
ඔබ දෙස ද ොඳින් බලන්න යුතු 

දෙවියන් ව න්දසේදේ ශුද්ධ දින  
ද ෝ අමනුෂ්ය නිවාඩු? 

 
 විවිධ ශුද්ධ දින  ා නිවාඩු දින ද ොද ේ සිට පැමිණි ද දනක් ෙැයි ඔබ ෙන්නවාෙ? 

 
 

"දපන්තද ොස්ත ෙවදසේ සම්පූර්ණ වූ විට, ඔවුන් සමඟ සියලු දෙනා 

එක් තැන  එක් ගිවිසුම "(ක්රියා 2: 1). 

 
Bob Thiel, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 



ඔබ දෙස ද ොඳින් බලන්න යුතු 
දෙවියන් ව න්දසේදේ ශුද්ධ දින ද ෝ අමනුෂ්ය නිවාඩු? 

විසින් Bob Thiel, Ph.D. 

බයිබලදේ සඳ න් දෙවියන් ව න්දසේදේ මංගල්ය දින ෙ? 

දේසුස් තබා නැත කුමන දින? 

ප්දර්රිතයන් තබා නැත කුමන දින? 

ක්රිස්තුස් ව න්දසේදේ මුල් අනුගාමි යන් තබා නැත කුමන දින? 

ඔබ යම් උත්සව පවත්වන ඇයි? 

ඔවුන් ද ොද ේ සිට පැමිණි ද දනක් ෙැයි ඔබ ෙන්නවාෙ? 

ඔබ ස  අනිත් අය තමන් නිරීක්ෂණය විය  ැ  ඇයි කියා ඔබ ෙන්නවාෙ? 

යම් ආගමි  අරුත් ගැන්වීමක් ඇති  රන්දන් ද දසේෙ? 

ඔබ අමනුෂ්ය නිවාඩු දින නිරීක්ෂණය  ළ  ැක්දක් ද දසේෙ? 

එය දෙවියන් ව න්දසේ වැෙගත්ෙ ඔබ තබා  ැ  දද් දින? 

ඔබ ක්රිස්තියානි බව අප විශ්වාස  රනවා නම්, ඔබ සම රවිට දේසුස් ද ළා ඇති බව අමනුෂ්ය ද ෝ මිථ්යා අය 
සමරන්දන්? එදසේ නම්, ඔබ දවත ඇති තරම් සත්යය වැෙගත් ඔබ දමම දේසුස් අනුගමනය  රන බව? 
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අන්තර්ගතය 

1. ශුද්ධ දින එදිරිව ජනප්රිය නිවාඩු 

2. පාස්කු: ක්රිස්තුස් ව න්දසේදේ මරණය ගැන පමණක් ෙ? 

3. රාත්රී බව නිරීක්ෂණය ෙ නුමුහුන් දරොටි දින වීමට 

4. දපන්තද ොස්ත: ඔබදේ  ැඳවීම ගැන සත්යය ස  දෙවියන් ව න්දසේදේ ඇෙහිය දනො ැකි තෑගි 

5. මංගල්යය ක්රිස්තුස් ව න්දසේදේ නැවත පැමිණීම ස  ඒ සඳ ා තුඩුදුන් සිදුවීම්: ද ොරණෑ  

6. සමඟි දිනය: සාතන් පිටුව ල් ලැදබන 

7. මංගල්යය කූඩාරම්: දලෝ  යටදත් ක්රිස්තුස් පාලන සමදේ වදේ ගැන යම් අෙ සක් 

8. පසුගිය ම ා දිනය: මිනිස් වර්ගයාට ගැළවීම සඳ ා දෙවිදේ පුදුම සැලැස්ම 

9. වැරදි අර්ථයක් ඇති වන පරිවර්තන ස  සබත් 

10. යළි ඇසුරුම් අමනුෂ්ය නිවාඩු 

11. දෙවිදේ ශුද්ධ දින ද ෝ දසවදේ?   

ශුද්ධ දින දින ෙසුන 

සබඳතා දතොරතුරු  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ශුද්ධ දින එදිරිව ජනප්රිය නිවාඩු 

ක්රිස්තියානි ආගම කියා සිටින ඇති විවිධ  ණ්ඩායම්, සැබවින් ම,  ැම සම ර නිවාඩු දින ද ෝ ශුද්ධ දින 
පවත්වනවා. 

ඔබ දෙවියන් ව න්දසේදේ ශුද්ධ දින ද ෝ අමනුෂ්ය නිවාඩු දින නිරීක්ෂණය  ළ යුතුෙ? 

එය ප සු පිළිතුර සමඟ ප සු ප්රශ්නයක් වදේ දපදන්.  ා බයිබලය විශ්වාස කිරීමට  ැමති අය සඳ ා, ඒ දවනුවට 
විවිධ ජන ාය, එය දව්. 

එහිදී ශුද්ධ දින ස  නිවාඩු දින ආදව්? ඔවුන් බයිබලදේ පැමිණි බව ද ෝ ඔවුන් සාම්ප්රොයි  මිථ්යා / අමනුෂ්ය 

නිරීක්ෂණ සම්බන්ධ, ඇයි? 

ඔබ කිතුනුවකු බව අප විශ්වාස  රනවා නම්, ඔබ ඇත්තටම දින තුළ, ඕනෑම නම් ෙන්දන්, ඔබ තබා? ඒ ඇයි? 

දමම ද ටි දපොත වාර්ෂි  බයිබලානුකුල ශුද්ධ දින මත අවධානය දයොමු  රන අතර අන් අය පිළිපැදීමය වාර්ෂි  
නිවාඩු දින කිහිපයක් පිළිබඳ දතොරතුරු ඇත. 

වචනය නිවාඩු 

දවබ්ස්ටර්ස් ශබ්ෙද ෝෂයට අනුව, දලෝ දේ නිවාඩු මුලින් පැරණි සිට පැමිණි ඉංේරීසි hāligdæg. ජනතාව ෙැන් 
හිතන්න දපදන් දද් වුවෙ, එම  ාලීන ඇත්තටම  ාලය ලකුණු - නිවාඩු ශුද්ධ ෙවස අෙ ස් ඇති අෙ ස්  දළේ නැ ැ. 

ඇත්ත වශදයන්ම, ඒ සියල්ලම 'නිවාඩු' ආගමි  ශුද්ධ දින දලස අෙ ස්  රන ලදී. ජාති  නිවාඩු අවශ්යදයන්ම 
ආගමි  සල නු නැත, ස  දේසුස් පැ ැදිලිවම එම (දයො න් 10: 22-23) එ ක් ද ෝ ඊට වැඩි නිරීක්ෂණය  රන 
ලදී. 

ඈත දේසුස් යනවා දලස, බයිබලය විදශේෂදයන්ම ඔහු එවැනි පාස්කු මංගල්යය (: 41-42; 22: ලූක් 2 7-19) දලස 
බයිබලානුකුල ශුද්ධ දින ස  උත්සව නිරීක්ෂණය  ළ බව වාර්තා, කූඩාරම් මංගල්යය (දයො න් 7: 10-26), ස  
අවසාන ම ා දිනය (දයො න් 7: 37-38; 8: 2). පාස්කු තබා දේසුස්දේ නිදයෝජිතයන්ට අළුත් ගිවිසුදම් ලකුණු (1 
ද ොරින්ති 5: 7), නුමුහුන් දරොටි දින (ක්රියා 20: 6; 1 ද ොරින්ති 5: 8), දපන්තද ොස්ත (ක්රියා 2: 1-14), ද ොරණෑ 

 ා කූඩාරම් ( cf. දලවී  ථාව 23: 24,33-37; ක්රියා 18:21, 21: 18-24; 28:17), ස  සමඟි දිනය (ක්රියා 27: 9). 

බයිබලය දේසුස් ද ෝ නිදයෝජිතයන් මිථ්යා දරෝම නිරීක්ෂණය  ළ අය දමන් ආගමි  නිවාඩු දින නිරීක්ෂණය 
 ළ බව දපන්නුම්  දළේ නැ ැ. එද ත්, ඔවුන්දේ ආගම දලස ක්රිස්තු ධර්මය කියා සිටින දබොද ෝ බයිබලය 
බාහිර මූලයන් එන ආගමි  නිවාඩු දින සංස් රණ පිළිපදින්න. 

ඔවුන් තබා ගත යුතුෙ? 

සියලු ජාතීන් දෙවි ශුද්ධ දින තබා ද ෝ නියඟය  ා වසංගත (: 16-19 දස රියා 14) යටත් වනු ඇත විට  ාලය 
පැමිණ නැති බව බයිබලදේ සඳ න් දවනවා. එය එදසේ වන බැවින්, ඔබ ෙැන් එදසේ  ළ යුත්දත් ඔබ විසින් සල ා 
බැලිය යුතුය නැ ැ? 

අවම වශදයන් දෙවරක් ස මුලින්ම දමම දපොත කියවා බලන්න. සම ර බයිබලදේ දපන්වා එය තුල අමතා දද් 
ගැන මතු ඇති බව ඇතැම් විදරෝධතා. ද්විත්ව කියවීමට, බලාදපොදරොත්තු ඔබ අතර ඇති වඩා බැරෑරුම් ප්රශ්නවලට 
පිළිතුරු ඇත. 

සැබෑ විවෘත මනසකින් දමම මාතෘ ාව අධ්යයනය කිරීමට උත්සා   රන්න. එය ස්වභාවි  සියලු මිනිසුන්ට, අපි 
ඊට එදරහිව පදරස්සම් දනොදව් නම්, අගතිය ආත්මයකින් දමම වාර්ෂි  ශුද්ධ දින ඕනෑම ඉදිරිපත් දෙස 
ය. බයිබලය "ඔහු එය සවන් දීමට  ලින්  රුණක් පිළිතුරු  රන ඔහු, එය ඔහුට දමෝඩ  ම  ා ලේජාව" බව 
උගන්වයි (හිදතෝපදද්ශ 18:13), දමහි දම් දද්වල් නම් එදසේ (ක්රියා 17:10 නිසා බලන්න පැරණි වන වදේ 

දවන්න -11). 



අපට, ඒ නිසා, දෙවියන් ව න්දසේ  ා උන් ව න්දසේදේ  ැමැත්ත  ැමැත්දතන් දී, අගතිය නිෙ ස්, එ කින්  ෙවත්, 
අපදේ ම මාර්ගය වඩා සත්යය, දෙවියන් ව න්දසේදේ ශුද්ධ, ශුද්ධ වචනය දපර දවවුලමින් ආශාදවන් විවෘත 
මනසින් සමග  රමු (දයසායා 66: 2), දෙවියන් ව න්දසේදගන් අසා නි තමානීව ඔහුදේ ශුද්ධාත්මයාණන්දේ මඟ 

දපන්වීම සඳ ා. දම්, යාච්ඤා යට ත්,  ැමති, තවමත් ප්රදව්ශම් ස  ප්රදව්ශම් ස ගත ආ ල්ප, දමම  රුණ 

අධ්යයනය තුළ - ඔප්පු සියල්ල (cf. 1 දතසදලෝනි  5:21 KJV / DRB). 

දෙවියන් ව න්දසේදේ උත්සව ස  ශුද්ධ දින 

ඔබ දෙවියන් ව න්දසේදේ උත්සව බයිබලදේ සඳ න් වන බව ඔබ ෙැන සිටියාෙ? දමම දපොදු  ැඟීමක් තිබිය යුතු 
වන අතර, දබොද ෝ දමය දමදසේ වන්දන් බව දත්රුම් වත්, එහිදී ශුද්ධ ලියවිලි ඔවුන් දසොයා ගැනීමට නැ ැ. 

තවෙ, ඔවුන් සමඟ එක් ප්රශ්නයක් දබොද ෝ මිනිසුන් ෙැන් භාවිතා වඩා ඔවුන් දවනස් දින ෙර්ශනය මත පෙනම් වී 
ඇත බව ය. දෙවියන් ව න්දසේදේ දින ෙර්ශනය මූලි  වශදයන් චන්ද්ර-සූර්ය එ කි. ඔබට වඩාත් ද ොඳ දෙවි ශුද්ධ 
ෙවස්වල  ාලය දත්රුම් ගැනීමට, බයිබලදේ සඳ න් දින ෙර්ශනය ප ත සඳ න් සංසන්ෙනය සට න  ා දරෝම 
(ේදරදගෝරියන්) දින ෙර්ශනදේ (ඔවුන් සෑම වසර ම එ ම දරෝමානු දින ෙර්ශනය දින දනොවැදටන)  රන 
ආ ාරය බලන්න, 

(ශුද්ධ වූ දින සහිත නවීන දරෝමානු දින ෙර්ශනය දමම දපොත් පිංචය අවසන් ෙැක්දවයි.) 

 

ඈත දෙවියන් ව න්දසේදේ ශුද්ධ දින දලස, පළමු ප්දරොදතස්තන්ත ස   දතෝලි  පරිවර්තනය යන දෙ ම 
දපන්නුම්, උත්පත්ති දපොත තුළ වටම ආරම්භ  රමු: 

මාසි            අං ය දිග  සිවිල් සමාන 

Abib/Nisan  1  30 දින   මාර්තු - අප්දර්ල් 

Ziv/Iyar   2 29 දින   අප්දර්ල් - මැයි 

Sivan/Siwan  3  30 දින   මැයි - ජූනි 

Tammuz  4  29 දින   ජූනි - ජුලි 

Av/Ab   5  30 දින   ජුලි - අදගෝස්තු 

Elul   6  29 දින   අදගෝසත්ු - සැප්තැම්බර් 

Ethanim/Tishri 7  30 දින   සැප්තැම්බර් - ඔක්දතෝම්බර් 

Bul/Cheshvan  8  29 ද ෝ 30 දින  ඔක්දතෝම්බර් - දනොවැම්බර් 

Kislev   9  30 ද ෝ 29 දින  දනොවැම්බර් - දෙසැම්බර් 

Tevet   10  29 දින   දෙසැම්බර් - ජනවාරි 

Shevat   11  30 දින   ජනවාරි - දපබරවාරි 

Adar   12  30 දින   දපබරවාරි - මාර්තු 

(ෙ බයිබලානුකුල 'අවුරුදු කීපයක් පැනීමට' දී අොර් 2 නමින් තවත් මාසි  පවතී)  

 



14 එවිට දෙවියන් ව න්දසේ  තා ද ොට, '' රාත්රිදේ සිට දින දවන් කිරීමට අ දසේ ලයිට් තිබිය යුතුයි. 
ඔවුන් සංඥා වනු ඇති අතර, ආගමි  උත්සව, දින,  ා අවුරුදු සනිටු න්  රනු ඇත. (උත්පත්ති 1:14, 
දෙවියන් ව න්දසේදේ වචනය පරිවර්තනය, GWT) 
14 දෙවියන් ව න්දසේ  තා ද ොට, '' එහි රාත්රිදේ සිට දින දබදීමට, ඔවුන් උත්සව, ෙවස්  ා අවුරුදු බවයි 
ඉඩ ස්වර්ගදේ පසුම්බිදේ ලයිට් විය යුතුයි. (උත්පත්ති 1:14, නව අනුවාෙය, NJB) 

දමම 14 වන පෙදේ ' ාමසූටි ල්ස් ද බ්දරව් වචනය මංගල්ය සඳ න්  රයි. 

ඔබ එහි මුල් දපොත ආගමි  උත්සව පැවැත්ම ගැන බයිබලදේ  තා බව ඔබ ෙැන සිටියාෙ? ගීතාවලිය දපොදත් 
දෙවියන් සඳ නිසායි මූලි  වශදයන් දමය ත වුරු  රයි: 

19 ඔහු උත්සව (ගීතාවලිය 104: 19, ක්රිස්තියානි සම්මත බයිබලය) නිමිත්දතන් සඳ  ර 

දමය ඔබට දපර අසා දෙයක් ෙ? 

ඇති "අ දසේ ආදලෝ ය" දෙවියන් ව න්දසේ නිමිත්දතන් සිටි තබා ඇති ආගමි  උත්සව දමොනවාෙ? 

ද ොඳයි, ( ාමසූටි ල්ස් ') ලැයිස්තු ගත  ර ඇත  ා සම ර විදුලි ප න් සඳ න්  රනු ලබන සියලුම ශුද්ධ දින 
බයිබලදේ එ  තැන  නැත. 

එය දබොද ෝ  ැමැත්ත අමත  කිරීමට බව බයිබලය ද ොටසක් දව්, ද ෝ නිගමනය ස මුලින්ම නැති  ර දගන 
ඇත. ප ත සඳ න් නව ඇමරි ානු බයිබලය (NAB), දරෝමානු  දතෝලි  පරිවර්තනය (දබොද ෝ දරපරමාදු ඔවුන් 
 රන දින දබොද ෝ සම්බන්ධදයන් දරෝමදේ පල්ලිය අනුගමනය අෙටවත් රාේයයන් තිබියදීත්, එතරම් ෙන්දන් 
නැති දලස NAB ප ත භාවිතා) සිට ඇත: 

2 ... ප ත ෙැක්දවන ඔබ ශුද්ධ දින ප්ර ාශ යුතු ය, සමිඳාණන් ව න්දසේ, එම උත්සව. දම් මදේ උත්සව: 
3 දින  යක් වැඩ  ළ  ැකිය; එද ත්,  ත් වන දින විදව් යක් සබත්, ප්ර ාශයට පත් ශුද්ධ ෙවස 
ය; නැ ැ, ඔබ වැඩ  ළ යුතු ය. ඔබ වාසය ඕනෑම තැන  එය සමිඳාණන් ව න්දසේ සබත ය. 
4 දමම, ඔබ ඔවුන්දේ නියම දව්ලාවට ප්ර ාශ යුතු ය ශුද්ධ දින සමිඳාණන් ව න්දසේදේ 

උත්සව. 5 සමිඳාණන් ව න්දසේදේ පාස්කු සවස දගොම්මන් දී, පළමු වන මාසදේ ෙ  තර වන දින මත 
පැටදවනවා. 6 දමම මාසදේ පසදළොස් වන දින, නුමුහුන් දරොටි සමිඳාණන් ව න්දසේදේ මංගල්ය 

දව්. දින  තක් ඔබ නුමුහුන් දරොටි අනුභව  ළ යුතු ය. 7 දම් දින ඔබ ප්ර ාශ ශුද්ධ ෙවස ඇත පළමු 
දින, නැ ැ, ඔබ බර වැඩ දනො ළ යුතු ය. (දලවී  ථාව 23: 2-7, NAB) 
15 සබත් දිනට පසු දින, ඔබ ඉ ලට ගැනීම සඳ ා, දගොයම් මිටියක් දගන  රන දින ආරම්භය, ඔබ 
සම්පූර්ණ සති  තක් ගණන් ය; 16 ඔබ පනස් දින තුළ,  ත් වන සතිදේ පසු අෙ ෙක්වා ගණන් යුතු ය.(දලවී 
 ථාව 23: 15-16, NAB) 
24 ...  ත් වන මාසදේ පළමු වන දින දී නුඹලා සබත් නිවාඩුවක්, මතක්, ප්ර ාශයට පත් ශුද්ධ ෙවසක් 
දලස ද ොරණෑව කුටි තුළින් ඇති ද දරන; (දලවී  ථාව 23:24, NAB) 

ෙැන්  ත් වන මාසදේ ෙස වන දින පව්  මාව ලැබීදම් පිළිදවත ඉටු  රන දිනය අෙයි 27: 26 සමිඳාණන් 

ව න්දසේ දමෝදසස්ට  තා ද ොට, ''. ඔබ ප්ර ාශ ශුද්ධ ෙවසක් වනු ඇත. ඔබ නි තමානී ස  සමිඳාණන් 

ව න්දසේට තුවරලා ඔප්පු  ළ යුතු ය. 28 පව්  මාව ෙ, දෙවි සමිඳාණන් ව න්දසේ ඉදිරිදයහි නුඹලා උදෙසා 

විට එය, සමඟි කිරීදම් දිනය නිසා ඔබ, කිසි වැඩක් දනො ළ යුතු ය දම් වන දින.29 අෙ දින තමන් යට ත් 
නැති අය මරා ෙැමිය යුතු ය. 30 යදමක් දම් දින වැඩ  රන්දන් නම්, මම දසනඟ අතදර් සිට එම පුද්ගලයා 
ඉවත්  රනු ඇත. 31 ඔබ කිසි වැඩක් දනො ළ යුතු ය ඔබ වාසය ඕනෑම තැන  දමය ඔබදේ පරම්පරා පුරා 



සොතනි  පනතක් ය; 32 එය ඔබ දවනුදවන් විදව් යක් සබත් දව්. ඔබ ඔහු ය-. මාසදේ නව වන ො සවස 
පටන්, ඔබ සවස සවස සිට ඔදබ් සබත් යුතු ය. 

