(The Good News Message – Sinhala)
සුබ පුවත් පණිවිඩය
යේසුස් ජීවමානයි. යේසුස් මිය ගියේ නැවත නැඟිටීමයි.1 යේසුස් ආයයත්
එනවා.2 යේසුස් වහනයස් ස්වර්ගයට ඇති එකම මාර්ගයයි.3 යේසුස් වහනයස්
ගලවයි යනයනහි.4 ලූක් 4 හි සඳහන සෑම යෙයක්ම කිරීමට යේසුස්ට හැකියාව
තියේ.5 යේසුස් රජුයි. ඔහුට රාජ්යයක් තියේ.6 යමම රාජ්යයට එකම මාර්ගය
නැවත උපත ලැබිය යුතුය.7
යේසුස් වහනයස් කුරුසියේදී මිය ගිය අතර ඔහුයේ ශරීරය මත සෑම පාපයක්ම
ගත්යත්ය. උන වහනයස්යේ ඉරණම්වලින අපව සුව කරනු ලැයේ.8 ඔහු අප
සියල්ලනට මහත් දුක් විඳ, සොකාලිකව සොකාලිකව උන වහනයස් සමඟ
සොකාලයටම උන වහනයස්ට සොකාලිකව සොකල් ජීවත් විය හැකි ය.9
යෙවියන වහනයස් යලෝකයට යකාතරම් ප්යර්ම කළාෙ කියනවා නම් උන
වහනයස් සිය පුත්රයා වන යේසුස් වහනයස් අපයේ ස්ථානයට මැයරනනට
අණ කයළ්ය.10 අපට මිල යගවීමට යනාහැකි බව යෙවියන වහනයස් ෙැන
සිටියේය. මිල ඉතා යහාඳයි. අපි යෙවියේ ප්රමිතිවලට එකඟ යනාවී සිටිය
හැකියි.11 ඒක තමයි යේසුස් ආයේ.
යේසුස් යේවවචනය මවා ඇත. යේසුස් මිනියසකු බවට පත් විය.12 යේසුස්
වහනයස් යම් යපායළාවට ඇවිත් සෑම ආකාරයකම යේෙනාව සහ ප්රතික්යෂ්ප
කිරීම.13 ඔහුව ප්රතික්යෂ්ප කරනු ලැබුවා. උන වහනයස් යෙස බැලීමට
කිසියවකුට වුවමනා නැත.14 ඔහු අප යවනුයවන ශ්යර්ෂ්ඨ යෙයක් කයළ්ය. ඔහු
අපව නැවත පියාණන යවතට යයාමු කයළ්ය. යේසුස් කළ යේවල් නිසා අප
තවදුරටත් යෙවියගන යවන යනාකළ යුතුයි. යේසුස් වහනයස් මිය ගිය නිසා
නැවතත් පියාණන සමඟ මිත්රත්වය ඇති කරගත හැකිය.15 යේසුස් වහනයස්
මිය ගිය නිසා අපට ජීවනය ලැබීමට හැකි විය.16 යේසුස් වහනයස් තුළින අපට
සොකාල ජීවනය ඇත.17 යේසුස් වහනයස් තුළින පාපයට කමාව අපට තියේ.18
යේසුස් වහනයස්ව විශ්වාස කරන අය කවොවත් මැයරනයන නැත, මනෙයත්
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ජීවනය යෙන තැනැත්තා යේසුස්ය.19 උන වහනයස්ව විශ්වාස කරන
සියල්ලනට යේසුස් වහනයස් ජීවමාන ය.20 සොකාල ජීවනය එතුමනයේ
හෙවතට ඔබ ඇතුල් වන යමායහායත් පටන ගනී.21
ඔබට යහපතක් යහෝ ක්ියාවන කිරීමට ස්වර්ගයට යෑමට අවශ්ය නැත.22 ඔබට
කළ යුතු සියල්ල යේසුස් වහනයස්ව විශ්වාස කරයි. ඔහුයේ නමට කතා
කරනන. ඔබ ගළවා ගනන කියා උන වහනයස්යගන ඉල්ලනන. උන
වහනයස් ඔබ පාවා යෙන යලස ඉල්ලනන. ඔහු යමයහ. ඔහුයේ ආත්මය ඔබට
උපකාර කිරීමට. ස්වාමීනයේ නාමයට අයැදිනන. යේසුස් වහනයස්ට
