වෙස අවුරුදු
70-80 අතර ජීවත් ප්ේ. එම ාලෙ තුළ අපට තබා ො හැකි ප්හොඳම උරුමෙ වන්ප්න් අප අප ප්වනුප්වන්
ර ඇති ප්පෞේගලි ජෙග්රහණ ප්නොව අප අවට සිටින අෙප්ේ සහ රජාව තුළ ඇති ර ඇති ධනාත්ම
බලපෑමයි. ප්දවිෙන් වහන්ප්සේට ප්සේවෙ රන මිනිප්සකු වශ්ප්ෙන්, මට තබා ො හැකි උතුේම උරුමෙ
නේ මහා ප්ේවප්සේවෙක්, ප්රේෂ්ධ ඉගැන්වීේ ප්හෝ රාතිහාර්ෙෙන් ප්නොප්ේ. මට තබා ො හැකි උතුේම
උරුමෙ නේ මාප්ේ ප්සේවෙ තුලින් බිහි වු ක්රිස්තුස් වහන්ප්සේප්ේ ප්ගෝලෙන්ෙ
5) කදවිෙන් වහන්ක ේ ක කරහි තය හ අවං

වන්න හා ඔබ ක කරහිත් තයවාදී වන්න.

ප්දවිෙන් වහන්ප්සේ අපප්ේ හදවත් ප්දස බලයි. උන්වහන්ප්සේට අවශ්ය වන්ප්න් අපප්ේ හදවප්ත්
අභයන්තරප්ේ සතයෙ සහ අවං
මයි. සැබවින්ම හා අවං ව උන් වහන්ප්සේව ප්සොෙන අෙ එක් තැන
රැඳී සිටි ාලෙ තුලදි පවා උන්වහන්ප්සේප්ේ ආශීර්වාද ගලා එනු දුටුප්වෝෙ. එබැවින් අපප්ේ හදවත්
පිරිසිදුව තබා ගැනීම සහ අප පවසන හා රන සෑම ප්දෙක්ම සහති කිරීම
මිනිසුන් සතුටු කිරීම සඳහා බාහිර සංදර්ශ්නෙක් ඉදිරිපත් රනවාට වඩා ප්දවිෙන් වහන්ප්සේ ඉදිරිප්ෙහි
අවං ව හා සතයප්ෙන් සිදු කිරීම වැදගත් ෙ. තවද, ප්දවිෙන් වහන්ප්සේ අප සෑම ප් ප්නකුම අේවිතීෙ
ැඳවීමක්, ප්පෞරුෂෙක්, දිමනා සහ කුසලතා වලින් සමන්විත අේවිතීෙ අනනයතාවෙක් ඇති ර ඇත.
උන්වහන්ප්සේප්ේ චරිතෙ අපප්ේ ථාව, හැසිරීම සහ ක්රිොවන් තුළින් දිනපතා අප තුළින් ර ාශ් විෙ යුතු
අතරම, උන් වහන්ප්සේ අපට දී ඇති පුේගලි අනනයතාවෙටද අප සතය විෙ යුතුෙ. ප්මම එක් තැන රැඳී
සිටි ාලෙ තුල, ප්දවිෙන් වහන්ප්සේ මා ප්ලස හැඳින්වූ තැනැත්තා වීම, ශුේධාත්මප්ේ ක්රිො ාරීත්වෙ
සඳහා ප්හොඳ පල සහ නිදහසක් ලබා ප්දන බව මම ප්ත්රුේ ප්ගන ඇත්ප්තමි. . ක්රිස්තුස් වහන්ප්සේ ඔබට
ආරාධනා ළ පුේගලො වන්න, දිනපතාම උන්වහන්ප්සේප්ේ චරිතෙ ර ාශ් රන්න, උන් වහන්ප්සේ
ඔබට දී ඇති දිමනා සහ කුසලතා උපප්ෙෝගී රගනිමින් උන්වහන්ප්සේ ඔබට දුන් ැඳවීම ඉටු රන්න.
ඔබ හැර ප්වන කිසිප්වකු වීමට ඔබට අවශ්ය නැත. ප්දවිෙන් වහන්ප්සේ ඔබව අනුමත ර ඇත්නේ, ඔබව
විනිශ්්චෙ කිරීමට මිනිසා වුද?