33 සමිඳාණන් ව න්දසේ දමෝදසස්ට  තා ද ොට, '': 34 ඉශ්රාදයල් ජනයා කියන්න:  ත් වන මාසදේ 
පසදළොස ්වන දින කූඩාරම් සමිඳාණන් ව න්දසේදේ මංගල්ය, දින  තක් දිගටම යුතු ය දව්. 35පළමු වන 

දින, ප්ර ාශයට පත් ශුද්ධ ෙවස, ඔබ කිසි බර වැඩ දනො ළ යුතු ය. 36 දින  තක් ඔබ සමිඳාණන් 

ව න්දසේට තුවරලා ඔප්පු  ළ යුතු ය,  ා අට වන දින ඔබ ප්ර ාශ ශුද්ධ ෙවසක්  රමි. ඔබ සමිඳාණන් 

ව න්දසේට තුවරලා ඔප්පු  ළ යුතු ය. එය උත්සවය අවසන් දව්. නැ ැ, ඔබ බර වැඩ දනො ළ යුතු ය. 

37, ඒ නිසා, (දලවී  ථාව 23: 26-37, NAB) ... සමිඳාණන් ව න්දසේදේ උත්සව 

බයිබලදේ පැ ැදිලිව දෙවියන් ව න්දසේදේ උත්සව  ා දෙවියන් ව න්දසේදේ ශුද්ධ දින ලැයිස්තුගත 
 රයි. එද ත්, ක්රිස්තියානි යැයි කියා ගන්නා දබොද ෝ මිනිසුන් සැබවින්ම දෙවියන් ආඥා බව ශුද්ධ දින තබා 
නැ ැ. 

සට න: බයිබලදේ සම්පූර්ණ දින හිරු බැස-කිරීමට හිරු බැස සිට දිව (උත්පත්ති 1: 5; දලවී  ථාව 23:32, ද්විතීය 
 ථාව 16: 6; 23:11; දයොෂුවා 8: 9; මාක් 1:32), දනො මධ්යම රාත්රිදේ සිට දින දලස මධ්යම රාත්රිදේ අෙ 
ගණන්  ර තිදබ්. ෙ ක්රිස්තියානීන් සඳ ා දවනස්  ර නව ගිවිසුම - උො: මදතව් 26:18, 26-30 කිරීමට උෙව් දවයි 
දලස ඇති පරණ ගිවිසුදම් ශුද්ධ දින  ා සම්බන්ධ වතාවත් අංශ එහි ෙැක්දව් බව  රුණාදවන්; ද බ්දරව් 10: 1-
14 - යථාර්ථය දම් දින ස  උත්සව තවමත් පවතී  ා යුදෙව් දනොවන අය ඇතුළු මුල් ක්රිස්තියානීන් විසින් තබා ගිය 
බවයි. 

දෙවියන් ව න්දසේදේ දිගටම පල්ලිය අපි දේසුස්, උන් ව න්දසේදේ ශ්රාව දයෝ, ඔවුන්දේ විශ්වාසවන්ත 
අනුගාමි යන් ස්මර්ණදේ   දපොලි ාප් වැනි දවනත් ජාතීන්ට අයත් ක්රිස්තියානි නාය යන් ඇතුළු සිටි බව එම 
බයිබලානුකුල ශුද්ධ දින තබා ගන්න. අපි මුල් පසු  දල  ක්රිස්තියානීන් ඔවුන් තබා ඇති ආ ාරය ඔවුන් තබා 
ගන්න. යුදෙව්වන් දම් සියලු දින අෙ ස්  රන දද් ද ෝ ආ ාරය ඔවුන් ක්රිස්තියානීන් විසින් තබා ගත යුතු ය නව 
ගිවිසුම ඉගැන්වීම් පිළිගන්දන් නැ ැ දම් ඇතැම් ක්රම, යුදෙව්වන් දිගටම එම මූලි  දින සිට දවනස් දව්. 

ගැලවීදම් දෙවියන් ව න්දසේදේ සැලැස්ම පළමු  ා දෙවන දේසුස් ව න්දසේදේ පැමිණීම දමන්ම උෙව් චිත්රයක් 
 රා බයිබලානුකුල ශුද්ධ දින අවස්ථාව  බව දෙවිදේ උත්සව නිරීක්ෂණය වී ඇති බව ක්රිස්තු දත්රුම්. 

2. පාස්කු: ක්රිස්තුස් ව න්දසේදේ මරණය පිළිබඳ පමණක් ෙ? 

ක්රිස්තියානීන් පාස්කු තබාගත යුත්දත් කුමක්ෙ? 

දබොද ෝ ෙන්නා පරිදි, ඉශ්රාදයල් ජනයා විදශේෂදයන් නික්මයාම දපොදත් පාස්කු උත්සවය සැමරීමට කිව්වා. , 
පූජාව සඳ ා (නික්මයාම 12: 3-4): පවුල්  ැළලක් (5 නික්මයාම 12) දතොරව, බැටළු පැටදවකු විය.බැටළු පැටවා 
දගොම්මන් දී ෙ  තර මත පූජා  රනු ලැබීය (නික්මයාම 12: 6)  ා එහි රුධිර සම ර පවුදල් දගෙර (නික්මයාම 12: 
7) දෙොර මත තබා ඇත. 

දෙවියන් ව න්දසේ උපදෙස ්පියවර දගන ඇති අය, මරණදයන් පහු  ර දම් දනො ළ මිසර (නික්මයාම 12: 28-30) 
නැති පැවතිණි. 

 ා ඔහුදේ මුළු ජීවිතය (ලූක් 22:15) පුරා: දබොද ෝ නිවන් අවදබෝධ දලස, දේසුස් පාස්කු උත්සවය වාර්ෂි ව 
(නික්මයාම 13:10) ඔහුදේ තරුණ (41-42 ලූක් 2)  ාලදේ සිට  දළේය. 

පාස්කු මංගල්යය පළමු වන මාසදේ වන මාසදේ ෙ  තර වන දින නිරීක්ෂණය  රන ලදී (දලවී  ථාව 23: 5; 
 ැඳවා ද්විතීය  ථාව 16: එස්තර් 3 1 ද ෝ නීසාන්: 7). එය දම් වසදර් වසන්තය සමය තුළ  ට ගනී. 

දේසුස් ව න්දසේ ඒ  ා සම්බන්ධ පිළිදවත් කිහිපයක් (: 19-22; දජො න් 13: ලූක් 22 1-17) දවනස් වුවෙ, අපදේ 
ගැළවුම් ාර ෙ, උන් ව න්දසේදේ ශ්රාව දයෝ එය තබා ගැනීමට පවසා (: 7-13 ලූක් 22). ෙ නව ගිවිසුම නිසා 



දේසුස්දේ ජීවිත පූජාව බව, පැ ැදිලි ය, බැටළුවන් මරා උඩ ලීදේ (නික්මයාම 12: 6-7) දල් ෙමා තවදුරටත් අවශ්ය 
දනොදව් (cf. ද බ්දරව් 7: 12-13,26-27, 9:11 -28). 

පාවුලු තුමා විදශේෂදයන් ක්රිස්තියානීන් දේසුස්දේ උපදෙස් (:;: 23-26 11 7-8 1 ද ොරින්ති 5) අනුව පාස්කු තබා 
ගැනීමට බව ඉගැන්වූ දසේ . 

බයිබලය දේසුස් "දලෝ ය මැවීමට දපර  ලින්ම තීරණය  රන ලදී" බවයි (1 දප්තෘස් 1:20) ", දලෝ දේ මුල 
සිට ම බැටළු පැටවා, මැරුම් ෑ" දලස (එළිෙරව් 13: 8). මිනිසුන් පෘථිවිය මත තබා දපර දම් අනුව, තම ශුද්ධ දින 
ස  දේසුස් වීම ඇතුළු උත්සව  ර ා ගැලවීදම් දෙවියන් ව න්දසේදේ සැලැස්ම "පාස්කු බැටළු දපෝත යා," 
ප්රසිද්ධ  රන ලදී. අ ස්ගත සම ර කිරීමට  ැකි විය ස්වර්ගදේ තබා ඇත ඒ නිසයි 

ඔවුන් ගණනය! 

එච්චරමයි සියලු සභාවන් බයිබලය ඔහු ඝාතනය  රන විට දේසුස් පාස්කු  ා සම්බන්ධ දෙයක් ඉටු බවයි දෙයක් 
බවයි. 

දම් ම ා පූජාව දමද යුම් පවා ඒෙන් උයදන්දී සා ච්ඡා අප දසොයා. දේසුස් පුදරෝ ථනය  රන ලදී (උත්පත්ති 
3:15) පසුව, දෙවියන් ව න්දසේ එහි සම් (උත්පත්ති ආෙම් ස  ඒව නෑයන්ට (දමම සිද්ධිය පාපය වර්ගයක් 
නිරූපණය වන) ආවරණය කිරීම සඳ ා, සත්ව (දබොද ෝ විට බැටළු පැටදවකු ද ෝ එළු) මිය දගොස් 3:21). ආදබල් 
තම රැළ (: 2-4 උත්පත්ති 4) සිට බැටළු පූජා  රන විට ෙ අප පූජාව දමද යුම් දම් මූලධර්මය බලන්න. 

දමෝදසස්දේ  ාලදේදී ප්රසිද්ධ පාස්කු ඊජිප්තුදව් (: 1-38 නික්මයාම 12) සිට ඉශ්රාදයල් ජනයා ගැලවීම 
දපන්නුවා.  ා උන් ව න්දසේදේ මංගල්යය දභෝජනවල (දලවී  ථාව 23) දමෝදසස් දම් ගැන දෙවියන් 
ව න්දසේදේ උපදෙස් දමන්ම දින ෙර්ශනය (;:: 1; නික්මයාම 12 1 2 උත්පත්ති 1:14) වාර්තා  ර ඇත. පාස්කු 
මූලි  වශදයන් ගැලවීදම් දෙවියන් ව න්දසේදේ ෙරුවන් තම ම ා සැලැස්ම වාර්ෂි ව දමම සිදුවීම් පළමු බවට පත් 
විය. 

පරණ ගිවිසුදම්, පාස්කු මිසර ව ල් දෙවියන් ව න්දසේ මැදි ත් මිදීම ඡායාරූපදේ. එද ත්, අනාවැකි, එය ෙ  ාලය 
දෙසට දේසුස් අපදේ පාස්කු බැටළුවා පැමිණ බව ද ව්වා (1 ද ොරින්ති 5: 7). දලෝ දේ පාප ඉවත් කිරීමට පැමිණි 

දෙවියන් ව න්දසේදේ බැටළු දපෝත යාදණෝ (දයො න් 1:29; cf. 3: 16-17). 

දේසුස් 'මිනිදසකු දලස පාස්කු මත, ඔහු සන්ධ්යා භාගදේදී අවස්ථාදව් එය තබා ගැනීමට දිගටම  ා එය තබා 
ගැනීමට ව න්දසේදේ දගෝලයන්ට පැවසුවා (ලූක් 22: 14-19; cf. දයො න් 13: 2,12-15) ස  මත නීසාන් / (52-54 
23 cf. ලූක් 22:14) 14 වැනිො. 

දේසුස්, ද දසේ දවතත්, එහි සිහි සමග සංද දයෝජිත භාවිතයන් කිහිපයක් දවනස් විය. දේසුස් මුහුන් දනොෙැමූ 
දරොටි ස  වයින් පාස්කු අවිදයෝජනීය ද ොටසක් (මදතව් 26:18, 26-30) සාො (දයො න් 13: 12-17) එම 
ක්රියාවලිය වැඩිදුරටත් සඳ න්  දළේය. 

කිසිදු ආ ාරයකින් දේසුස් එය වාර්ෂි  පාස්කු සිදු වූදේ නැත උගන්වනු ද ෝ ඔහු ේරී  දරෝමානු සම්ප්රොයන් 
නැ ැ අනුගමනය  රන අයට වදේ ඉරිො උෙෑසන එහි නිරීක්ෂණ ෙවදසේ දව්ලාව දවනස් නැත.දෙවියන්ව න්දසේ 
ගැන වූ අඛණ්ඩ පල්ලිය අපි වදේ - ේරී  ඕදතොදඩොක්ස් විශාරෙයින් පවා 1 වන  ා 2 වන සියවදසේ විසූ ක්රිස්තියානීන් 
රාත්රිදේ පාස්කුව බව (අඩ අයි සිරිකුරුස ඕදතොදඩොක්ස් ප්දරස්, 1992, සී  ා ම ා සතිදේ උපත) පානදුර, 
21 වන සියවදසේ දී. පාස්කු මංගල්යය නිසි බව්තීස්ම ක්රිස්තියානීන් විසින් පමණක් ගත යුතු දව් (ගණන්  ථාව 9:14:; 
3-10;; නික්මයාම 12:48 cf. 1 ද ොරින්ති 11 27-29 දරෝම 6). 

එය දබොද ෝ විට දරෝමදේ පල්ලිය (දමන්ම එහි ප්දරොදතස්තන්ත පැවත දබොද ෝ) නිල වශදයන් ඉංේරීසි භාෂාව 
දවනස් දෙයක් එය ඉල්ලා දේසුස් ( දතෝලි  සභාදව් ක්රිස්තු දමන් එය පිළිපදින දනොවන නමුත් එය, පාස්කු 
තබන උගන්වන එ තු  ළ යුතුය. දනොදමරී, NY 1995, පි. 332). 

වයින්, දනො මිදි යුෂ 



 ා අළුත් ගිවිසුම (oinos) සඳ ා භාවිතා වන ේරී   ාලීන වයින් අෙ ස් (cf. 1 තිදමෝති 3: 8), විවිධ අය එය මිදි බව 
ප්ර ාශ  ර තිදබ්: දේසුස් ව න්දසේ වතුර වයින් (3-10 දයො න් 2) බවට පත් යන  ාරනය තිබිය පාස්කු උත්සවය 
සඳ ා භාවිතා  ළ බවට යුෂ දනොව, වයින්,. යුදෙව්වන්, තමන් නමුත්, වයින් පාස්කු මංගල්යදේ දී භාවිතා (එඞ්වඞ් 
ගුණවර්ධන, වයින්. යුදෙව් විශ්වද ෝෂදේ. 1907, පි. 532-535). 

අපි ද ොද ොමෙ මිදි යුෂ  ැකි දේසුස් භාවිත දනො ළ බව අපි ෙන්දන් ද ොද ොමෙ? 

මිදි සාමාන්යදයන් සැප්තැම්බර් පමණ අස්වැන්න අතර පාස්කු අප්දර්ල් නමින් දරෝම දින ෙර්ශනය මාසය තුළ 

සාමාන්යදයන් දව්. දේසුස්දේ  ාලදේ දී, ඔවුන් නූතන විෂබීජ රණය  ළ ද ෝ ශීත රණ තිබුදණ් නැත. ඒ 
නිසා, මිදි යුෂ අස්වැන්න  ා පාස්කු  ාලය අතර නරක් වනු ඇත. 

අන් අය යුදෙව්වන් බව දිගු (Cf. ද නඩි. ද ේස්ටින්ේස් බයිබලය ශබ්ෙ ද ෝෂය. සී පුත්රයාදේ, 1909 පි. 974) 
ගබඩා  ර මිදි යුෂ නැ ැ, ඒ  දවන්න බැරි බව සඳ න්  ර ඇත. ඒ නිසා වසර පවා දබොද ෝ රැඳී සිටීමට  ැකි වන 
එ ම වයින්, භාවිතා  ර ඇත. (මත්පැන් භාවිතය, වයින් වැනි, ද්විතීය  ථාව 26:14 හි කූඩාරම් මංගල්යය අනුමත 
දව්, නමුත් අවශ්ය දනොදව්.) 

ක්රිස්තියානීන් පාවුල් (එපීස 5:18, KJV) ලියූ පරිදි "අතිරික්ත දව්, එයෙ වයින්, මත්" දලස දනොදව්. වයින් ඉතා 
කුඩා පමණක් සාමාන්යදයන් පාස්කු මංගල්යය (පූර්ණ ද ෝ ඊට අඩු දත්  ැන්ෙ  පමණ) පරිදභෝජනය දී. 
පාස්කු මංගල්යය 14 වැනි දින දනොව 15 වන දින වූවාෙ 

සම ර බයිබලීය පාස්කු දිනය ගැන ව්යාකූල වී ඇත. 

බයිබලය එය දෙවියන් ව න්දසේදේ දින ෙර්ශනය (: 5 දලවී  ථාව 23) පළමු මස 14 දින වන දින තබා ගත යුතු බව 
බයිබලදේ සඳ න් දවනවා. 

නික්මයාම 12 වන පරිච්දේෙදේ 6 වන පෙදේ, එය " ැළෑබෙ දී" බැටළු පැටවා ඝාතනය  ළ බව සඳ න් (GWT ස  
යුදෙව් ප්ර ාශන සමිතිදේ පරිවර්තන). 8 වැනි ආයතය ඔවුන් එම රාත්රිදේ මස්  ෑමට බව පවසයි. එය නීත්යනුකූල 
 ා එම රාත්රිදේ අනුභව  ළ යුතු ය.  ා ඔව් බැටළු දපෝත යා පූජා  ර ඇති එ ක් දලස, එක් ප සුදවන් මරන්න 
පුළුවන්, දරෝස්, ස  'පළමු වසදර්' බැටළු පැටදවකු  න්න (නික්මයාම 12: 5) හිරු බැස අතර ඉශ්රාදයල් ජනයා 
වාර්තා මත  රපු දද් මූලි  වශදයන් මධ්යම රාත්රිදේ-වන නික්මයාම 12 පාස්කු  ා තාක්ෂණි , උෙෑසන 
නික්මයාම 12:10 අනුව එය අනුභව ඇති දතක් ඔවුන් සිදු විය. ෙැන් බයිබලය දද්වදූතයන් පාස්කු, (නික්මයාම 
12:12) "එො රාත්රිදේ" සිදු වූ 14 වැනි දින එම රාත්රිදේ ම පැ ැදිලි ය. 

බයිබලය දේසුස් එක් වරක් පමණක්  ැප කිරීම පිණිස වූ බවයි (1 දප්තෘස් 3:18; ද බ්දරව් 9:28; 10: 10-14). ,  ා 
ඝාතනය: නව ගිවිසුදම් සඳ න් වන, එය දේසුස් ව න්දසේ උන් ව න්දසේදේ අවසන් පාස්කුව (14-16 ලූක් 22) සිටි 
බව පැ ැදිලි ය. බයිබලය දේසුස් ද ොටස් සිට 15 වැනි ො ෙක්වා දපර ඉවත්  ළ බව දපන්නුම් 

 රයි. මන්ෙ? 15 වන "ඉ ල ෙවස" නිසා (දයො න් 19: 28-31), නුමුහුන් දරොටි විදශේෂදයන් පළමු දින (දලවී  ථාව 
23: 6). ඒ නිසා, දේසුස් 14 වන දින පාස්කුව  ා ඉටු. 

මුල් සභා ඉති ාසය ෙ පාස්කු දෙවන, පළමු විශ්වාසවන්ත, යුදෙව්  ා යුදෙව් දනොවන ක්රිස්තියානි නාය යන් විසින් 
නීසාන් මස 14 වන දින සිටි බව විය, වන  ා දතවන ශත වර්ෂ (යූසීබියස්. පල්ලිය ඉති ාසය, දපොත් V, පරිච්දේෙය 
24) ස  එය තබා ඇති බව වාර්තා සවස හි. 

දබොද ෝ දෙදනක්, දිනය, දව්ලාව නම දවනස්  ර ඇත නමුත්, පාස්කු සම ර අනුවාෙය නිරීක්ෂණය කිරීම 

ක්රිස්තුස් ප්ර ාශය කියා සිටින දබොද ෝ නාය යින්, 

සංදක්ත, ස  අර්ථය (10 වන පරිච්දේෙදේ පාස්කු ද ොටස බලන්න). 