කනනලේ කරනන; එවිට නුඹලා ගැළයවනයනය. මක්නිසාෙ යෙවියන
වහනයස් ස්වාමීන වහනයස් බවත්, ඔබයේ යෙවියන වහනයස් බවත්, යෙවියන
වහනයස් උන වහනයස්ව මළවුනයගන උත්ථාන කළ බවත් නුඹ පවසන විට,
ඔබ ගැළයවනු ඇත.23 සොකාල ජීවනය ඇත. ඔබ යෙවියේ රාජ්යයේ
පුරවැසියයකු වන යෙවියන වහනයස්යේ ෙරුයවකි.24 යේවරාජ්යය
සොකාලිකයි.25 යෙවියන වහනයස්යේ රාජ්යය ෙැන පැමිණ තියේ. යේසුස්
වහනයස්ව ස්වාමීන සහ ගැළවුම්කාරයා යලස පිළිගනනා සියල්ලනටම එය
තියේ. යේසුස් වහනයස් ස්වර්ගයට ඇති එකම මාර්ගයයි. ස්වර්ගයට යටත්ව
යවනත් කිසිම නමක් අපට ගැලවීමට යනාහැකිය.26
එක් දිනක් යේසුස් නැවත පැමියණයි. ඔහු ආයයත් එනවා.27 එක ෙවසක්, ඔහු
යම් යපායළායවන පාලනය කරනු ඇත.28 යමම පණිවුඩය ඔබව බිය ගනවා
නැත, ආෙරණීයයා. යමම පණිවුඩය යකටි කාලය වන බව ඔබට ෙැන ගැනීමට
හැකි වන අතර, ක්ිස්තුස් නැවත පැමිණීම ඉතා ඉක්මනින. යේසුස් ක්ිස්තුස්
නැවතත් පැමියණයි.29 ඔහු නැවත වරක් කියනවා, ඔහු වරක් ළෙරුයවකු යලසට
පැමිණි බැවින, ඔහු යෙවන වරට පැමියණන විට ඔහු ජයේරාහී රජ යලස
පැමියේ.30
ෙැන සූොනම්ව සිටින කාලය, ආෙරණීය මිතුිය. ෙැන සවන දීමට කාලයයි. ෙැන
කාලයයි. ඔයේ සිත ෙැඩි යනාකරනන. යෙවියන වහනයස්ට විරුේධව කැරලි
යනාගසනන.31 අෙ දින ගැලවීයම් ෙවසයි.32 ෙැන යමායහාතක් ගත කරනන.
එයායේ ජීවිතය යෙනන. උන වහනයස්ට යටත් වනන. ඔහු ඔබ යවනුයවන අෙ
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යමහි සිටී. ඔයේ හෙවත සුව කිරීම, සියලු පාපවලින නුඹලා පිිසිදු කිරීම, උන
වහනයස්යේ හෘෙ සැත්කම් කිරීමට ඔහුට ඉඩ යෙනන. ඔහුට පුළුවන. ඔහු
යමයහ. අපි යාච්ඤා කරමු:

ෙයාබර යේසුස්, මායේ සියලු පාප වලින මට සමාව යෙනනැයි මම ඔබට කියමි.
මම ඔබයගන ඉල්ලා සිටිනයන ඔබ මාව ගලවා ගැනීමටයි. මම ඔබට පිටුපස
හැරී ඇත. ෙැන මම ඔබ යවතට පැමියණමි. සියලු අධර්මිෂ්ඨකමින මා පවිත්ර
කරනන. කරුණාකර මාව සුව කරනන. කරුණාකර මයේ ජීවිතයේ සෑම
අංශයකම මා සුවපත් කරනන. වැෙගත්ම යේ කරුණාකර මට මා තුළ
ජීවත්වීමට එනන. මට ඔයාව ෙැනගනන ඕයන. මට ඔබ සමඟ සම්බනධතාවක්
ඇති කර ගැනීමට අවශ්යයි. මම ඔබයේ. මායේ යෙවියනි, මායේ රජතුමනි, මම
සෙහටම ඔබ සමඟ සිටිමි. මයේ ඉතිි ෙවස්වල ඔබට යස්වය කිරීමට මම
තීරණය කරමි. ස්තුතියි, ස්වාමිනි, මා යවනුයවන මැයරනනට සහ මා ගැලවීම
සඳහා. මට ඔබ සඳහා ඇති සියල්ල ලබා ගනන. මම ඔබ සමඟ සොකල්ම සිටිමි.