: දේසුස් ක්රිස්තුස් ව න්දසේ පාස්කු බැටළු අප දවනුදවන් පූජා අපි මුහුන් දනොෙැමු දරොටි සමග බව මංගල්යය තබා 
ගැනීමට බව බව බයිබලදේ පැ ැදිලිව සඳ න් 



7 හිස් සිදු පැරණි යීස්ට්, ඔබ මුහුන් දනොෙැමූ ඇත  ැකි උපරිමදයන්ම, පිටි ගුලිය නැවුම්  ණ්ඩායම බවට 

පත් විය  ැකි බව ඒ නිසා. අපදේ බැටළු සඳ ා, ක්රිස්තුස් ව න්දසේ, පූජා  ර ඇත. 8 ඒ නිසා අපට දම් 
මංගල්යය දනොව පැරණි යීස්ට්, ද්දව්ෂ ස ගතව ස  දුෂ්ට ම නමැති මුහුන්වලින් සමග, නමුත් අවං   ා 
සත්යය පිළිබඳ මුහුන් දනොෙැමු දරොටි සමග සැමරීමට ඉඩ දෙන්න. (1 ද ොරින්ති 5: 7-8, NAB) 

මංගල්යයට අවං   ා සත්යය පිළිබඳ මුහුන් දනොෙැමු දරොටි සමග තබා ගැනීමට නියමිත බව සැලකිල්ලට 
ගන්න. දේසුස් පාවිච්චි  රපු යුදෙව් ජනතාව පාස්කු බැටළු දපෝත යා ආදද්ශ යක් බව පාවුල් තුමා කියලා. ඔහු 
තවමත් කිතුනුවන් පාස්කු උත්සවය සැමරීමට දිගටම  ළ යුතු බව ඔහු ඉගැන්නුවා. 

නමුත් මූලි  වශදයන්? ක්රිස්තියානීන් දමය කිරීමට ෙ? 

ප්දර්රිත පාවුල් එය පැ ැදිලි  දළේ දමදසේයි 

; අපදේ ස්වාමීන් වන දේසුස් ඔහු පාවා  රන ලෙ රාත්රී එම මත දරොටි දගන බව: 23 මම සමිඳාණන් 

ව න්දසේ දවතින් ලැබුණු මම ෙ ඔබට බාර  රන ඒ සඳ ා 24 උන් ව න්දසේ ස්තුති  ර, උන් ව න්දසේ එය 
 ඩා ම තා "රැදගන  න්න; මාව සිහි කිරීමට දම් දද්  රන්න; දමම ඔබ  ැඩී ඇත මාදේ ශරීරය දව්." 25 

තවෙ, ඔහු කුසලාන ෙ රාත්රි  ෑදමන් පසු, දමදසේ රැදගන එම ආ ාරදයන්ම "දම් කුසලාන මාදේ 
රුධිරදයන් පිහිටුවන නව ගිවිසුම දමම  රන්න., දබොද ෝ විට ඔබ දමයින් පානය, මා සිහි කිරීම." 26 ඔබ 
දම් දරොටි  න, දම් කුසලානදයන් දබොන සෑම වතාව දීම, ඔහු එන දතක් ඔබ සමිඳාණන් ව න්දසේදේ 

මරණය ප්ර ාශ  රන්න. (1 ද ොරින්ති 11: 23-29) 

ඒ නිසා, ප්දර්රිත පාවුල් ක්රිස්තියානීන්ට දේසුස් දරොටි ස  වයින් සමග ඔහුදේ අවසන් පාස්කුව නිරීක්ෂණය  ළ 

බව  ර ඇති ආ ාරයට ඔබ විසින් පාස්කු තබා ගැනීමට බව ඉගැන්වූ දසේ . ඒ සිහි ද ෝ සිහි  ළ රාත්රිදේ විය - 
සිහි වාර්ෂි , සතිපතා සිද්ධියක් දනොදව්. 

බව  දතෝලි  සභාදව් ක්රිස්තු නිවැරදිව සට න් "දේසුස් පාස්කු  ාලය තීරණය ... දරොටි දගන, ස  ... එය  ඩා" 
ෙ අනුභව  ළ යුතු දුන්දන්ය. 

එය බයිබලදේ දේසුස් මුහුන් දනොෙැමූ දරොටි  ඩා  ෑමට ඔහුදේ අනුගාමි යන්ට එය සම්මත බව දල්ඛනගතව 

ඇත. දේසුස් ව න්දසේ ෙ කුඩා ප්රමාණයක් පානය කිරීමට ඔහුදේ අනුගාමි යන්ට වයින් සම්මත. දෙවියන් 
ව න්දසේදේ දිගටම පල්ලිය අපි යාච්ඤා බිඳ මුහුන් දනොෙැමූ දරොටි, දබො  ැරීමට ස  ඔහුදේ විශ්වාසවන්ත 
අනුගාමි යන් පරිදභෝජනයට වයින් දබො. එද ත්, (දබොද ෝ අය දමන්) දරෝමදේ පල්ලිය තවදුරටත් මුහුන් 
දනොෙැමූ දරොටි  ඩලා (එය සමස්තයක් 'සත් ාර ' භාවිතා) ද ෝ එය සාමාන්යදයන් දබොන්න එහි අනුගාමි යන් 
සඳ ා වයින් දබො රින්දන් ද දසේෙ (දරෝම පල්ලිදේ වයින් දබො ැරීම වි ල්ප සල නු ලබන්දන්, එය දබොද ෝ 
විට දරපරමාදු පල්ලි වල සිදු දනොදව්). 

කුමක්ෙ දලස දබොද ෝ විට ... ඔබ ප්ර ාශ 'ගැන? 

ද ොද ොමෙ දබොද ෝ විට ගනු පාස්කු  ළ යුත්දත් ඇයි? 

දේසුස් පැවසුදව්, "ඔබ දම් දරොටි  න, දම් කුසලානදයන් දබොන සෑම වතාව දීම, ඔහු එන දතක් ඔබ සමිඳාණන් 

ව න්දසේදේ මරණය ප්ර ාශ  රන්න." 

එය දේසුස් ව න්දසේදේ මරණය වන දමම සමරයි බව සල ා බලන්න. 

ක්රිස්තුස් ව න්දසේදේ මරණය අපට දෙවි (දරෝම 5:10) දවත  ා දේසුස් ව න්දසේ උන් ව න්දසේදේ ජීවිතය අදප් 
ගැලවීම (දයො න් 3: 16-17; ද බ්දරව් 5: 5-11) සඳ ා ලබා දුන්නා. කිතුනුවන් අපදේ මැදරනසුලු සිරුරු (: 3-12 
දරෝම 6)  ට අධි  පාපය පාලන  ර ගැනීමට දනො ැකි බව ඔහුදේ මරණය අපට උගන්වයි. ක්රිස්තියානි පාස්කු 
දේසුස්දේ මරණය වාර්ෂි  ගුණ සමරු දව්. 



දේසුස් ඔබට එය  රන්න විට, ඔබ උන් ව න්දසේදේ මරණය ප්ර ාශ  රන්දන් එ ම බව, දබොද ෝ විට ඔබ 
 ැමති පරිදි දමම උත්සවය  රන්න කිව්දව් නැ ැ. 1 ද ොරින්ති 11:26,  නිතර සඳ ා ේරී  ාලීන, නව ගිවිසුම 
තුළ අදනක් එ   ාලය භාවිතා  රයි. එය දබොද ෝ විට ඔබ "ඔබ  ැමති," සඳ ා  ද ෝ  ෙ දම් අවස්ථාවට එක් (:; 
දමම විදශේෂ  ාලීන භාවිතා බයිබලදේ එ ම ස්ථානය 6 එය එළිෙරව් 11 වන) ය, ේරී   ාලීන නම් ආශා දලස 
ඉන් අෙ ස්  රන්දන් නැ ැ. ද දසේ දවතත්, දමම 1 ද ොරින්ති 11:26 ස භාගි දනොවන බැවින්, පාවුල් දලස 
දබොද ෝ විට අපි  ැමති දලස සමිඳාණන් ව න්දසේදේ පාස්කු උත්සවය සැමරීමට කියන්දන් නැත, නමුත් අපි 
පාස්කු එය නිරීක්ෂණය  රන විට, එය දනොදව් 

උත්සවයක්, එය ක්රිස්තුස් ව න්දසේදේ මරණය දපන්වනවා. 

තවෙ, පාවුල් දමදසේ ලිවීය: 
27 එබැවින් දම් දරොටි වළඳන අනුභව යදමක් නුසුදුසු ආ ාරදයන් සමිඳාණන් ව න්දසේ, දම් කුසලාදනන් 
සමිඳාණන් ව න්දසේදේ ශරීරයට  ා රුධිරයට වරෙ රු වනු ඇත. 28 එද ත්, මිනිදසකුට තමා පරීක්ෂා  ර 
බලමු ෙ, එදසේ ඔහු කුසලාන දරොටි ස  පාන අනුභව  රමු. 29 තමා ම නුසුදුසු ආ ාරයට  ෑම  ා බීම 
විනිශ්චය අනුභව, බීම වර්ග  ළ ඔහු, සමිඳාණන් ව න්දසේදේ ශරීරය  ඳුනා ගැනීමට දනො ැකි ය. (1 
ද ොරින්ති 11: 27-29) 

දපෝල් පැ ැදිලිව දම් දරොටි ස  වයින් ගැනීමට බව ඉගැන්වීම, එක් දුරු වීම යනු, පරීක්ෂා  ළ යුතුය. පාස්කු සමග 
යාමට නියමිත බව ෙ අදප් වැරදි ක්රියා  ා පාප පිළිබඳ අවධානය දයොමු උප ාරී දව්,  ා ඒ නිසා අප පරීක්ෂා 
කිරීමට පාවුල් දමම ආඥාව ඉටු උප ාරී දව්.  උත්සා යක් දගොඩක් ගැනීමට  ැකි වන පරිදි, දමම ෙ වාර්ෂි  
විභාගය (ජනතාව සෑම දින ට ද ෝ සතිය ට මුහුන් ඉවත් නැත) සං ල්පය සඳ ා ස ය ෙක්වයි. 

අළුත් ගිවිසුදම් දේසුස්  ා පාවුල් ක්රිස්තියානි දලස පාස්කු උත්සවය සැමරීමට ඉගැන්වූ වාර්තා  රයි. ඒ   
වාර්ෂි  නිරීක්ෂණ විය. 

අඩි දරදි දසෝෙන 

අඩි දරදි දසෝෙන නි තමානීව  ා ක්රිස්තුස් ව න්දසේ පවා අනුගාමි යන් තවමත් පවිත්ර කිරීමට අවශ්ය ප්රදද්ශ 
(cf. දජෝන් 13:10) සතුව ස්ථාවර බව උප ාරී දව්. 

දේසුස් ව න්දසේ උන් ව න්දසේදේ අනුගාමි යන් දමම  ටයුතු  ළ යුතු බව ඉගැන්වූ: 
13 ඔබ ගුරුදද්වදයනි ',' ස්වාමීනි, මා අමතන්න, ඔබ ද ොඳින් කියන්දන්, එදසේ කිරීම සඳ ා මම 
දවමි. 14 එවිට මම, ඔදබ් ස්වාමීන් ෙ ගුරුදද්වයන් ෙ වන මම ඔදබ් පාෙ දසෝො  ර තිදබ් නම්, ඔබත් 
එකිදන ාදේ පාෙ දසේදිය යුතුයි. 15 මම ඔබට මා ඔබට  ළ  ළ යුතු බව දලස ඇති, උො රණයක් ඔබට 

ලබා දී ඇති නිසා. 16 ඒ ාන්තදයන් ම මම ඔබට කියමි, ොසදයක් තම ස්වාමියාට වඩා උසස් දනොදව් 
කියති; ද ෝ ඔහු එවූ ඔහු ට වඩා වැඩි යවන දව්. 17, ආශීර්වාෙ ඔබ දම් දද්වල් ෙන්දන් නම් ඔබ ඒවා 
පිළිපදින්නහු නම්, ඔබ ය. (දයො න් 13: 13-17) 

 රන්න පවසයි දේසුස් වදේ ක්රිස්තියානි දවොෂ ්අඩි කියා සිටින ඉතා සුළු. 

එද ත්, දෙවියන් ව න්දසේදේ දිගටම පල්ලිය අපි වාර්ෂි ව දම් දේසුස් උපදෙස ්අනුගමනය  රන්න. 

ශුද්ධ ලියවිල්දල් පිටත ආරංචි මාර්ග 

එය අප ක්රිස්තියානීන් විසින් පාස්කු වාර්ෂි ව තබා ඇති බව ෙැ , එම සාධාරණ බයිබලය තුළ නැත. විශ්වාසවන්ත 
මුල් දගෝලයන් ජීවත් වූ  ාලය  ා වයස අවුරුදු (බී දිගටම දෙවියන් ව න්දසේදේ සභාදව් ඉති ාසය. 
2 වන සංස් රණය. නාසදරත් නුවරින් පැමිණි දපොත්, 2016) පුරා 14 වන දින වාර්ෂි ව පාස්කුව බව ඉති ාසය වාර්තා. 



දපොලි ාප් ජීවිතය දලස  ඳුන්වන දූෂිත දපළ සම ර රසවත් දතොරතුරු පවතී (දමම ලියවිල්ල දෙවන සියවදසේ දී 
රචනා මත පෙනම් විය යුතු බව දපදන්, නමුත් අපි ෙැන් ෙකින ප්රත්යක්ෂ  අනුවාෙය දතොරතුරු / දවනස් සිව්වන 
සියවදසේ එක්  ළ බව දපනී යයි අඩංගු දව්; ., ඉති ාසය  ා ප්රාථමි  ක්රිස්තියානි ප්රජාව දද්වදව්ෙය පීටර් 
සංස් රණය, 2015, පි 31) ස්මර්ණදේ සභාදව් බලන්න.පුදුමයට  රුණ එය සුළු ආසියාදව් පාස්කු නිරීක්ෂණ 

පළමු පවා මීට දපර පාවුල්තුමා (දපොලි ාප් ජීවිත, 2 වන පරිච්දේෙය) සිට දයො න් සිට ස්මර්ණදේ පැමිණ, නමුත් 
දනො ැකි විය  ැ  බව  ඟවන දව්. 

දපොලි ාප් ෙ ලයි ් ඔ ් මුහුන් දනොෙැමූ දරොටි ස  වයින් අළුත් ගිවිසුම පාස්කු නුමුහුන් දරොටි සමදේ නිරීක්ෂණය 

කිරීමට බව දයෝජනා  රයි. එය ආකිඤ්චඤඤ්ායතනය එය දවනත් ආ ාරයකින්  ළ බවයි. ඒ ලියන ෙ මුහුන් 
දනොෙැමූ දරොටි  ා වයින් දගන  රන ලෙ අතර, වාර්ෂි ව ගනු ලැබූ අෙ ස හිතවත් දව්. 

ඉති ාසය වාර්තා අන් අය 14 දවනි දින වාර්ෂි ව පාස්කුව වන බයිබලයට අනුව ලැයිස්තුගත නිදයෝජිතයන් (පිලිප් 
ස  දජෝන් ඇතුළුව) බව දමන්ම බිදෂොප් / පාල යන්ෙ සම රුන් දපොලි ාප්, අදපොලිදන්රියස්  ා (යූසීබියස් 
ඉති ාසදේ. පල්ලිය, දපොත්, පරිච්දේෙය 24 2-7 පෙ). දරෝම, නැදගනහිර ඕර්තදඩොක්ස් ස  එංගලන්ත  දතෝලි  
අය නාය යන් ශුද්ධවන්තයන්  ර ඇති බවට සැලකිය  ැකි අතර, තවමත් එම ආගම්වලට එදරහිව කිසිවක් දම් 
ඔවුන්දේ උො රණ අනුගමනය  රන්න. 

සුළු ආසියාදව් දී රෙගුරු තුමා / ගදම් අදපොලිදන්රියස් 14 දවනි දින පාස්කු තබා ගැනීමට ක්රි.ව කියන්දන් 
ක්රිස්තියානි 180 ක් පමණ දමදසේ ලිවීය: 

ෙ  තර වන දින, සමිඳාණන් ව න්දසේදේ සැබෑ පාස්කු; බැඳී සිටි ම ා පූජාවක්, ඒ දවනුවට බැටළු 
දෙවියන් ව න්දසේදේ පුත්රයා, ... ස   රන, පාස්කු දිනදේ මිහිෙන්  රන ලදී ගල් දසොද ොන් දගය මත 
තබා  රනු. 

දේසුස්  ා 14 දවනි දින පාස්කු තබා, 14 දවනි දින මිය ගිය අතර 14 දවනි දින භූමොන  රන ලදී. දමම 15 වැනිො දනොවූ 
අතර, උන් ව න්දසේදේ මරණය වර්ෂදේ, දම් ඉරිො දනොදව්. දේසුස් පමණක් හිරු බැස යෑදමන් පසු පාස්කුව 

දගන ඇති බවත්, ම  ෙවල්  ාල ව වානුදවහි දී ඝාතනය  රනු  ා  ා හිරු නැවත ස ස් දපර තැන්පත්  ළ 
(අලුත් ෙවසක් ආරම්භ කිරීමට). 

දෙවන සියවදසේ අග භාගදේ දී, වික්ටර් ඒ දවනුවට 14 වැනි දින ඉරිො පාස්කු සැමරීම බල කිරීමට උත්සා   රද්දී, 
එපීසදේ රෙගුරු / ගදම් දරෝම රෙගුරු වික්ටර් දවත ලිපියක් යවා: 

දමදසේ ලිවීය: "අපි එන ෙවස පිළිපැදීමය එ තු ද ෝ රැදගන නැත. ආසියාදව් සඳ ා ෙ ම ත් ආදලෝ  
සමිඳාණන් ව න්දසේදේ එන ඔහු ස්වර්ගයට දගෞරවය එක්  එන්න යුතු ය, ස  සියලු සැෙැ ැවතුන් 
දසොයා යුතු ය විට ෙවදසේ නැවත නැඟිටින අතර, නින්ෙ ප ත වැටී ඇත. දම් අතර, පිලිප් පසුවත්  රන 
ප්දර්රිතයන් දෙොදළොස,් එක් ද දනක් ම ය, ස  ඔහුදේ දෙ ක් වයස අවුරුදු  න්යා දූවරුන්, ස  තවත් 
දියණිය, ශුද්ධාත්මයාණන් ව න්දසේ තුළ ජීවත් වූ අතර ෙැන් එපීසදේ දී රඳා  වුරුන්ෙ;  ා තව ෙ, දෙ ම, 
සමිඳාණන් ව න්දසේදේ ළයට මත වටා ඉඳගත්දතෝය, ස , පූජ දයක් වීම  ළ සාක්ෂි ස  ගුරුවරියක් වූ 
දජෝන්, එම  දතෝලි  පූජ  ත ඩු පැළඳ සිටියා. ඔහු එපීසදේ දී නින්ෙ ගියා.  ා රෙගුරු ස  වීරවරියක් වූ 
ස්මර්ණදේ දී දපොලි ාප්;  ා, ස්මර්ණදේ පසුවත්  රන, සිට රෙගුරු ස  වීරවරියක්. ඇයි මම ලදවෝදීසය, 
ද ෝ ආශීර්වාෙ, ද ෝ, ඔහු සිට නැඟිටින විට, ශුද්ධාත්මයාණන් ව න්දසේ තුළ සම්පූර්ණදයන්ම ජීවත් වූ අය 

සර්දිස් පිහිටා, ස්වර්ගදේ සිට දතක් බලා සිටි නපුංස යාට පසුවත්  ළ රෙගුරු ස  වීරවරියක් සඳ න් 
අවශ්ය මිය ගිය අය? දම් සියලු කිසිදු සම්බන්ධදයන් ආප, සුවිදශේෂ අනුව පාස්කු ෙ  තර වන දින 
නිරීක්ෂණය, නමුත් ඇෙහිල්දලන් පාලනය ප ත සඳ න්. ඒ වදේම මම, ඔබ සියලු අවම, මදේ ඥාතීන් 
පරම්පරාගත සම්ප්රොය අනුව, ඔවුන්දගන් ඇතැදමකු මම සමීපව අනුගමනය  රන්න. මදේ ඥාතීන් 
 තක් රෙගුරුවරුන් වූ නිසා, මම අට වන දවමි. මදේ ඥාතීන්  ැම විටම ජනතාව මුහුන් ඉවත් ෙැමූ විට දින 
නිරීක්ෂණය  රන ලදී. මම, ඒ නිසා, සමිඳාණන් ව න්දසේ තුළ වසර  ැට ප ක් ජීවත් වූ ඇති අතර, දලොව 
පුරා සද ෝෙරයන්  මු වී ඇත,  ා සෑම ශුද්ධ ලියවිල්ල තුලින් දගොස් ඇති සද ෝෙරදයනි,, වචන, භයාන  



විසින්, ඒ අවතාරය ැ යි මම ෙන්දන නෑ. මම පවසා ඇති වඩා 'අපි මිනිසා වඩා දෙවිට කී රු විය යුතුයි' 
වැඩි අය සඳ ා ... මම ඔදබ් ආශාව දී  ැඳවා  ා එහි සිටි දද්වගැති, සඳ න්  ළ  ැකි;  ාදේ නම්, මම 
ඔවුන් ලිවිය යුතුය, විශාල ජන ායක් සැලකිය  ැකි බව. ඔවුන්, මදේ බලා, ඔවුන්දේ  ැමැත්ත ලිපිය, 
මම නිෂ්ඵල මදේ අළු හිසද ස් ෙරා නැත, එද ත්, සමිඳාණන් ව න්දසේ දේසුස් සෑම විටම මදේ ජීවිතය 
පාලනය  ළ බව ෙැන දුන්දන්ය. 

ඔහුදේ ලිපිය, ෙැනුම්: 

1) ඔහු අදපොස්තුළු දජෝන් සිට සම්මත ඉගැන්වීම් ප ත සඳ න් බවයි.  
2) ඔහු සුවිදශේෂදේ ඉගැන්වීම් විශ්වාසවන්ත වීම විය  ැකි බවයි.  
3) බයිබලදේ ඉගැන්වීම් දරෝම පිළිගත් සම්ප්රොය එම ඉ ත සිටි බව තත්ත්වය මත රඳා පැවතුනි.  
4) ඔහු මීට දපර සභා නාය යන් විසින් ඔහුට ප ළ සම්මත ඉගැන්වීම් විශ්වාසවන්තව දමම තීරණය 

දගන ඇත.  
5) ඔහු පසුව සුළු ආසියාදව් විශ්වාසවන්ත සඳ ා මාධ්ය ප්ර ාශ  ලැබුවා.  
6) ඔහු ස  ඔහුදේ පූර්වගාමීන් නුමුහුන් දරොටි  ාලය නිරීක්ෂණය පැවසීය.  
7) බයිබලදේ පුරා බයිබලානුකුල දනොවන දරෝමානු සම්ප්රොය පිලිගැනීම ප්රතික්දෂේප.  
8) දරෝමදේ අගරෙගුරු පිලිගැනීම ප්රතික්දෂේප - ඔහු විය දවනම (cf. එළිෙරව් 18  ැමති: 4).  
9) ඔහුදේ ජීවිතය මිනිසුන් දේසුස් දනොව අෙ ස් මගින් පාලනය  ළ යුතු බව සඳ න්  දළේය. 

 ලා වදේ ඔබ දේසුස් ස  ප්දර්රිතයන් ආෙර්ශය අනුගමනය  රනවාෙ? 

මුල් ක්රිස්තියානීන් 14 දවනි දින පාස්කුව නිසා, ඔවුන්  ා එදසේ  රන අය දබොද ෝ ඉති ාසඥයින් විසින් (සඳ ා 
ලතින්) දල්බල්  රන ලදී. 

පාස්කු ගැලවීදම් දෙවියන් ව න්දසේදේ සැලැස්ම නැති නිසා බව මුල් ක්රිස්තියානීන් කියලා. : ක්රි.ව 180 විසින්, 
සර්දිස් රෙගුරු / ගදම් ලියූ බව ෙක්නට 

ෙැන් පාස්කු අභිර ස එය නීතිය ලියා සිටිමින් පවා ... ජනතාව, ඒ නිසා, සභාව සඳ ා වර්ගය, ස  නීතියට 
අනුව පරාවලයි   ටු සට නක් බවට පත් විය, එන. නමුත් සුබ අස්න ... සභාව සත්යය ගබඩාවට බවට 
පත් විය අතර, නීතිය  ා එහි ඉටු වන බව පැ ැදිලි කිරීමක් බවට පත් විය දම් එ  අපදේ ගැලවීදම් පාස්කු 
දව්. දමම ඉවසීදමන් දබොද ෝ ජනයා දබොද ෝ දද් විඳෙරාගත් තැනැත්තා ය ... දමම මිය ගිය අය අතදර් 
නැඟිටුවනු ලැබූ දපොදළොව තැන්පත්  රනු ලැබූ  න්යාවක් මානව බවට පත් වූ ගස  එල්ලා සිටි එක්,,,, 
ස   ළ මිනිස් වර්ගයා මතු ස්වර්ගදේ ඉ ල ට ප ත දසොද ොන් උඩට මතු වුණා. දමම මළ බව ෙ බැටළු 
පැටවා දව්. 

පාස්කු මංගල්යය ඉන් සියවස් ගණනාව ට පසු විශ්වාසවන්ත  ා දවනත් අය විසින් නීසාන් 14 දවනි දින වාර්ෂි ව 
මෘත ශරීරාගාරදේ තබා තිදබ්.  දතෝලි  උගතුන් (යූසීබියස්, දසොක්රටීස්, නව තා) දමම වාර්තා 4 වැනි, 5, 6 සිදු වන -
8 වැනි දින ස  ඉන් සියවස් ගණනාව ට පසු. විවිධ පල්ලිය දෙවියන් දල්ඛ යන් උො ඒඑන්, දඩොඩ් ද ද ො. සැබෑ 
ආගම, 3 වන සංස්   ඉති ාසය නූතන  ාලය ෙක්වා ප්දර්රිතයන්  ාලදේ සිට එහි සිහි සැ  (. දයරුසලම, 1972 
(දෙවියන් ව න්දසේදේ සභාව, 7 දින). බී දිගින් දිගටම ඇති දෙවියන් ව න්දසේදේ සභාව ඉති ාසය. නාසදරත් 
නුවරින් පැමිණි දපොත්, 2016). 

පාස්කු අංශ, අඩි දරදි දසෝෙන වදේම, ඔවුන් මුල් විශ්වාසවන්ත ක්රිස්තියානීන් දලස සල න අය විසින් 
නිරීක්ෂණය  රන ලදී බව ේරී  දරෝමානු විද්වතුන්  ඳුනා (උො: තර්ස්ටන්, එච් (1912). අත් පා වල දරදි දසෝෙන. 
 දතෝලි  විශ්වද ෝෂදේ දී). 

පාස්කු මංගල්යය දලවී  තාව 23 වන පරිච්දේෙදේ සඳ න් පළමු වාර්ෂි  මංගල්යය දව්. 



පාස්කු මංගල්යය ක්රිස්තියානීන් සඳ ා චිත්රයක් ගැලවීම  ා  රුණාව උප ාරී දව්. එය මුල් ක්රිස්තියානි ලියවිලි 
දබොද ෝ විට පාස්කු දනොව එය දවත දයොමු වන්න බව සඳ න්  ළ යුතු ය "ස්වාමීන්දේ සන්ධ්යා දභෝජනය." 

සම ර පාස්කු දේ සිහි කිරීදම් අවශ්යතාව 'ආත්මි ව' විය  ැකි වුවත් ඉවතට, ේරී -දරෝම දෙවියන් ව න්දසේදේ 
සභාව විසින් සැෙැ ැවතුන්ට සල නු නාය යන් වචනාර්ථදයන් එය තබා නැත. 

දෙවියන් ව න්දසේදේ දිගටම පල්ලිය අප තවමත් අෙ එදසේ  රන්න. 

දෙවියන් ව න්දසේදේ දිගටම පල්ලිය අපි පාස්කු තබා දරදි දසෝෙන එකිදන ාදේ පාෙ ඓති ාසි ,  ා බයිබලීය, 
ප්රාදයෝගි ව ඇතුළත් දව්. 

ආරම්භදේ සිට සැලැස්ම 

පාස්කුව දෙවිදේ දලෝ ය මැවීමට දපර සැලැස්මක් තිබූ බව දපන්නුම් (1 දප්තෘස් 1:20) දේසුස් ව න්දසේ දෙවියන් 
ව න්දසේ අපට දිය  ැකි, දෙවියන් ව න්දසේ අප (දයො න් 3:16) ප්දර්ම  රන බව, අපදේ පාප උදෙසා මිය යැවිය, 
ඔහුදේ පුත්රයා වන බව දුක් විඳ අප දවනුදවන් මිය ගිදේය. පාස්කු මංගල්යය උන් ව න්දසේදේ මරණදයන් 

ක්රිස්තියානීන් පාපදයන් නිෙ ස්  ර ඇති අතර පාපය (: 1-5 දරෝම 6) රැඳී සිටීමට දනො ැකි බව යි. 

නමුත් සරලව දේසුස් පූජාව පිළිගැනීදමන් සියලු ගැලවීදම් දෙවියන් ව න්දසේදේ සැලැස්ම කිරීමට ඇති දනොදව්. 

විවිධ මිනිසුන් තරමක් පාස්කු ස  / ද ෝ දපන්තද ොසත්  ඳුනා විසින් ගැලවීම ලබා දෙන්දන් මංගල්යය 
දභෝජනවල මුල තබා, නමුත් "බහුලත්වය ගැඹුර" යි ෙැන ගැනීමට යන්න  වොවත් (cf. දරෝම 11:33) දෙවියන් 
ව න්දසේදේ  රුණාව (2 දප්තෘස් 3:18) අදනක් බයිබලානුකුල මංගල්යය දභෝජනවල නිදයෝජනය. 

පමණක් දනොව, අදප් ගැළවීම  තුවරයා / ආධුනි දයක් ක්රිස්තුස් (ද බ්දරව් 5: 9), පමණක් දනොව, අපදේ 
ගැලවීම පිළිබඳ දව් (1-9 ද බ්දරව් 12 1 දප්ත්රැස් 1 2). සිය සැබෑ අනුගාමි යන් ඔහුදේ වසන්තය තබා ශුද්ධ දින 
ඇෙ වැදටන. 

3. රාත්රී බව නිරීක්ෂණය ෙ නුමුහුන් දරොටි දින වීමට 

බයිබලය ඊජිප්තුදව් ඉශ්රාදයල් බාර දීමට තිබූ පාපය වර්ගයක් (එළිෙරව් 11: 3 8 cf. නික්මයාම 13) බව දපන්නුම් 
 රයි. බයිබලය අෙ දින ක්රිස්තියානීන් ආත්මි  "ම  බැබිදලෝනිය," (: 1-6 එළිෙරව් 17) වර්ගයක් වන දලෝ ය  
ජීවත් වන බව දපන්නුම්  රයි. බයිබලය බබිදලෝනිදේ (: 1-8 එළිෙරව් 18) මත ඔහුදේ වසංගත 

වගුරුවන පසුව ක්රිස්තියානීන්ට ඉක්මණින් එය දබො දෙන බවයි. එළිෙරව් දපොදත් සඳ න් වසංගත කිහිපයක් 
වරක් දෙවිදේ දසනඟ භාර දපර ඊජිප්තුදව් භාවිතා අයට සමාන දව්. 

නුමුහුන් දරොටි පළමු දින ඉශ්රාදයල් මිසර දද්ශදයන් නික්ම ගිදයෝ ය. 

දලවී  ථාව 23 බයිබලය,: මුහුන් දනොෙැමූ දරොටි පළමු  ා අවසන් දින දෙ  ම ශුද්ධ "උපාධි ප්රොන" (NKJV), 
එය "ශුද්ධ නමස් ාරය සඳ ා රැස්වීමක්" (NJB)  ාලයක් තිදබන බව 7-8 උගන්වයි. නීසාන් (එම ශුද්ධ ෙවස 
ආරම්භ වන) පසදළොස ්සවස  න සම්බන්ධ වන, නුමුහුන් දරොටි මංගල්යය ආරම්භ (cf. නික්මයාම 12:16, දලවී 
 ථාව 23: 6). 

බයිබලය ප ත සඳ න් වාර්තා: 

42 රාත්රී දබොද ෝ ඊජිප්තු දද්ශදයන් ඔවුන් පිටතට දගන ඒම සඳ ා ස්වාමීන් ව න්දසේට නිරීක්ෂණය 
කිරීමට නියමිත: දමම ඔවුන්දේ පරම්පරාවන් සියලු ඉශ්රාදයල් ෙරුවන්දේ නිරීක්ෂණය  ළ ෙ සමිඳාණන් 
ව න්දසේදේ එම රාත්රිදේ දව්. (නික්මයාම 12:42, KJV) 

දමය බව ඔහු Ægypt ඉඩම් පිටතට දගනා  ල ඔවුන්, අපදේ ස්වාමීන් වන, නිරීක්ෂණය රාත්රී දව්: දම් 

රාත්රිදේ සියලු ඉශ්රාදයල් ෙරුවන්දේ පරම්පරාවන් නිරීක්ෂණය  ළ යුතුය. (මුල්) 



දමය ක්රිස්තියානීන්ට ප්රීති වීමට ද ේතු යුතු දෙයක් -: ක්රිස්තියානීන් සඳ ා, රාත්රී ආත්මි  ඊජිප්තුදව් (8 cf. 
එළිෙරව් 11) පිටත්ව යාමට පින්තූර අපදේ ගැනීම පියවර බව නිරීක්ෂණය  ළ යුතුය. 

ඓති ාසි ව, සාමාන්යදයන් නිරීක්ෂනය කිරීමට රාත්රිය උත්සව රාත්රී ආ ාරය සම්බන්ධ. රාත්රී  ෑම 
සාමාන්යදයන් ඇතුළත්, නමුත් දම් නුමුහුන් දරොටි, සීමිත දනොදව්. 

යුදෙව්වන් දතොග 15 වන පාස්කු අමතන්න 

යුදෙව් නාය යන් දිනය  ා පාස්කු සම්බන්ධ ඔවුන්දේ සිරිත් විරිත් දවනස්. සම ර ආරංචි මාර්ග ඔවුන් 
විශ්වාසවන්ත ක්රිස්තියානීන් දලස එම එය තබා ගැනීමට අවශ්ය නැති නිසා දමය දයෝජනා (වුල් ් ජී  ා 
බයිබලදේ  ා රබ්බිවරුන්දේ පාස්කු මත ඓති ාසි  ොය ත්වය. ජී වුල් ්, 1991). 

නමුත්, සම ර විට නිසා යුදෙව්වන් නිසා ඩයස්දපෝරා (ඊශ්රාදයල් දද්ශය පිටත යුදෙව්වන්) ස  දින ෙර්ශනය 
ප්රශ්න (ශුද්ධ දින සමග ගනුදෙනු කිරීමට නැඹුරු ආ ාරය සමග බද්ධ වූ රාත්රී මත ආ ාර දව්ලක් බව 
නිරීක්ෂණය කිරීමට   පරිදභෝජනය ස  සම ර සම්ප්රොයන්, වන ශුද්ධ දින 1906. යුදෙව් විශ්වද ෝෂදේ), 
යුදෙව්වන් යුදෙව් එය නීසාන් / 15 වැනිො සවස තබා දලස පාස්කු නිරීක්ෂනය කිරීමට රාත්රී  තා නැඹුරු. සම ර 
පාස්කු දලස 14 වැනි දින  ා 15 වැනි දින දෙ ම තබා ගන්න. 

දේසුස් එම අවස්ථාදව් දී, සද්දුසිවරුන් 15 වැනිො 14 වැනි දින ෙ පරිසිවරු ෙ මත පාස්කු තබා ගැනීමට නැඹුරු වූ  (රබ්බි 
දජ ්රි ඩබ්ලිව් ඇමරි ාදව් යුදෙව්වන් පාස්කු දෙ ක් ඇයි.?). 

එද ත්, ඒ දෙ  විවිධ අවස්ථාවල දෙ ක් දවනස් අරමුනු සඳ ා වන බයිබලය උගන්වයි. පරණ ගිවිසුදම් පාස්කු 

ඉශ්රාදයල් ආරක්ෂා  රන ලෙ අතර මරණ දූතයා දපදළන නැති බව දපන්නුම්  රයි. අළුත් ගිවිසුදම් පාස්කු 
දේසුස් ව න්දසේ උන් ව න්දසේදේ මරණය තුළින් අපදේ පාප උදෙසා තම කුලිය දලස බිහි  ල බවට 
ක්රිස්තියානීන්, දපන්නුම්  රයි. 

එද ත්, නිරීක්ෂණය  ළ කිරීමට රාත්රී යුදෙව්වරුන් ඊජිප්තු ව ල් (නික්මයාම 12:42) බැඳීදමන් දෙවිදේ ගැලවීම 
සඳ ා ස්තුතිවන්ත විය යුතු බව මතක්  ර දුන්නා. ක්රිස්තියානීන් සඳ ා, නිරීක්ෂණය  ළ කිරීමට රාත්රී අපි ප්රීති 

දේසුස් ව න්දසේ පාපය (34-36 දයො න් 8) යන ව ල්භාවදයන් සපයයි නිෙ ස්  ර ගැනීම සඳ ා ස්තුතිවන්ත විය 
යුතු ය උගන්වයි. 

බයිබලය පාස්කු නුමුහුන් දරොටි මංගල්යයට ෙ වඩා දවනස් දිනට දලස ලැයිස්තු ගත ඇතැම් යුදෙව් විශාරෙයන් 
අවදබෝධ එපා: 

දලවී. . § 3 දජොසී ස්, "සීඊ" ii 1; xxiii, ද දසේ දවතත්, වන මාසදේ ෙ  තර වන දින සඳ ා ස ස්  රන 
පාස්කු, ෙ නුමුහුන් දරොටි (උත්සව අතර දවනස  ඳුනා දපදන්; ἑορτή τῶν ἀζύμων, ලූක් xxii 1.. ), 
පසදළොස ්වන දින සඳ ා පත්  රන ලදී. (1906 පාස්කු. යුදෙව් විශ්වද ෝෂදේ) 

ඒ නිසා, දබොද ෝ යුදෙව්වන් ඔවුන් පාස්කු දලස 15 වන දින පවත්වා දද් ඉල්ලා තිබියදීත්, 15 වන බයිබලයට අනුව 
නුමුහුන් දරොටි දින  තක් උත්සවය ද ොටසක් දලස සැලදක්. යුදෙව්වන් ඊජිප්තුදව් සිට පිටත්ව අවධාරණය 

කිරීමට නැඹුරු  ා සම ර බයිබලානුකුල දනොවන සම්ප්රොයන් මත රඳා නිසා, ඔවුන් දබොද ෝ විට දෙවැනි දිනය 
පමණක් නිරීක්ෂණය  ළ  ැ . 

පාස්කු නික්මයාම 12 වන පරිච්දේෙදේ සා ච්ඡා ස  දෙවියන් ව න්දසේ ඔවුන් ජනයාට ඉගැන්වීම සඳ ා දමන්ම 
සිදු වන්න යන දෙය විය දද් ගැන දමෝදසස් ස  ආදරොන් උපදෙස ්ආරම්භ වීමත් සමග. 14 වැනි දින ආරම්භදේදී - 
දමම උපදෙස් ෙ  ැඳවා, දමම පළමු වන මාසදේ ෙස වන දින බැටළු පැටදවකු පිටතට රැදගන, ස  එය දගොම්මන් 
දී ඝාතනය  ළ විට 14 වන දින ෙක්වා එය ඉතිරි ඇතුළත් විය. 

පාස්කුව ගැන ප ත සඳ න් උපදෙස් අනුගමනය යමක් නිරීක්ෂණය: 
21 එවිට දමෝදසස් ඉශ්රාදයල් සියලු ප්රජා මූලි යන් සඳ ා  ැඳවුම්  ල අතර "දතෝරාගන්න ස  ඔබ 
ඔදබ් පවුල් ගණන අනුව බැටළුවා පූජා ගන්න, ස  පාස්කු බැටළු දපෝත යා මරා, ඔවුන්ට දමදසේ 



කීදව්ය. 22 ඔබ හිදසොප් රෑනක් යුතු ය, ඒ දල් එය ගල්වා දමම ද්දරෝණිදේ වන අතර, ද්දරෝණිදේ බව දල් 
සමඟ උඩ ලීදේ  ා උළුවස්දසේ දෙ ක් ප ර ඔබ අතදරන් කිසිදවකු උෙය ෙක්වා තමන් දගයි දෙොර පිටතට 
යා යුතු ය (නික්මයාම 12: 21-22).. 