ආයමන.
ආෙරණීය සයහෝෙරයයනි, ඔබ යම් යාච්ඤාව ගැන යාච්ඤා කර, ඇෙහිල්යලන
යේසුස් වහනයස් ඔබයේ හෙවතට ඔබයේ හෙවතට පිළිගත් බව ෙැන ඔබ ෙැන
ක්ිස්තුස් වහනයස් තුළ නව මැවිල්ලකි.33 ඔබ තවදුරටත් සමාන යනායේ. ඔබ
තව මිනිත්තු කිහිපයකට යපර ඔබ එම පුේගලයා යනායේ; යේසුස් ෙැන ඔයේ
හෙවයත් සිටිනවා.34 උන වහනයස්යේ ආත්මයාණන වහනයස් ඔබ සමඟ සිටිනු
ෙැකීම පුදුම සහගතය. ඔේ, ශුේධාත්මයායණෝ ඔබ සමඟ සිටියි. යෙවියන
වහනයස්යගන පැමියණන සත්යතාව මාර්ගයයන ඔබට යපනවා යෙනු ඇත.35
ෙැන ඔබට කළ යුතු යේ කිහිපයක් ඇත: නිතිපතා යෙවියන වහනයස්යේ වචනය
කියවීම.36 බයිබලයක් ලබාගනන, යයාහනයේ යපායතන පටන ගනන.
යෙවියන වහනයස්යේ වචනය කියවා අධ්යයනය කිරීම නිසා ඔයේ මනස
පිවර්තනය වනු ඇත.37 තවත් යෙයක්: සෑම දිනකම යෙවියන වහනයස්ට
යාච්ඤා කිරීම. සවන දීමට ඉයගන ගනන. යමය සහභාගිකමකි. උන වහනයස්
සමඟ කාලය ගත කිරීම මගින උන වහනයස්යේ හඬ ඇසීමට ඔබ ඉයගන
ගනනා ආකාරය යමයයි.38 ඔහුට ඔබ සමඟ කතා කිරීමට අවශ්ය නිසා, ඔබ
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සවන දීමට ඉයගන ගත යුතුය. ක්ිස්තුස්ව අයගෞරවයට පත් කරන යේවල්
වලින ඈත්ව සිටිනන. ඔබට යේසුස් ගැන තව යබායහෝ යේ ඉයගන ගත හැකි
ස්ථානයක් යසායා ගැනීමට ශුේධාත්මයාණනයගන ඉල්ලනන.39 මම යම්
කායල එකට හිටියා යගාඩක් සතුටුයි. ඔබ ඔයේ ජීවිතය යෙවියන වහනයස්ට
යෙනනට සතුටුයි. ඔබට කවොවත් සමාන යනාවනු ඇත. අපයේ ස්වාමීන සහ
ගැළවුම්කාර යේසුස් ක්ිස්තුස් පිළිබඳ යේව වරප්රසාෙය හා ෙැනුම.40
එළිෙරේ 1:18
යජෝන 14:2, 3
3
යජෝන 14:6
4
පනත් 4:12
5
ලූක් 4:18, 19
6
යජෝන 18:36, 37
7
යජෝන 3:5, 6
8
යජෝන 19:30, 1 යප්තෘස් 2:24
9
යයසායා 53:3, 4
10
යජෝන 3:16, ගලාති 3:13
11
යරෝමවරුන 3:23, 24
12
යජෝන 1:14
13
යහේයරේවරුන 4:15
14
යයසායා 53:3
15
යරෝමවරුන 5:10, යකායලාස්සි 1:19-22
16
යජෝන 10:10
17
යජෝන 10:27-30
18
1 යජෝන 2:2
19
යජෝන 11:25, 26
20
1 යජෝන 5:11-12
21
යරෝමවරුන 10:9-10
22
එපීසවරුන 2:8-9
23
යරෝමවරුන 10:9-10
24
යජෝන 3:3, පිලිප්පි 3:20, 21
25
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