"උෙෑසන වන දතක්" යන ප්ර ාශය අර්ථය ද බ්දරව් වචනය පැමිදණන්දන් "ෙ වල්  ර ා බිඳ," "ම  ෙවල් 
පැමිදණන 'ද ෝ" ඉර නැගීමට පැමිණීම. " 

ඒ නිසා, ඉශ්රාදයල්වරුන් 14 වැනි දින අලුයම වන තුරු ඔවුන්දේ නිදවස්වලින් පිටතට ගිදේ නැ ැ. දද් මීට දපර 
එම රාත්රිදේ සිදු වුදණ් දමො ක්ෙ? 

29 තවෙ, සමිඳාණන් ව න්දසේ මිසර දද්ශදයහි වසන සිටි ව ල්භාවදේ කුලුඳුල්,  ා පශු සම්පත් සියලු 
කුලුඳුලන් ඔහුදේ සිං ාසනය මත දපනී සිටි ෆිර්අවුන්දේ කුලුඳුල් සිට, මිසර දද්ශදේ සියලු කුලුඳුලන් 
ප ර දුන් මධ්යම රාත්රිදේ සමත් විය ... 33 මිසර, ජනතාවට කියා සිටිදේ, ඔවුන්  දිසිදේ දද්ශදයන් 
යැවීමට  ැකි බව. ඔව්හු ෙ, '' අපට සෑම මළ විය යුතු ය. " (නික්මයාම 12: 29,33) 

දමෝදසස් ස  ආදරොන් රාත්රී  ාලදේ ගිදේ නැ ැ - දබොද ෝ ඇති බව වැරදි දලස උප ල්පනය: 
28 එවිට පාරාදවෝ "මා ද දරන් ලබා ගන්න! ඔබ අවධානය දගන තවත් මදේ මුහුණ බලන්න! සඳ ා 

ෙවදසේ දී ඔබ මරණයට පත්  ළ යුතු ය, මදේ මුහුණ බලන්න!" ඔහුට  තා ද ොට, ' 
29 දමෝදසස්  තා ද ොට, '' ඔබ ම  තා  ර තිදබ්. නැවත ඔදබ් මුහුණ මට  වොවත් ෙකිනු ඇත. 

" (නික්මයාම 10: 28-29) 

කුලුඳුල් මරණදයන් පසු, ඉශ්රාදයල් ජනයා මිසර පිටත් වීමට දපර නිම කිරීමට  ාර්යයන් ගණනාවක් සිදු 

විය. ඔවුන්, උෙෑසන වන දතක් තම නිවාස තුල තබා ම  ෙවල්  ැඩීදමහිෙ, අනුභව  ර නැති බව ෙ බැටළු පැටවුන් 
දද් ය දුම්, මිසර ජීවත් ගම්මාන  ා නගර දවත දගොස් ඔවුන් රිදී, රන්, ස  ඇඳුම් ලබා දීමට ඔවුන් අ න්න විය 
ඔවුන්  ටයුතු  ර තිබූ අතර ඔවුන්දේ ගව පට්ටි ස  එළු බැටළු මිසර දද්ශදයන් පිටතට ඔවුන්දේ සංවිධානාත්ම  

ගමන ආරම්භ කිරීමට සිටි ජනයා රාදමදසස් නුවර කිරීමට, සම ර සැතපුම් විසි තරම් සඳ ා, පයින් ගමන් සමග 
ඕනෑම දෙයක් සතු රැස් ෙක්වා ප්රදව්ශනය  රන්න. ෙැනුම් දීමයි: 

34 දසනඟ ඔවුන්දේ අනන මකුලුදවක් ඔවුන්දේ උරහිස් මත ඔවුන්දේ ඇඳුම් බැඳී  රමින්, මුහුන් පිඬ ට 
එය සමාන දපර තම පිටි ගුලිය විය. 35 ඉශ්රාදයල් ජනයා දමෝදසස් කී දලස ද දළේ ය ඔවුන් රිදී, මිසර 
වැසියන්දගන්, ස  රන් ආභරණ ස  වස්ත්ර   නයට: සමිඳාණන් ව න්දසේ 36 ඔව්හු අවශ්ය දලස ඔවුන් 
එවැනි දද්වල් ඔවුන්ට ඉල්ලූ නිසා, ජනතාව, මිසර ඉදිරිදයහි ලබා දුන් දසේ . ඔවුන් ඉශ්රාදයල් ජනයා 
මිසර. 37 ඉශ්රාදයල් ජනයා  යක් ෙරුවන් අසල, මිනිසුන් බව පයින් ලක්ෂ ගැන, සුක්ද ොත් රාදමදසස් 
නුවර සිට ගමන්. 38 මිශ්ර සමූ යක් ඔවුන් සමඟ ෙ ඉ ළ ගිදේ ය  ා එළු බැටළු පට්ටි ෙ ගව පට්ටි, පවා ඉතා 
ගව. 39 තවෙ, ඔවුන් මුහුන් පිඬ ට නැත සඳ ා, ඊජිප්තුව පිටතට දගන ආ පිටි ගුලිය   මුහුන් දනොෙැමූ 
දරොටි පුලුස්සන ලෙ; ඔවුන් මිසර දද්ශදයන් පිටතට තල්ලු  රන ලෙ අතර, නැවතී සිටින්නැ''යි දනො ැකි, 
වත්, තමන් ඕනෑම සූොනම් නිසා ය. (නික්මයාම 12: 34-39, KJV) 

රාත්රී නිරීක්ෂණය කිරීමට ඔවුන් රාදමදසස් ඉතිරි  ල රාත්රී දව්. රාත්රී ඔවුන් ඇත්තටම ඊජිප්තුදවන් පිට. 

 රන්න දෙවියන් ව න්දසේ ඔවුන්ට  තා  රන්දන් කුමක් පසු, ඔවුන් ගියා. 

නික්මයාම 13:18 අපට පවසනවා, "ඊශ්රාදයල් දසනඟ මිසර දද්ශදයන් පිටතට ක්රමවත් සාමාජි ත්වය ඉ ළ 
ගියා." ස  ජනතාවදේ සංඛ්යාව වයස් පරාසය සැලකිල්ලට ගනිමින්, එය ඔවුන් සියලු රාත්රිදේ පසු දමම ඉටු 
කිරීමට  ැකි වූ බව විශිෂ්ට වන්දන් පාස්කු. 

නුමුහුන් දරොටි 



අපි ක්රිස්තියානීන් දේසුස් පාස්කු මත අපදේ පාපදේ කුලිය දගවා බව  ඳුනා අපි පාපය  ා කු   මින් දතොරව, 
ඔහු දමන් ජීවත් වීමට උත්සා  කිරීමට බව, සංදක්තාත්ම ව මුහුන් වන නිදයෝජනය  ළ  ැ  (ලූක් 12: 1). 

අග  ර්බට් ඩබ්ලිව් ආම්ස්ට්දරෝන් දම් ගැන දමදසේ ලිවීය: 

 ා ඊශ්රාදයල්වරුන් ඉ ළ අත සමග දගොස ්දලස: - සතුට  ා ප්රීතිය වළාකුළු ෙක්වා (ගණන්  ථාව 33 
3), ව ල්භාවදයන් මිදීම පුරා ම ත් සතුටක්  ා දී, ඒ නිසා අලුතින් ජනිත ක්රිස්තියානි ඔහු තම 
ක්රිස්තියානි ජීවිතය ආරම්භ වන්දන්. එද ත් සිදුවන්දන් කුමක් ෙ? 

යක්ෂයා ස  පාප ව ාම ලුහුබැඳ යන ජනිත දෙවියන් ව න්දසේදේ පුත්රයා අලුතින් - ඉක්මනින් ස  නව 
අද්ෙැකීම් අඩු ක්රිස්තියානි ඔහු බැස අධධර්යය එපිටින් වන සම්බ  ා අත් ැර ඉවත් කිරීමට 
දපළදඹන්දන්. 

ෙැනුම් නික්මයාම 14, 10 වන පෙය පටන් - ඊශ්රාදයල් ලුහුබැඳ දම් ම ා යුෙ  මුො දුටු විගස, ඔවුන් 
ඔවුන්දේ ධධර්යය නැති වුණා. බිය ඔවුන් ද දරහි විය. ඔවුන් ගැබ් වී ඇත්දත් ස  පැමිණිලි කිරීමට 

ආරම්භ විය. ඔවුන් එය ඔහු ඔවුන්ට වඩා දබොද ෝ බලසම්පන්න වූ නිසා, ඔවුන් පිටත්  ර පාරාදවෝ ස  
ඔහුදේ  මුොව සිට ලබා ගැනීමට දනො  ැකි විය ෙැක් ා. ඔවුන් අසරණ දවලා. ඒ නිසා එය අප සමඟ. 

අපදේ ශක්තිය ප්රමාණවත් දනොදව්! 

නමුත් දමෝදසස් මඟින් ඔවුන්ට දෙවියන් ව න්දසේදේ පණිවිඩයට නිරීක්ෂණය: "බිය දනොවන්න,, 
නවතින්න, ස  මිසර සඳ ා ... සමිඳාණන් ව න්දසේදේ ගැලවීම බලන්න ... ඔබ ඔවුන් නැවත බලන්න 

යන සෙ ට ම තවත් සමිඳාණන් ව න්දසේ උදෙසා සටන් යුතු ය. ඔබ"! ද ොච්චර පුදුම! 

අසරණ, අප තවමත් දපනී, සමිඳාණන් ව න්දසේදේ ගැලවීම බලන්න පවසා ඇත. ඔහු අපි දවනුදවන් 
සටන් යුතු ය. අප සාතන්  ා පාපය ජයගත දනො  ැ , නමුත් ඔහු  ළ  ැකිය. එය උත්ථානවූ දේසුස් 
ව න්දසේ දව් - අදප් උත්තම පූජ යා - අප පවිත්ර  රන - අප  ැප - අප ගළවන - සිටින ඔහු කිසිො අපව 
 ැර ද ෝ අපව අත් රින්දන් බවයි! 

අප, අපදේ ම බලය  ා ශක්තිය ආඥා තියන්න පුළුවන්  මක් නැ ැ. එද ත් අප තුළ ක්රිස්තුස් ඔවුන් තබා 
ගත  ැකි! අප ඇෙහිල්දලන් උන් ව න්දසේ මත යැපීමට සිදුව ඇත. ආම්ස්ට්දරෝන් එච්.ඩබ්ලිව්. දෙවියන් 
ව න්දසේදේ ශුද්ධ දින ද ෝ මිථ්යාෙෘෂට්ි  නිවාඩු-ෙ? දෙවියන් ව න්දසේදේ දලොව පුරා පල්ලිය, 1976) 

උදළදල් අරමුණ 

එද ත් අප දම් සම්පූර්ණ වැෙගත් ම බලමු. ඇයි දෙවියන් ව න්දසේ දම් මංගල්යය දින පැවිදි  දළේ 
ඇයි? උන් ව න්දසේදේ ම ත් අරමුණ කුමක්ෙ? නික්මයාම 13, 3 වන පෙදේ කිරීමට දයොමු: "... දමෝදසස් 
දම් ෙවස මත  තබා ගන්න, ජනතාව  තා ද ොට, '' මිසර දද්ශදයන් නික්ම නුඹලා ඒ ..." දමම 15 වැනි 
විය. පෙය 6: "ෙවස්  තක් '' ඔබ නුමුහුන් දරොටි අනුභව  ළ යුතු ය,  ා සත් වන ෙවස සොතනි  ව න්දසේට 
මංගල්යයක් ... දමම නිසා සො ාල [සිහි]  රපු ඒ සිදු  ළ යුතු ය ... ස  එය ලකුණක් විය යුතු ය "- 
(අනන්යතා ආශ්චර්යමත් සාක්ෂි) -" ඔබට යමක් ඔදබ් අත මත, ස  ඔදබ් ඇස් අතර සිහි කිරීම සඳ ා "- 
ඇයි? - "... සමිඳාණන් ව න්දසේදේ නීතිය ඔදබ් මුඛය තුළ විය  ැකි බව නුඹ නිසා දමම ආඥා පනත ... 
ෙනව" 

ඔ ්, ප්දර්මවන්ත සද ෝෙරදයනි, ඔබ පුදුම අර්ථය ෙකින්දන් ද දසේෙ? ඔබ ඒ සියල්ල සැබෑ වැෙගත් ම 
අවදබෝධ  රන්දන්? ඔබ දෙවියන් ව න්දසේදේ අරමුණ ඔබ ෙකිනවාෙ? පාස්කු මංගල්යය පසුගිය පව් 
සමාව ලබාගැනීම සඳ ා ක්රිස්තුස් ව න්දසේදේ මරණය අෙ ස් දවනවා. ඔහුදේ දල් පිළිගැනීම අප  රන 
නුඹට පව්  මා නැ ැ - ඒ නිසා අපි ඒ  පිළිගන්න විට, අපදේ පාප ඒ  ාලය ෙක්වා පමණක්  මා  රන - 
- පාපයන් එය පාපය තුළ දිගටම මත්පැන් බලපත්ර දෙන්දන් නැ ැ. 

නමුත් අපි එහි නතර ෙ? පසුගිය පව්  මා. එද ත් අප තවමත් මිනිසුන් මස්  ර ඇත. අප තවමත් මූණ දුක් 

ය. පාපය එහි ක්ලච් අපට  ටයුතු  ර ඇත - අපි එහි බලය, පාපදේ ව ලුන් වී ඇත. අපි එය අප ඉදිරිපත් 
කිරීමට දනො ැකි නිසාය! අප පාපය බන්ෙනය  ර ඇත. අපට චිත්රයක් දත්රුම්  රමු - 



අර්ථය. (ආම්ස්ට්දරෝන් එච්.ඩබ්ලිව්. නුමුහුන් දරොටි පාස්කු  ා සල්පිල ගැන ඔබ ෙැන ගත යුතු දද්. ය පත් 
පුවත්, මාර්තු 1979) 

ක්රිස්තියානීන් පාපදේ අ   ෙමා යුතු දද් උපාධිය ෙ? සම්පූර්ණදයන්ම, දේසුස් ඉගැන්වූ දලස, "ඔබ පරිපූර්ණ, 
ඔදබ් ස්වර්ගීය පියාණන් ව න්දසේ සර්ව සම්පූර්ණ ව සිටින්නාක් දමන් විය යුතු ය" (මදතව් 5:48).සංදක්තාත්ම ව 
පාපය (: 7-8 cf. 1 ද ොරින්ති 5) වර්ගයක් විය  ැ  මුහුන්. පාපය, මුහුන් ඉ ළ නගියි වදේ. 
සත් සම්පූර්ණත්වය සංදක්තවත් දෙවි අං ය දලස, කිතුනුවන් නුමුහුන් දරොටි දින  තක් සමඟ පාස්කු අනුගමනය 
කිරීමට ය. අර්ථය  ා තවාෙය පමණක් පාස්කු සමග අවසන් නැ ැ. පාස්කු මංගල්යය පසුගිය පව් සමාව ලබාගැනීම 
ස  දේසුස් ව න්දසේදේ මරණය සඳ ා ක්රිස්තුස් ව න්දසේදේ දල් පිළිගැනීම අෙ ස් දවනවා. 
අපි සංදක්තාත්ම ව උන් ව න්දසේදේ මරණය (cf. ගලාති 3:13) යන ගස  අත්ත  එල්ලී ක්රිස්තුස් යන්න 
ඕදන්ෙ? අපට පාස්කු උෙව් චිත්රයක් ප ත නුමුහුන් දරොටි අං  දින  ත පාපය ඉවත ෙමා සම්පූර්ණ, ආඥා 
පිළිපැදීදමන් - පසුගිය පව් දේසුස්දේ ජීවිත පූජාදව් ප්රතිඵලයක් දලස  මා  රන පසු. 
උත්ථානවූ දේසුස් ව න්දසේදේ ජීවිතය  ා වැඩ  ටයුතු නුමුහුන් දරොටි පින්තූරදේ දින. සම්පූර්ණදයන්ම එහි බලය 

අපට ලබාදෙන: දේසුස් ඔහු ෙැන් ඇති දෙවියන් ව න්දසේදේ සිං ාසනය දවත ක්රියා ාරීව වැඩ අපි දවනුදවන් 
අදප් උත්තම පූජ යා දලස, පාපය අප පවිත්ර (17-18 ද බ්දරව් 2)  න්ෙට! 
ද බ්දරව් ශුද්ධ ලියවිලි පාඨ නුමුහුන් දරොටි දින ගැන කියන දද් සම ර දමතන: 

ඔබ නුමුහුන් දරොටි අනුභව  ළ යුතු ය දින 15  තක්. පළමු වන දින ඔබ ඔදබ් නිවාස සිට මුහුන් ඉවත් යුතු 
ය.  ත් වන දින ෙක්වා පළමු දින සිට මුහුන් ෙැමූ පාන් අනුභව  රන යදමක්, ඒ පුද්ගලයා ඊශ්රාදයල් 
ෙැමිය යුතු ය. 16 පළමු වන දින වන දිනදයහි ඇති විය යුතු අතර,  ත් වන දින ඔබ දවනුදවන් දිනදයහි 
ඇති විය යුතු ය. වැඩ නැති ආ ාරයට ඔවුන් මත සිදු  ළ යුතු ය නමුත් එම සියලු දෙනාට  න්න යුතුය - 
ඔබ විසින් පමණක් ස ස්  ළ  ැකි බව. 17 ඒ නිසා ඔබ දම් ෙවස ඒ පිළිබඳව මම මිසර දද්ශදයන් ඔදබ් 
 මුො දගනා දසේ , නුමුහුන් දරොටි මංගල්යය පිළිපැදිය යුතු ය. ඒ නිසා ඔබ සො ාල ආඥා පනත දලස 
ඔදබ් පරම්පරා එම දිනය පිළිපැදිය යුතු ය. 18 පළමු වන මාසදේ දී, සවස ෙ වන මාසදේ ෙ  තර වන දින, 
ඔබ මුහුන් දනොෙැමූ දරොටි, සවස මාසදේ විසිඑක්වන දින ෙක්වා අනුභව  ළ යුතු ය. 19 දින  තක් මුහුන් 
සඳ ා එ ම පුද්ගලයා ඔහු නාඳුනන ද ෝ ඉඩම් උපන් යන්න, ඉශ්රාදයල් සභාදව් ෙැමිය යුතු බවට, 
යදමක් මුහුන් ෙැමූ කිසිවක් අනුභව සිට, ඔබ, ඔබදේ නිදවස් දසොයා ගත යුතු ය. 20 ඔබ මුහුන් මුසු කිසිවක් 
අනුභව  ළ යුතු ය; ඔදබ් නිදවස්වල ජීවත් වන සෑම ඔබ නුමුහුන් දරොටි අනුභව  ළ යුතු ය "(නික්මයාම 
12: 15-20). 

දලවී  ථාව 23: 6-8 දමන්ම ඒ ගැන බයිබලදේ සඳ න් දවනවා.  ා ද්විතීය  ථාව 16:16 පූජා, නුමුහුන් දරොටි 
දපන්තද ොසත්, ස  වැටීම ශුද්ධ දින ෙවස් මත ලබා දීමට අදප්ක්ෂා  රන බව යි. 

මුලින් එහි නැත ", ෙවන යාග පූජා ද ෝ පූජා" විය දෙවි "මිසර දද්ශදයන් පිටතට දගනා දසේ " විට (දයදරමියා 
7:22). ඔවුන් නිසා අකී රු (දයදරමියා 7: 21-27) එ තු විය  ා අළුත් ගිවිසුම අපි ෙැන්, ෙවන යාග පූජා ද ෝ 
සත්ත්ව බිලි පූජා කිරීමට (ද බ්දරව් 9: 11-15) අවශ්ය නැති බව පැ ැදිලි ය. 

මුහුන් දනොෙැමූ දරොටි අපි දින එක් එක්  න්න දලස, අපි අප අවට දලෝ ය තුල පැවතුන බව පාපය වළක්වා 
ගැනීමට ඇති බව. 

පලා යන්න සිදු ද ෝ අපරාධයක්? 

නුමුහුන් දරොටි දින ඉවත්  ළ ෙ?  ර්බට් ඩබ්ලිව් ආම්ස්ට්දරෝන් ලියූ දවන දෙයක් ගැන සල ා බලන්න: 

පැරණි ගිවිසුම අවලංගු  රන දනොදව් 



නුමුහුන් දරොටි දින ඉ ළ දින සබත් දෙ ක් සහිත,  ාලයක් බව නිරීක්ෂණය  රන්න. දමම  ාල 
පරිච්දේෙදේදී සෙ ට ම ස්ථිර දව් - ඊශ්රාදයල්වරුන්ට  රමින් සිටි අතර - දමෝදසස් උත්සවශ්රීදයන් 

නීතිය ලබා ද ෝ ලිඛිත  ර ඇති දපර - පවා පැරණි ගිවිසුම අද ෝසි දයෝජනා දපර! දමෝදසස්දේ 
ව්යවස්ථාව, ද ෝ පැරණි ගිවිසුම, දගන ඒමට දනො ැකි ද ෝ ආයතනදේ  දළේ කුමක්ෙ, ඔවුන් බරට 
දනො ැ !  දේ පරිවර්තන දී, 17 වන පෙය පරිවර්ථනය  ර ඇත: "එහි ප්රතිඵලයක් ඉති ාසදේ දවන 
 වරො ටත් වඩා  ාලයක් පුරා පවතින ආයතනයක් දලස දමම  ාල පරිච්දේෙදේදී තබා ගන්න." මුළු 
 ාලය ඇතුලත්  ර ඇත. 
නුමුහුන් දරොටි දින  තක්  ා - - දමම පමණක් ශුද්ධ  ාලදේ බව ඔප්පු කිරීමට යුතු අෙ බන්ධන, සෙ ටම 
ඇත! 
ෙැන්, ඔවුන් නියත දමන් දමම දල්ඛන, 15, 14 වැනි නැ ැ කිරීමට ස  දමහි නිශ්චිතව ම ත වුරු  ර 
නම්, එදසේ නම් සඳ ා වරට ස්ථාපිත  රන ලෙ පාස්කු ෙ? ඇත්ත වශදයන්ම එය දව්! එද ත්, දම් වැරදි 
ඉ ත මංගල්යය දනොව පාස්කු උත්සවදේ දවත දයොමු වන්න. නික්මයාම 12:21 ආරම්භ වන දේෙදේ ඇති 
පාස්කු උත්සවදේ නැවත වරක් සඳ න්, ස  24 වන පෙදේ ද ද ොඑවර් අනිත්යයි ඇත!... 
පාස්කු පමණක් නිරීක්ෂණය, පසුව නුමුහුන් දරොටි දින  තක් නිරීක්ෂණය කිරීමට අදපොද ොසත් වන්දන්, 
සංදක්ත තුළ, දේසුස් ව න්දසේදේ දල්, ස  පාපය තුළ තවදුරටත් ගමන් කිරීම යනු - කියන්න ... නීතිය 
ඉවත්  ළ අතර, අප  රුණාව යටදත් සිටින අර්ථය බලපත්රය, පාපය තුළ දිගටම! 
නුමුහුන් දරොටි පින්තූරදේ දින  තක් පනදත් තබා ගැනීම, පාපය ඉවත ෙමා කියමින් තවත් ක්රමයක් 
වන. (ආම්ස්ට්දරෝන් එච්.ඩබ්ලිව්. නුමුහුන් දරොටි පාස්කු  ා සල්පිල ගැන ඔබ ෙැන ගත යුතු දද්. ය පත් 
පුවත්, මාර්තු 1979) 

මුල් ක්රිස්තියානීන් නුමුහුන් දරොටි දින ඉවත්  ළ බව විශ්වාස  දළේ නැ ැ. නිසි මුහුන් දනොෙැමූ දරොටි (: 7 1 
ද ොරින්ති 5) සමග මංගල්යය තබා පාවුලු තුමා අනුමත  ල . ඔහු තවමත් / සලකුණු අන් අය එය නිරීක්ෂණය ස  
ජුෙදේ පිටත එය නිරීක්ෂණය: 

6 එද ත්, අපි නුමුහුන් දරොටි දින පසු ෆිලිප්පිදේ සිට මුහුදෙන් ගමන්  ර ෙවස් ප කින් අපි දින  තක් 
නවාතැන් ත්දරෝවසට, ඔවුන් එක් විය. (ක්රියා 20: 6) 

කිතුනුවන් නුමුහුන් දරොටි දින තබා නැත නම්, ශුද්ධාත්මයාණන් ව න්දසේ දම් වදේ වාර්තා කිරීමට දමම 

දද්වානුභාවදයන් නැ ැ. ෙැන් පිලිප්පි මැසිදඩෝනියාදව් දවනත් ජාතීන්ට අයත් නගරය විය. දම් අනුව දයරුසලදම් 
වැනි ස්ථානයට පමණක් සීමා වූදේ නැත දම් දින අනුව - එය දරෝමානුවන් විසින් පාලනය  රන ලදී. නව ගිවිසුම 
තුළ ස්ථාන දෙ ක්, අප නුමුහුන් දරොටි දින අන්යජාති  ප්රදද්ශවල තබා ගැනීමට බව ෙකින්න (1 ද ොරින්ති 5: 7; 
ක්රියා 20: 6). 

ෙ ප්ර ාශයක් සල ා බලන්න ක්රියා 12 දී "එය නුමුහුන් දරොටි දින තුළ විය": 3. , ඇයි ඔහු දම් ෙවස් ඔවුන් යුදෙව් 
දනොවන ක්රිස්තියානීන් දනොෙන්නා වූ අතර පවතී  ඩාගැනීමට නම් සඳ න්  ර ඇති විට: යුදෙව්  තුවරයා සිට 
ලූක් ක්රියා දපොදත් තවත් දවනත් ජාතීන්ට අයත් (1 ක්රියා 1) අමතා? 

සම ර විට එය, දේසුස් ඉගැන්වූ උන් ව න්දසේදේ අනුගාමි යන් උන් ව න්දසේ නැවත දතක් නුමුහුන් දරොටි දින 
තබා ගත යුත්දත් ව්යාජ 3 වන සියවදසේ  බව කියාපාන එ තු  ළ යුතුය. අපි ලියවිල්ල මත විශ්වාසය තැබිය 
දනො ැකි ය අතර, එය ඇතැම් 3 වන සියවස ෙක්වා එම දින තබා සිටින බවයි. 

බයිබලය පිටත සිට දතොරතුරු පාවුල්, දයො න් ස  පිලිප්, ස්මර්ණදේ   දපොලි ාප්  ා අදනක් මුල් කිතුනුවන් 

සමග, ( දපොලි ාප්, 2 වන පරිච්දේෙය ජීවිත) නුමුහුන් දරොටි දින සිටි බව. වාර්තා 

එදසේ තිබියදීත්, සිව්වන සියවදසේ ලදවෝදීසය  වුන්සිලදේ  38 (ඇ. 363-364), නුමුහුන් දරොටි දින නිරීක්ෂණ කිරීම 

ත නම්. දෙවියන් ව න්දසේදේ සභාව තුළ එම බයිබලය  ා විශ්වාසවන්ත මුල් සම්ප්රොයන්ට එදරහිව ගිය දමම 
සභාදව් දබොද ෝ නිදයෝග වලට අනුකූලව  ටයුතු දනො ළ  ැකි විය. 



ඒ නිසා, විවිධ සබත් සාධ යන් දිගටම නුමුහුන් දරොටි දින පසුව තබා ගැනීමට (නාසදරත් නුවරින් පැමිණි යුදෙව් 

ක්රිස්තියානි 35, දයරුසලම, 1988, පි;... දජදරොම්, පි උපුටා දලස 58,62,63, දමම. දපොත් II (ත්ධරනි ායි  1-
46) වගන්තිය 1, 19 වන පරිච්දේෙය, 7-9 බිල්, 1987, පි 117-119) ස  මධ්යතන යුගදේ බවට ස  ෙ සයවන 
ශතවර්ෂදේ දී (ඩී ඔබ්බට: සලමිසයට   ය... ඇන්ඩෲස් විශ්වවිද්යාලදේ ප්දරස්, ස්ප්රින්ේස් 1993, පි 61-62; 
දජෝන් දජෝන්  ා නව  තා, පි   ඛන්ඩනය කිරීම 57-58, දබෝල් බී  ත්වැනි දින පිරිමි උපුටා දලස:...  ා 
එංගලන්තය  ා දව්ල්සදේ, 1600-1800, 2 වන සංස් රණය. දේම්ස් ක්ලාක් ස  සමාගම, 2009, පි. 49-50). 

දෙවියන් ව න්දසේදේ දිගටම පල්ලිය අපි ලදවෝදිසියාදව් සම්දම්ලනදේ සැබෑ ක්රිස්තියානි සභාව දවනුදවන්  තා 
 ළ බව පිළිගන්දන් නැ ැ වශදයන්, අප තවමත් නුමුහුන් දරොටි දින තබා ගන්න. අපි බයිබලය අවවාෙ දලස දින 
 තක් එක් එක් සඳ ා යම් යම් නුමුහුන් දරොටි අනුභව (නික්මයාම 12:15, 13: 6; 23:15; 34:18). දම් දරොටි විවිධ 
ධාන්ය / සාො ගත  ැකි දගඩි-තිරිඟු භාවිතය බයිබලයට අනුව-අවශ්ය දනොදව්. 

(එය සම ර විට එක් දමම මංගල්යදේ දී නුමුහුන් දරොටි  ැර දවනත් ආ ාර  න්න පුළුවන් බව සඳ න්  ළ යුතුය, 
එය මුහුන් ෙමා නිපෙවූ පාන් අනුභව  ළ යුතු ය පමණක් බව ය. තවෙ, පාස්කුව දමන් දනොව, නුමුහුන් දරොටි පළමු 
 ා අවසාන දිනය දින වන අතර, වැනි සති සබත. එක් වැඩ කිරීමට දනොවන බව) 

සම ර බයිබලදේ දබොද ෝ ද ොටස් ඉවත් රූපගත කිරීමට  ැමති අතර, නිසැ ව ශුද්ධ දින ෙක්වා ආත්මි  
අවදබෝධයක් දනොමැති වුවත්, එහි ෙ දභෞති  එ කි.  ා දභෞති  සැමරීම ආත්මි  පාඩම් වඩා ද ොඳින් අවදබෝධ 
 ර ගැනීමට අපට උෙව් දවනවා. 

අපි ක්රිස්තියානීන් අදප් ජීවිත පිටතට පාපය  ා කු  ත්වය තබා ගැනීමට දවර ෙරන බව නුමුහුන් දරොටි උෙව් 
පින්තූරදේ දින (මදතව් 16:; 23:28; 6-12 ලූක් 12: 1).  ායි  වශදයන් ඔවුන් රඳවා තබා ගනිමින්, එය දෙවියන් 
ව න්දසේ අදප්ක්ෂා  රන බව ආත්මි  පාඩම් වඩා ද ොඳ ඉදගන ගැනීමට අපට උෙව් දවනවා. 

4. දපන්තද ොස්ත: ඔබදේ  ැඳවීම ගැන සත්යය ස  දෙවියන් ව න්දසේදේ 
ඇෙහිය දනො ැකි තෑගි 

ක්රිස්තුස් ව න්දසේ ප්ර ාශ  රන දබොද ෝ දපන්තද ොසත් ගැන යමක් ෙන්නවා. දබොද ෝ එය නිසි නව ගිවිසුම 
සභාව ආරම්භදේ සල ා බලන්න. 

දේසුස් මිය ගිය පසුව, ඔහුදේ දගෝලයන් ශුද්ධාත්මයාණන් ව න්දසේදේ බලය ලබා ගැනීමට බලා සිටීමට කිව්වා: 
4 උන් ව න්දසේ ඔවුන් සමඟ එ ට රැස්  රමින්, ඔහු දජරුසලදම් සිට පිටත් දනො රන දලස ඔවුන්ට අණ 

 ළ නමුත්, පියාදණනි, "," උන් ව න්දසේ  තා ද ොට, '' ඔබ මා අසා ඇත යන දපොදරොන්දුව සඳ ා බලා 
සිටීමට දජෝන් 5 සැබවින්ම ජලය බව්තීස්ම-ස්නාපනය, නමුත් ඔබ ෙැන් දබොද ෝ දනොදව් දින ශුද්ධ වූ 
ආත්මදයන් බව්තීස්ම  ළ යුතු ය. " (ක්රියා 1: 4-5) 

ඒ නිසා ඔවුන් බලා ස : 
1 දපන්තද ොස්ත දිනය සම්පූර්ණ වූ විට, ඔවුන් එක් එක් ස්ථානය (: 1 ක්රියා 2) එ  සිතින් සියලු වූ . 

එම ප්ර ාශය දපන්තද ොසත් දිනය සම්පූර්ණ වූ බව ඇත්ත අවධාරණය  රයි බලන්න. බයිබලය ඉතා පැ ැදිලිව 
අනුගමනය සිදුවීම් සෘජුවම දපන්තද ොස්ත දිනය සම්පූර්ණ වූ බව අොළ බව ගැනීමට  ැකි දව්. ා, එය ඔවුන් සියලු 
එ ට නිරීක්ෂණය  රන ලදී නිසා දගෝලයන්ට සිදු විය. 

දමහි පසුව සිදු වූ දද් ය: 
2  දිසිදයන් හුළඟක් බලවත් සුළඟක් දමන්, ස්වර්ගදේ සිට ශබ්ෙ ය, ස  එය ඔවුන් හිඳදගන සිටි මුළු 
නිවස පිරී ගිදේ ය. 3 එවිට එහි ඔවුන්ට දබදී භාෂා  තා ගිනි දලස දපනී, ස  එක් එක් එක් මත හිඳදගන 



සිටියාය. 4 ඔව්හු ශුද්ධාත්මයාණන් සමග සියලු පුරවා ආත්මයාදණෝ ඔවුන්ට දමදසේ පවසන්දන්ය දුන් 

දලස, දවනත් භාෂාවලින්  තා කිරීමට පටන් ගන්නා ලදී. ... 
38 එවිට දප්දුරු ඔවුන් අමතා, 'පසුතැවී සිත්  රවා ගන්න, ඔබ සෑම එක් පව්වලින් වැළකීම සඳ ා දේසුස් 
ක්රිස්තුස් ව න්දසේදේ නාමදයන් බව්තීස්ම-ස්නාපනය  රන්න ඉඩ 

පව්, ඔබ ශුද්ධාත්ම දීමනාව ලැබිය යුතුය. 39 දපොදරොන්දුව ඔබ  ා ඔදබ් ෙරුවන්ට,  ා දුරින් අදප් දෙවි 
කියනු ඇත සමිඳාණන් ව න්දසේ තරම් සිටින, සියලු ඇත. " 
40 ඔහු ගැන සාක්ෂි ස  ඔවුන්ට දමදසේ අවවාෙ තවත් දබොද ෝ දද්වල් සමග "දමම හිතුවක් ාර පරම්පරාව 
ගැලවීම වන්න." 41 එවිට සතුටින් ඔහුදේ වචනය ලැබූ අයට බව්තීස්ම-ස්නාපනය ලැබූ;  ා තුන්ෙ සක් 
පමණ එදින ඔවුන්ට එ තු විය. 42 ඔවුන් අදපෝස්තුලුවරුන්දේ මූලධර්ම  ා ස භාගි ම තුළ, දරොටි 
 ැඩීදමහි දී,  ා යාච්ඤා ස්ථිරසාරව දිගටම. ... 47 දෙවියන් ව න්දසේට ස්තුති ප්රශංසා  රමින්, ජනතාව 
සමග පක්ෂව ඇති. එවිට සමිඳාණන් ව න්දසේ ගැළදවන්නාවූ අය දිනපතා සභාවට පැවසීය. (ක්රියා 2: 2-
4, 38-42, 47). 

ඔවුන් ශුද්ධාත්මයාණන් ව න්දසේදේ බලය සම ර ලැබීය.  ා දම් දරෝමානු  දතෝලි , නැදඟනහිර ඕතදඩොක්ස්, 
දබොද ෝ දරපරමාදු, දයද ෝවා දෙවිදේ සාක්ෂි රුවන්,  ා පල්ලිදේ දද්ව  ණ්ඩායම් විසින් කිතුනු සභාදව් 

ආරම්භදේ දලස සැලදක්. ඒ නිසා ශුද්ධාත්මයාණන් යම් නිශ්චිත  ාලයක් (යුදෙව්වන් දබොද ෝ දපන්තද ොස්ත 

නිරීක්ෂණය  ළ බව එම  ාලය) දී ස  දේසුස්දේ දගෝලයන් තවමත් නිරීක්ෂණය වූ බව ලබා දී ඇත. 

ඒ  අ ම්බයක් දනොදව්. 

දපන්තද ොසත් කිරීමට තවත් සිටීෙ? 

දබොද ෝ දපන්තද ොස්ත ශුද්ධාත්මයාණන්දේ දීම  ා අළුත් ගිවිසුම සභාව ආරම්භදේ වඩා නිදයෝජනය ඒ බව 
මත  නෑ. 

පැරණි ගිවිසුම  ා අළුත් ගිවිසුම පෙ දෙස දම් ෙවස ස  එහි අර්ථය ගැන තවත් දතොරතුරු සපයයි. 

දපන්තද ොසත් මංගල්යය නමුත් අන්ය භාෂාවලින්  තා කිසිදු සඳ නක් ආරම්භ  එක් පසු ක්රිස්තියානීන් විසින් 

තබන ලදී. දමම දපන්තද ොස්ත ක්රියා දපොදත් දෙවන පරිච්දේෙදේ සඳ න් පසු පාවුලු තුමා දපන්තද ොසත් 
ෙශ  තබා ගැනීමට දිගටම. ඔහු ලියූ දද් සල ා බලන්න, ක්රි.ව 56 පමණ: 

8 මම මාර්ගය මත ෙැන් ඔබ ෙකින්න  ැමති නැ ැ සඳ ා; සමිඳාණන් ව න්දසේ අවසර නම් නමුත් මම, මම 
ඔබ සමඟ ඇති අතර ඉන්න බලාදපොදරොත්තු දවනවා. නමුත් මම දපන්තද ොස්ත (: 8 1 ද ොරින්ති 16) 
වන තුරු, එපීසදේ නැවතී සිටින්නැ''යි ඇත. 

ඔහු දම් බව දපන්තද ොසත් විට ද ොරින්ති ෙන්නවා, ස  එපීස දපන්තද ොස්ත විට ෙැන බව යුතු බව ෙැනුණු 

පාවුල් දපන්තද ොස්ත විට ෙැන සිටි බව දපන්නුම්  රයි. ඒ අනුව, එපීසදේ ස  ද ොරින්තිදේ පාවුල්  ා විජාතීන් 
විසින් පැ ැදිලිවම නිරීක්ෂණය  රනු ලැබීය. 

තවත් වසර, පාවුලු තුමා ෙ, දපන්තද ොසත් දජරුසලදමහි වීමට, ක්රි.ව 60   පමණ බලාදපොදරොත්තු: 
16 පාවුල් සඳ ා ඔහු ආසියාදව්  ාලය ගත යුතු නැති වන, එපීසදේ පසුගිය යාත්රා කිරීමට තීරණය  ර 

ඇති; ඔහු දජරුසලදමහි,  ැකි නම්, දපන්තද ොස්ත දිනය (ක්රියා 20:16) විය දවත දව්ගදයන් විය 
සඳ ා. 



දම් අනුව, දයරුසලදම් සිටි ක්රිස්තියානීන් තවමත් දපන්තද ොස්ත නිරීක්ෂණය  රන ලෙ අතර පාවුල් පවා 

නිරීක්ෂණය  රන ලදී. එදසේ නැත්නම්, දපෝල් දපන්තද ොස්ත ෙවදසේ දජරුසලදම් කිරීමට අවශ්ය වූදේ ඇයි කිසිදු 
පැ ැදිලි ද ේතුවක් වනු ඇත. 

දමම පෙය දපන්තද ොසත් 50 වැනි දත්රුම ඇති ේරී  වචනය දව්. ඒ වචනය දිනය ගණනය ප ත සඳ න් 

ද බ්දරව් විස්තර ව්යුත්පන්න: 
15 එවිට ඔබ දසලවීදම් පූජාවට ඔප්පු  රන දගොයම් මිටිය දගනා ෙවදසේ සිට, සබත් දිනට පසු දින සිට ඔබ 
ම ගණන්  ළ: සබත්  ත අවසන්  ළ යුතු ය. 16  ත් වන සබත් (දලවී  ථාව 23: 15-16) පසු දින පන ක් 
දින ගණන්  රන්න. 

දපන්තද ොසත් දිනය නම් කිහිපයක් ඇති අතර, එය නිසා, සම ර ඒ ගැන ව්යාකූල වී ඇත. එහි අදනකුත් 
බයිබලානුකුල නම් ඇතුළත්: අස්වනු මංගල්යය, සති මංගල්යය  ා පළමු පල  රන ෙවස. 

දපන්තද ොසත් යුදෙව් සම්ප්රොයන් ස   වොෙ? 

දබොද ෝ විට හිරු බැස යෑමත් ආරම්භ  රන ලෙ දෙවියන් ව න්දසේදේ ශුද්ධ උත්සව සමග ගායනා: 
29 ඔබ ශුද්ධ උත්සවය තබා විට රාත්රී දලස ගීතයක් තිබිය යුතු ය, ඒ සිත  ෙ දසොම්නස් ද දනකුට, 
නළාව එක්  යනවා ඉශ්රාදයල් පරාක්රමදේ කිරීම සඳ ා, සමිඳාණන් ව න්දසේදේ  න්ෙට පැමිණ සඳ ා 

විට ය. (දයසායා 30:29) 

නූතන යුදෙව්වන්  ාලීන  විසින් දපන්තද ොස්ත  තා නැඹුරු. 

දපන්තද ොසත් විට සම ර ව්යාකූල වී ඇත. දබොද ෝ යුදෙව්වන් එම දිනදේ දී ම එය තබා 

නැත දෙවියන් ව න්දසේදේ දිගටම පල්ලිය එය ඉටු  රන බවට නැ ැ. 

යුදෙව් සද්දුසිවරුන් නිවැරදිව "දපන්තද ොසත් සෑම විටම ඉරිො වැටී ඇති බව," ද දසේ දවතත් (තව්රාතයපශ්චාත් 
 රණද ොට  ා සාහිත්ය ... දපන්තද ොස්ත 6 වන දිනට දයදී" 212 පවසයි. , වියානා, 1861; 1906 
දපන්තද ොසත් යුදෙව් විශ්වද ෝෂදේ) දබොද ෝ යුදෙව්වන් ෙැන් පරණ ගිවිසුදම් පසු එ ට එ තු  රන ලද්දද් 
පශ්චාත්- රණද ොට සාහිත්යය  ා ශුද්ධ ලියවිල්දල් සඳ න් දනොවන භාවිතා දිනය, පසු දවනස් දනොදව් 
බයිබලදේ සඳ න් දිනය වන . දෙවියන් ව න්දසේදේ දිගටම පල්ලිය අපි බයිබලානුකුල ක්රමය පිළිපදින්න. 

ෙ ෙැනුම් හිටපු ප්රධාන රබ්බි ස්වාමීන් දගෝනි සිට ප ත සඳ න්: 

මුඛ නීතිය දමන්ම ලිඛිත එක් විශ්වාස  ළ පරිසිවරු, "සබත්" දමහි, එයින් අෙ ස්  රන්දන්, (15 නීසාන්) 
පළමු ෙවදසේ ෙැනගත් . එ ම ලිඛිත නීතිය ද දරහි විශ්වාසය තැබූ සද්දුසිවරුන්, වචනාර්ථදයන් දපළ 
විය. සබත් දිනට පසු දින ඉරිො දව්. දම් අනුව ගණන් සෑම විටම ඉරිො ආරම්භ,  ා, පනස් දින කිහිපය ට 
පසුව, සෑම විටම ඉරිො දිනට දයදී ඇත. (දගෝනි එල් යුදෙව් ආගම: මුද්රා, ජුනි 3, 2014 සඳ ා චින්තනය) 

දේසුස් ලිඛිත නීතිය (5-13 මාර්ක් 7) පුරා මුඛ නීතිය මත ඕනෑවට වඩා විශ්වාසය තබා සඳ ා පරිසිවරු ද ළා ෙකින 
බව එම ක්රිස්තියානි අප මත  තබාගත යුතුයි. දේසුස් ඔවුන් "ඔබ ඒ දද්වල් දබොද ෝ ඔබදේ සම්ප්රොය ඔබ බාරදී 
ඇති තුළින් කිසිදු බලපෑමක් ඇති දෙවියන් ව න්දසේදේ වචනය බවට. එවිට," ලදී (මාක් 7:13) ඔවුන්ට පැවසුවා. 

 ා, ප ත දපන්වා ඇති පරිදි, දපන්තද ොසත් පනස් ගණන්  ාලය පල ඒ සමඟ දලස යනු: 
16 ගණන් පනස්  ත් වන සබත් දින පසු දින ෙ; ඔබ සමිඳාණන් ව න්දසේ දවත නව ධාන්ය පූජාවක් ඔප්පු 

 ළ යුතු ය. 17 ඔබ කිදලෝේරෑම්-පිටි කිදලෝේරෑම් දෙ ක් රැල්ල දරොටි දෙ  ඔදබ් පදිංචි දගනා යුතු 



ය. ඔවුන් සිහින් පිටි වන්දන් ය; ඔවුන් මුහුන් සමඟ පුලුස්සන ලෙ යුතු ය. ඔව්හු සමිඳාණන් ව න්දසේදේ (: 

16-17 දලවී  ථාව 23) ෙක්වා පළමු පල දව්. 

ඔබ  ත් වන සබත් දිනට පසු දින පන ක් දින ගණන්  රන විට, ඔබ දපන්තද ොසත්  ැම විටම ඉරිො එන්න 
දලසට. හිරු බැස දසනසුරාො සිට හිරු බැස ඉරිො ෙක්වා දපන්තද ොසත් දිදවන. ස්මර්ණදේ   දපොලි ාප්  මු වී 

ඇත කියා ගත් අයිරීනියස්, ප්දර්රිතයන් ඉරිො (අයිරීනියස්, 7  ැබලි) දපන්තද ොසත් ෙවදසේ සිටි බව සඳ න්  ළා. 

පළමු පල 

 ාලීන "පළමු පල" යන භාවිතය දෙවන අස්වැන්න බවයි.  ා සත්ය වශදයන්ම, දමය ෙ සිදු පරණ ගිවිසුදම් 

දපන්වා ඇත: 
16 ... ඔබ ක්දෂේත්රදේ වපුරා ඇති ඔබදේ ශ්රමයට පළමු පල අස්වනු මංගල්යය; 17 ඔබ ක්දෂේත්රදේ 
(නික්මයාම 23: 16-17) ඔදබ් ශ්රමය ඵල රැස්දවලා විට, වසර අවසාන වන විට නාඹුල් පල මංගල්යය.  
 
22 ඔබ සති, තිරිඟු අස්වැන්න පළමු පල මංගල්යය පිළිපැදිය යුතු ය, ස  වසර අවසානදේ දී නාඹුල් පල 
මංගල්යය (නික්මයාම 34:22). 
26 තවෙ, පළමු පල වූ දින, ඔබ සති ඔදබ් මංගල්යය සමිඳාණන් ව න්දසේ දවත නව ධාන්ය පූජාවක් දගන 

විට, ඔබ දිනදයහි (ගණන්  ථාව 28:26) තිබිය යුතු ය. 

සම ර දරපරමාදු අටුවා රුවන් රැල්ල, දගොයම් මිටියක් පූජාවක් පල මංගල්යය දලස (දමම දනල්සන් අධ්යයනය 
බයිබල්. දතෝමස් දනල්සන් ප්ර ාශ දයෝ, නෑශ්විල්, 1997, 213 පි. උො: සංස්.), දවත දයොමු  රන අතර දම් 
 නපිට  ැරවීමකි. "පළමු පල දගොන්නක්" එදසේ නම් ඉදිරිපත්  රන ලදී (දලවී  ථාව 23: 10-11) අතර ඉ ත 
දපන්වා ඇති පරිදි, බයිබලය පළමු පල  ාලය (හුදෙක් එක් දගොයම් මිටිය දනොදව්) දලස සති මංගල්යය සඳ න් 
 රයි. 

අප දම් ෙවස දත්රුම් පළමු පල කිරීදම් අෙ ස ද ොද ොමෙ උෙව්  රන්දන් ද ොද ොමෙ? 

පළමු පල දපන්තද ොස්ත ද ෝ මංගල්ය මංගල්යය (නික්මයාම 34:22) දෙවි ෙැන් වඩා වැඩි අස්වැන්න පසුව රූප 
වන පැමිණීම පසුගිය ම ා දිනය, කුඩා "පළමු පල"  ැඳවීමකින් ආත්මි  අස්වැන්න බව අපට මතක්  ර 
දෙයි. වසන්ත අස්වැන්න, දබොද ෝ ප්රදද්ශවල, වැඩි වැටීම අස්වැන්න වඩා කුඩා, ස  දමම මානව වර්ගයාට 
ගැලවීම ලබා දෙන්දන් සැලසුමට අනුකූලව ය. 

එද ත්, උන් ව න්දසේ ගැන කුමක් කිව  ැකිෙ? ඔහු පළමු පල වර්ගයක් දනොදව් ෙ? 

ඔව්, ඔහු නිසැ ව විය. දපෝල් සඳ න්: 
20 එද ත් සැබැවින් ම ක්රිස්තුන් ව න්දසේ මළවුන්දගන් උත්ථාන වන අතර, මිය ගිය අයදගන් පළමු පල 
බවට පත් වී තිදබ්. 21 මිනිසා විසින් මිනිසා විසින්, මරණය පැමිණියාක් සඳ ා ෙ මිය ගිය අය නැවත 

නැඟිටින විය. 22 ආෙම් තුළ සියලු ජීවතුන් සිදු  ළ යුතු ය ක්රිස්තුස් ව න්දසේ තුළ එය එදසේ වුවත්, මිය 
යනවා. 23 එද ත්, ඔහුදේ ම සඳ ා එක් එක්: ක්රිස්තුස් පළමු පල, ඉන්පසු ක්රිස්තුස් ව න්දසේදේ 
ආගමනදේ දී දේ සිටින අය. (1 ද ොරින්ති 15: 20-23). 

ක්රිස්තුස් ව න්දසේ දලවී  ථාව 23 දී තරංග, දගොයම් මිටියක් පූජාවක් ඉටු දව්: 10-11. ඔහු පළමු පල වූ දගොයම් 
මිටිය දව්. ඔහු ෙ ඔහු නැඟිටුවනු ලැබූ පසු (: 1,17 දයො න් 20) (රැල්ල, දගොයම් මිටියක් පූජාවක් ඉරිො විය) ඔහු 
ඉරිො ස්වර්ගයට ඔසවාගත් විට එම භූමි ාව ඉටු  ළා. නමුත් ඔහු ද ෝ ඔහුදේ අනුගාමි යන් ද ෝ ෙැන් පාස්කු 
නමින්  ැඳින්දවන දද් නිරීක්ෂණය  රන ලදී. 



ෙ, දේම්ස් දේසුස් ව න්දසේ අපට දගන එන බව ෙ වර්ගයක් විය සට න්: 
18 ඔහුදේ ම උන් ව න්දසේ අපට ඉදිරියට සත්ය වචනයට විසින්, අප උන් ව න්දසේදේ සත්වයන් 
(යාද ොබ් 1:18)   පළමු පල  ාරුණි  විය  ැකි බව දගන ඇත. 

ඒ නිසා එම තරංග, දගොයම් මිටියක් පූජාවක් නිදයෝජනය කිරීම සඳ ා මුල් වූ අතර දේසුස්, සැබෑ ක්රිස්තියානීන් 
දපන්තද ොසත් දිනය නිදයෝජනය පළමු පල  ාරුණි  දව්. "පළමු පල" කිහිපයක් පමණක් දම් යුගදේ දී 

අස්වැන්න ද ොටසක් විය බව ඇත (දරෝම 9:27, cf. ලූක් 12:32 11: 5) ඉන් අෙ ස් - නමුත් ඔවුන් ෙ වැඩි අස්වැන්න 
වනු ඇත බව ඇඟවීමට - පසුව ගැලවීම සඳ ා අවස්ථාවක් ෙ කිසි සියලු සත්ය ස  සැබෑ අවස්ථාව වන අතර එහිදී 
 ාලය. 

පීටර් දපන්තද ොසත් මත ප්ර ාශ  ළ දද් සල ා බලන්න: 
29 "සද ෝෙරදයනි, මා ඔහු මියගිය ස  වැළ දෙ ම වන අතර, ඔහුදේ දසොද ොන අෙ ෙක්වා අප සමඟ 
සිටින බව, කුලදෙටු ොවිත්දේ ඔබට නිෙ දසේ  තා  රමු. 30 ඒ නිසා, දිවැසිවරදයකු දලස, දෙවියන් 
ව න්දසේ සමග දිවුරුම් බව ෙැන ඔහුදේ මළ සිරුර දගඩි, මස් අනුව, ඔහු ෙක්වා ක්රිස්තුස් ඔහුදේ 
සිං ාසනය මත වාඩි ඉ ල ෙමනු ඇති ඔහුට දිවුරුම්, 31 ඔහු, දම්  ල්මත්දතන් ෙැ , ක්රිස්තුස් ව න්දසේදේ 
උත්ථානයට ගැන  තා උන් ව න්දසේදේ ආත්මය, පාතාලයත් ඉතිරි දනොවන බව ද ෝ ඔහුදේ මාංසය 
කුණු නැත. 32 දමම දේසුස් දෙවි ෙක්වා ඇති අතර ඉන් අපි සියල්දලෝ සාක්ෂි ාරදයෝ මතු  ර ඇත. 33 ඒ 
නිසා දෙවියන් ව න්දසේදේ ෙකුණතින් උසස්  රනු ලැබ,, පියාණන් ව න්දසේ දවතින් ශුද්ධ ආත්මයාණන් 

ව න්දසේදේ දපොදරොන්දුව ලැබීම  රමින්, ඔහු වත් දමය ඔබට අසන ෙකින  රන (ක්රියා 2: 29-33). 

සිටින බව ෙැනුම් පීටර්, දපන්තද ොස්ත මත, පළතුරු  ා උන් ව න්දසේ උත්ථාන  ළ බව දේසුස් ව න්දසේ 
සඳ න්. දපන්තද ොස්ත දෙවියන් ව න්දසේ උන් ව න්දසේදේ ශුද්ධාත්මයාණන්දගන් ප්රොනය කිරීම මගින් දමම 

කුඩා අස්වැන්න ආශීර්වාෙ  රන බව අප ජය ගත  ැ  ඔහුදේ වැඩ  ටයුතු  රන්න දනොව, "දම් නපුරු යුගදයන්" 
ජීවත් වුවත් ආත්මි ව වර්ධනය වන පරිදි දපන්නුම් (ගලාති 1: 4) 

දේසුස් ෙැන් පළමු පල පළමු පමණක් දනොදව්, ඔහු දබොද ෝ සද ෝෙරයන් අතදර් කුලුඳුලා වූ: 
29 ඔහු අත් දනො ළ දසේ   ා සඳ ා, ඔහු උන් ව න්දසේදේ පුත්රයා ස්වරූපයට අනුකූල කිරීමට, ඔහු 
දබොද ෝ සද ෝෙරයන් (දරෝම 8:29) අතදර් කුලුඳුලා වන පිණිස ඒ දපර නියම.  
 
5 එද ත්, දේසුස් ව න්දසේ ක්රිස්තුස් ව න්දසේ, විශ්වාසවන්ත සාක්ෂි රුත් මරණදයන් කුලුඳුල් (එළිෙරව් 1: 
5). 

දේසුස් පවුදල් වැඩිමලා නිසා, දමම නිසැ ව උන් ව න්දසේ වදේ දවන්න තිදයන අය ඉන්නවදන් බවට පත් වනු 
ඇති බවට අෙ ස් ද දරයි. දම් අනුව, දේසුස් ව න්දසේ වදේ බවට ෙ දපන්තද ොසත් පණිවිඩය ද ොටසකි. ඇත්ත 
ව න්දසේ වදේ බවට පත් කිරීදම් අෙ ස බයිබලය පුරා ඉගැන්වූ අතර, දපන්තද ොස්ත සීමා දනොදව්. දජෝන් ලියූ 
දද් සල ා බලන්න: 

2 ... අපි උන් ව න්දසේට සමාන විය යුතු ය (1 දයො න් 3: 2). 

එය දිනදයහි නිසා, එය සති සබත සමාන නිරීක්ෂණය  ර ඇත, නමුත් පූජා (ද්විතීය  ථාව 16:16) සමග. පරණ 

ගිවිසුදම්, පළමු පල සම්බන්ධ, සති මංගල්යය, පාස්කු මංගල්යදයන් පසු සබත් දින 50 පසු මෘත ශරීරාගාරදේ තබා 
තිදබ්. 

ක්රිස්තුස් ව න්දසේ මරණදයන් පසු, ප්දර්රිතයන් එදින රැස් වූ  . ඒ දිනය පිළිබඳ, ශුද්ධාත්මයාණන් ව න්දසේ 

පළමු පල  ාරුණි  දලස දෙවියන් ව න්දසේ ක්රිස්තියානීන් සැලසීමට වගුරුවනු විය. දේසුස් ව න්දසේ දම් පළමු 
පල කිරීදම් පළමු  ා දම් යුගදේ දී නම් සිටින කිතුනුවන් වූ ඔහු දමන් පළමු පල විය ෙ (පසුව  ැඳවා එම දේසුස් 
ව න්දසේ දමන් ෙ, නමුත් හුදෙක් පළමු පල වනු ඇත). 



දජරුසලදම් පිටත ශුද්ධ දින තබා ගත  ැකිෙ? 

තවත් සම ර අය කියනවා ඔවුන් සෑම දයරුසලමට යන බව අවශ්ය වනු ඇත දලස බයිබලානුකුල ශුද්ධ දින ෙැන් 
තබා ගත දනො ැකි බව දපන්වා දී තිදබනවා. 

නමුත් එම දනොමැති වූ අවස්ථාව , ඓති ාසි ව, දේසුස් ව න්දසේ සමග පවා විය. 

නාසදරත් නුවර අතර ඔහුදේ දසේවය ආරම්භ  ළ  රා දේසුස් (ලූක් 4:16) "සබත් ෙවස" ගැන  තා 
 දළේය. දපන්තද ොසත් ෙ සති / සබත් (: 10,16 ද්විතීය  ථාව 16) මංගල්යය දලස  ැඳින්දව්. ලූක් බහු සැබෑ 
ේරී   ාලීන දෙස විසින් ත වුරු  ළ  ැකි අෙ ස් බව. (: 1, ඒ  වචන දව් σαββάτω, ලූක් 14 දී දමන්) සබත් 
සඳ ා සැබෑ වචනය (වචන වැනි වූ ස්ට්දරෝංදේ දනොවන  න්ඩායමක්), σαββάτων, බහු වචන දව්.ප ත සඳ න් 

පරිදි සම්මත වචනාර්ථදයන් පරිවර්ථනය  ර ඇත: 
16 එවිට උන් ව න්දසේ ඔහු දගන සිටිදේ එහිදී නාසදරත්හි පැමිණිදේ ය.  ා උන් ව න්දසේදේ චාරිත්රයට 
අනුව, ඔහු සබත් ෙවස් ගැන, ධර්මශාලාවට දගොස,් ස  කියවීම පිණිස නැඟිට සිටි. (ලූක් 4:16,  රිත) 

ඒ නිසා, දම් එ  දයරුසලදම්  ැර දවනත් ස්ථානය , දේසුස්  ළ දලස, ශුද්ධ දින සිටිය  ැකි බව ප්රෙර්ශනය 
උප ාරී දව්. ඔහු ෙ එදසේම ලූක් 6 ගලීලදේ තවත් ශුද්ධ ෙවස තබා බවක්: 1-2 ( රිත JP,  න්යා අනුවාෙය ේරී -

ඉංේරීසි නව ගිවිසුමට අනුව, තුන්වන සංස් රණය දබ් ර් දපොත්, 2002.). 

: සම ර විට එය සමාරීය ස්ත්රිය නමස් ාර සම රවිට දයරුසලදම් ප්රදද්ශදේ (දයො න් 4:19) සීමා  ළ යුතු බව 
දපන්වා විට, දයරුසලදම් නමස් ාර සීමා එහි දනො සිටි බව දේසුස් පැවසුදව් බව සඳ න්  ළ යුතුය 

21 දේසුස් ව න්දසේ ඇයට වොළ 'ස්ත්රිය, මා විශ්වාස, ඔබ ඇත වත් දම්  න්ෙ මත, ද ෝ දයරුසලදම්, 
පියාණන් ව න්දසේට නමස් ාර  රන  ාලය පැමිදණන්දන්ය 22 ඔබ ෙන්නා දද් නැ ැ නමස් ාර;. සඳ ා 
ගැලවීම අපි නමස් ාර දමො ක්ෙ කියලා, යුදෙව්වන් 23 එද ත්, පැය පැමිදණන්දන්, ස  ෙැන් සැබෑ දෙවිට 
නමස් ාර ආත්මදයන් ෙ අවං  සිතින් ෙ, පියාණන් ව න්දසේට නමස් ාර  රන විට ඇත, දව්;. පියාණන් 

ව න්දසේට නමස් ාර එවැනි උත්සා   රයි 24 දෙවියන් ව න්දසේ ආත්මය ය, ස  උන් ව න්දසේට 
නමස් ාර  රන්නන් නමස් ාර  ළ යුතුය. ආත්මදයන් ෙ අවං  සිතින් ෙ. " (දයො න් 4: 21-24) 

( 23:24 ෙ මදතව් 10:23 බලන්න) අළුත් ගිවිසුදම් පැ ැදිලිව ශුද්ධ දින ද ෝ දවනත් නමස් ාර දයරුසලදම් සීමා 
දනො වන බව දපන්වයි. 

ද ෝ පරණ ගිවිසුදම් පළමු පල (අං ය 28:26) ෙවදසේ, ක්රිස්තියානි වැෙගත් මක් ෙැරූ: එය ේරී  දරෝමානු පල්ලි ෙ 
දපන්තද ොසත්, සම ර විට සති (15-16 දලවී  ථාව 23) මංගල්යය දලස සඳ න් පිළිගන්නා බව සඳ න්  ළ යුතු 
ය . ඔවුන් එක් නගරයට එහි සිහි සීමා  රන්දන් නැ ැ. 

ක්රිස්තියානීන් යන අෙ ස පළමු පල වීම බව ෙ සල ා බලන්න නව ගිවිසුම (යාද ොබ් 1:18) සනාථ  ර 
ඇත. පුරාණ ඉශ්රාදයල් දී, වසන්ත කුඩා අස්වැන්න  ා වැටීම තුල විශාල අස්වැන්න ඇති විය. වසන්ත ශුද්ධ දින 
දපන්තද ොසත් ෙවදසේ, නිවැරදිව වට ාදගන විට, දෙවියන් ව න්දසේ පමණක් ගැලවීම සඳ ා ෙැන් ෙැන් සම ර 

ඇමතුම් බව ඇත (දයො න් 6:44, දරෝම 11:15;; 1 ද ොරින්ති 1:26) චිත්රයක් උප ාරී විශාල අස්වැන්න පසුව 
පැමිණීමත් සමග (දයො න් 7: 37- 38). 

දබොද ෝ ේරී  දරෝමානු පල්ලි දපන්තද ොසත් සම ර අනුවාෙය පිළිපදින්න. එද ත්, අර්ධ වශදයන් ඔවුන් සම ර 
අදනකුත් බයිබලානුකුල ශුද්ධ දින නිරීක්ෂණය නැති නිසා, ඔවුන් දෙවියන් ව න්දසේ පමණක් ෙැන් ෙැන් සම ර 

ඇමතුම්  ා ඔහු සියලු ගැලවීම (:; දයසායා 52:10 6 ලූක් 3) ලබා දීමට සැලසුම් දතෝරනවා ඇයි දත්රුම් ගැනීමට 
අසමත්. විනිශ්චය ගැන අනු ම්පා සර්ථ ව "(යාද ොබ් 2:13). 

5. මංගල්යය සිදුවීම්: ක්රිස්තුස් ව න්දසේදේ නැවත පැමිණීම ස  ඒ සඳ ා 

තුඩුදුන් ද ොරණෑ  



ේරී -දරෝමානු පල්ලි දබොද ෝ සාමාන්යදයන් වැටීම දී ඇති බයිබලානුකුල ශුද්ධ දින තබා නැ ැ. එද ත්, දමම 
ශුද්ධ වූ දින දෙවියන් ව න්දසේදේ සැලැස්ම දබොද ෝ වැෙගත් සිද්ධීන් පින්තාරු. 

ද ොරණෑ පමණක් දනොව මංගල්යය මරණදයන් පළමු පල නැවත උත්ථාන කිරීමට ක්රිස්තුස්දේ පැමිණීම රූප, 
එය ෙ හුදෙක් ඉදිරියට ව්යසනය ෙරුණු  ාලය ස  මුොගැනීදම් අවසන් සිට ජීවන දබ්රා ගැනීමට  ා දෙවියන් 
ව න්දසේදේ රාේයය ස්ථාපිත කිරීම දේසුස් ක්රිස්තුස් මැදි ත් රූප දපොදළොදව්. 

අපි දම් උත්සවය දෙවියන් ව න්දසේදේ ම ා සැලැස්ම බවට ගැලදපන ආ ාරය දත්රුම්  රමු. 

දපන්තද ොසත් දිනය ස  ද ොරණෑ මංගල්යය අතර ප්රධාන  ාල පරතරය ඇති බව ෙැන් අපි සල ා බලමු. නව 
ගිවිසුම සභාව දපන්තද ොස්ත මත ආරම්භ  රන ලෙ අතර එය මූලි  වශදයන් දේසුස් අන්තිම ද ොරණෑව පිඹින 
(1 ද ොරින්ති 15: 51-57) දී නැවත පැමිදණන විට අවසන් බැවින්,  ැඟීමක් දපන්තද ොස්ත  ා ද ොරණෑ 
මංගල්යය අතර  ාලය සභාව වයස අවුරුදු නිදයෝජනය දලස සැලකිය  ැකිය . 

සිව්වන ශුද්ධ දින, ද ොරණෑ මංගල්යය, "දම් වන මාසදේ පළමු වන ො,  ත් වන මාසදේ" තුළ නිරීක්ෂණය  ර 

ඇත (: 23-25 දලවී  ථාව 23). 

දෙවියන් ව න්දසේදේ සැලැස්ම තුළ ඇති අං ය  ත අවසන් පරිපූර්ණත්වය සලකුනු  රයි. දෙවියන් ව න්දසේදේ 
දින ෙර්ශනය (සැප්තැම්බර් ස  / ද ෝ ඔක්දතෝබර් මාසදේ දී සිදුදව්) සත් වන මාසදේ අප දවනුදවන් දෙවියන් 

ව න්දසේදේ ම ා සැලැස්ම නිම, අවසාන උත්සව  තරක් අඩංගු දව්. දමම මස ගත වූ මුල් දින වැදටන දම් 
උත්සව දෙවියන් ව න්දසේදේ සැලැස්ම අවසාන සිදුවීම් ආරම්භය යි. 

එය එක් නිතිපතා  ටයුතු වලින් ඉතිරි තවත් වාර්ෂි  සබත් වන අතර, එය ද ොරණෑ (දලවී  ථාව 23: 24-25)   
සුළං සිහි විය යුතු බවයි. එය ෙ දෙවියන් ව න්දසේදේ මාර්ග (1-7 cf. එස්රා 3 2-3 දනද මියා 8) ඉදගන ගැනීමට 
 ාලයයි. ඉශ්රාදයල් ජනයාට සිදු වූ දද් දබොද ෝ අපදේ සඳ ා ලියා තිබුණා "උො රණ, ඔවුන් ජීවත් වන වයස 
අවුරුදු සීමාන්තවල ආදව් අදප් අවවාෙ, සඳ ා ලියා ඇත" (1 ද ොරින්ති 10:11). 
එය ද ොරණෑ මංගල්යය එහි නම පමනී ද ොරණෑ ඇති සුළං දව්. 

එහි විදශේෂදයන්, අප ජීවත්වන  රන්දන් වන අවසාන  ාලය සම්බන්ධදයන්, දමම ද ොරණෑ ඇති සුළං සමඟ 

බැඳී සංදක්තාත්ම  අර්ථය විශාල දව්. දමම දිනය, සඳ ා නූතන යුදෙව් නම යුදෙව්වන්ට බයිබලානුකුල ද ෝ පවා 
මුල් දනොවන බව සඳ න්  ළ යුතු ය. එය දෙවියන් ව න්දසේ ඔවුන්ට එය පසු ඔවුන් සියවස් සම්මත දෙයක් වූ අතර 
පැරණි ගිවිසුම දල්ඛන පසු (ඇමී දේ උපත. ප්ර ාශන හිමි ම © 1998-1999 සියලු දද් යුදෙව්, Inc.). 

බයිබලය දෙවියන් ව න්දසේදේ මංගල්යය දභෝජනවල නිදව්ෙනය, දමන්ම ( 1-3, 10 ගණන් 10) එ ලස් කිරීමට 
ජනතාව  ැඳවීමට ද ොරණෑ පිඹින බව උගන්වයි. 

දම් දපොදත් සඳ න් ජීවන 

සිත් යුදෙව් ජාති  විද්වතුන් 'දම් දපොදත් සඳ න් ජීවන' සමඟ ද ොරණෑ මංගල්යය බැඳ  ර ඇත (එම්, රබ්බි. එය 
ආචාර යනු කුමක් ෙ?  ාදරට්ස්, සැප්තැම්බර් 17, 2012). ඇයි සැලකිලිමත් විය යුත්දත් ඇයි? 

(:; එළිෙරව් 3 3: 5 පිලිප්පි 4) (ද බ්දරව් 12: 22-23) නැවත නැඟිටුවනු ලබන්දන් ද ොඳයි, බයිබලය 'දම් දපොදත් 
සඳ න් ජීවන' ලැයිස්තුගත  රන අය බවයි.  වො ෙ?  ත්වන  ා අන්තිම ද ොරණෑව පිඹින  ල,: 

51 දමන්න, මම ඔබට ර සක් කියමි: අපි සියලු නින්ෙ වැරදි, නමුත් අපි ෙ දවනස්  රනු ලබන්දනමු - 
අන්තිම ද ොරණෑව පිඹින  ල,, ඇසිපිය ද ළන සැදණකින්, 52 දමොද ොතකින්. මන්ෙ, ද ොරණෑව පිඹිනු 

ලබයි, ස  මියගිය අය අජරාමර ස්වභාවදයන් උත්ථාන  රනු ඇත, අපි ෙ දවනස්  ළ යුතු ය. 53 දම් 
දිරාපත් සඳ ා සිරුර දනොදිරන සුලු බවට පත් විය යුතුයි, ස  දමම මාර  අමරණීයත්වයට පත්  ළ 

යුතුය. (1 ද ොරින්ති 15: 51-53) 



එළිෙරව් දපොත පැ ැදිලිව ද ොරණෑ  ත පරිමාන  රන බව උගන්වයි (8: 2), ෙඬුවම් දෙවියන් ව න්දසේ විසින් 
ආරක්ෂා  ර නැති අයට (9: 4) මතට පැමිදණන, පසුව දෙවියන් ව න්දසේදේ රාේයය  ා විනිශ්චය පැමිදණනු ඇත 

(11: 15-18). අවසාන වශදයන් එය ජීවන දපොදතහි නම ලියා නැති අය දෙවන මරණය (එළිෙරව් 20: 14-15) 
අත්ෙකිනු ඇත බවයි. 

ද ොරණෑව කුටි තුළින් 

මුළු ඉම ත් ආනයන   උත්සවය දවනුදවන් සෑම විටම - බයිබලය ෙැඩි දලස ගැටුම්  ා  ැරැල්ල සමඟ වරින්වර 
බාධා  රන ලෙ ඊශ්රාදයල් ඉති ාසය,  ාලය තුළ, ද ොරණෑ ආයුධ ද ෝ වැෙගත් පණිවිඩ දවත දලස  ැඳවීමට, 
අනතුරු ඇඟවීම උප රණ දලස භාවිතා  ළ දිගටම බවයි බව සල ා ජාතිය. 

දෙවියන් ව න්දසේ ෙ දිවැසිවරයන්, අතර ඔවුන් දයසායා, එසකිදයල්, ද ොදෂයා ස  දජොදයල්, ඔහුදේ නීති 
එදරහිව නිරන්තර  ැරැල්ලක් සඳ ා ඔහු ඔවුන් පිට දගන එන ෙඬුවම් ගැන ඊශ්රාදයල් අනතුරු ඇඟවීමට කිරීම 

සඳ ා දයොො ගනී. දමම දිවැසිවරුන් දෙවිදේ දසනඟට ඔවුන්දේ අනතුරු ඇඟවීම් කිරීමට ද ොරණෑ දමන් 

ඔවුන්දේ  ඬ භාවිතා කිරීමට වූ . 
1 ශබ්ෙ නඟා ක්රයි, අමතර නැත; ද ොරණෑ  ඬක් වැනි ඔදබ්  ඬ ඔසවන්න; මදේ ජනතාවට කියන්න 
තමන්දේ දුර්මාර්ගදයහිම ස  ජාද ොබ්දේ වංශය ඔවුන්දේ පව්. (දයසායා 58: 1) 

දෙවියන් ව න්දසේදේ දිගටම පල්ලිය අපි අෙ ඒ   රන්න වැඩ  රනවා. අපි නිර්භීතව සමාජදේ පව් කියන්න  ා 
දලෝ  සිදුවීම් නිවැරදිව වට ාදගන අනාවැකිය සමඟ සන්ධානගත දවමින් ඇති ආ ාරය - අපි ෙ පැ ැදිලි කිරීමට 
උත්සා   රන. 

ඒත්, අනාගතදේදී පැමිදණන එළිෙරව් දපොත උගන්වන දලස ( 1-13, 9: 1-18 එළිෙරව් 8) ප්රාදයෝගි  ද ොරණෑව 

කුටි තුළින් ෙ වනු ඇත. නමුත්, දබොද ෝ අය අනතුරු ඇඟවීම් නැත. 

දබොද ෝ එළිෙරව් දපොදත් මවනවා,  ා දගොඩක් ද ොරණෑ මංගල්යය (දලවී  ථාව 23:24) මත පරිමාන යුතු විය - 
බලාදපොදරොත්තු දබොද ෝ සම්බන්ධය ෙැකිය  ැ . 

නමුත් ඉතාමත් වැෙගත් ද ොරණෑව, එක්තරා අර්ථයකින් ගත්  ල, පසුගිය,  ත් වන එක් විය  ැ . දමහි එළිෙරව් ඒ 
ගැන උගන්වන දද්: 

15 එවිට සත් වන දද්ව දූතයා පිම්දබෝ ය: ඒ ම  ශබ්ෙ ස්වර්ගදයහි සිටි, දමදසේ "දම් දලෝ දේ රාේයයන් 
අපදේ ස්වාමීන්  ා ඔහුදේ ක්රිස්තුස් රාේයයන් බවට පත්  ර ඇති අතර ඔහු සෙ ට ම රජ ම් ය!" 16 එවිට 
ප්රජා මූලි යන් විසි  තර ඔවුන්දේ සිං ාසනවල දෙවියන් ව න්දසේ ඉදිරිදේ දපනී සිටි ඔවුන්දේ මුහුණු 
මත වැටී, දෙවියන් ව න්දසේට නමස් ාර 17 දමදසේ: "අපි ඔබට ස්තුති සමිඳුනි සියලු බලැති දෙවි, වන අතර, 
ඒ අයට ඒ එක් වූ අතර එන්න  වුෙ, නිසා ඔබ, ඔදබ් ම ා බලය දගන රජ ම් ද දළේ ය  ර 
ඇත. 18 ජාතීන් කිපී, ඔදබ් උෙ ස පැමිණ තිදබ්,  ා මිය ගිය අය දවනුදවන්  ාලය ඔවුන් විනිශ්චය  ළ 
යුතු බව, ඔබ ඔදබ් දසේව යන්, දිවැසිවරු  ා ශුද්ධවන්තයන් විපා  යුතු බව, ඒ අය ඔදබ් නම බිය, දලොකු 
කුඩා, එද ත් දපොදළොව විනාශ  රන අය විනාශ  ළ යුතුයි. " 19එවිට දෙවියන් ව න්දසේදේ මාලිගාදව් 

ස්වර්ගදේ දී විවෘත කිරීමට,  ා උන් ව න්දසේදේ ගිවිසුම්  රඬුව ඔහුදේ මාලිගාදව් ෙක්නට විය.  ා විදුලි 
ද ටීම්, තපස්  ඬ, ගිගුරුම්  ඬ, භූමි ම්පාවක් ෙ, ම ා හිම  ැට ඇති විය. (එළිෙරව් 11: 15-19) 

ද ොරණෑ මංගල්යය ද ොරණෑ    මන අනාගතය  ා යථාර්ථය දේසුස් දපොදළොව මත දෙවියන් ව න්දසේදේ 
රාේයය පැමිදණන  ා ස්ථාපිත  රන බව අෙ ස් දවනවා. දෙවියන් ව න්දසේදේ පැමිණීම රාේයදේ ශුභාරංචිය 

දේසුස් ව න්දසේ උන් ව න්දසේදේ දසේව යන් ෙැන් ප්ර ාශ කිරීමට (මදතව් 24:14; 28: 19-20) අවශ්ය දද් එ  
දලොකු දෙයක් වන අතර, එවිට අවසානය පැමිදණන්දන් ය (මදතව් 24:14). ද ොරණෑ මංගල්යය දමම දලෝ ය 
පුරා ක්රිස්තුස් ජයේර ණය දපන්වා දෙයි. 



දමම- විදරෝධී දජෝන් විදශේෂදයන් අග සිව්වන සියවදසේ ද ොරණෑ මංගල්යය තබා මිනිසුන් නතර කිරීමට උත්සා  
(දයො න් යුදෙව්වන්ට එදරහිව  ාලසීමාව දිර්ඝ මම: 5; VI:. 5; VII: 2). ද දසේ දවතත්, විශ්වාසවන්ත දවන්න 
උත්සා  අය ඉති ාසය පුරා එද ම  ළා. දෙවියන් ව න්දසේදේ දිගටම පල්ලිය එදසේ ෙැන්  රන්දන්. 

6. සමඟි දිනය: සාතන් පිටුව ල් ලැදබන 

ඉදිරි වැටීම ශුද්ධ දින පව්  මාව ලැබීදම් පිළිදවත ඉටු  රන දිනයකි: 

. ඔදබ් ජීවිතය ඔබට බලපාන්දන් මට ගින්දනන් ෙවන ලෙ පූජා ඔප්පු  ළ යුතු ය; තවෙ 27 " ත් වන 
මාසදේ ෙස වන දින පව්  මාව ලැබීදම් පිළිදවත ඉටු  රන දින විය යුතු ය, එය ඔබ දවනුදවන් වූ 
දිනදයහි විය යුතු ය: 26 එවිට සමිඳාණන් ව න්දසේ දමෝදසස්ට  තා සමිඳාණන් ව න්දසේ. 28 ඔබ, ඔදබ් 
දෙවි සමිඳාණන් ව න්දසේ ඉදිරිදයහි නුඹලා උදෙසා පව්  මාව දීම සඳ ා, එය සමඟි කිරීදම් දිනය අෙයි 
සඳ ා, එම ෙවදසේ කිසි වැඩක් දනො ළ යුතු ය. 29 ඒ ෙවදසේ ම මත ආත්මය දුක්වල නැත කිසිදු පුද්ගලදයකු 
ද ෝ විය යුතු ය සඳ ා ඔහුදේ දසනඟ අතදරන් දනරපාෙමනු 30 ඒ ෙවදසේ ම මත වැඩ  රන්දන් කිසිදු 
පුද්ගලදයකු ද ෝ, ඒ පුද්ගලයා මම ඔහුදේ දසනඟ අතදරන් විනාශ  රනු ඇත 31 ඔබ වැඩ කිසිම 
ආ ාරයකින් ඉටු  ළ යුතු ය;.. එය ඔබදේ සියලු ඔදබ් පරම්පරා පුරා සෙ ටම පනතක් විය යුතු ය . 
වාසස්ථාන 32 ඔබ භාරදූර ඉතිරි සබත් විය යුතු අතර, ඔදබ් ජීවිතය ඔබට හිරි ැර ය; සවස මාසදේ නව වන 
දින, සවස සිට සවස, ඔබ ඔදබ් සබත් සැමරීමට ය ". (දලවී  ථාව 23: 26-32). 

7 ''  ත් වන මාසදේ ෙස වන දින ඔබ දිනදයහි තිබිය යුතු ය. ඔදබ් ජීවිතය ඔබට හිරි ැර ය; ඔබ යම් වැඩක් 
දනො ළ යුතු ය. (ගණන්  ථාව 29: 7) 

උපවාසදේ දයදී ඓති ාසි ව ප්රධාන වශදයන් එම වැකිය "ඔබදේ ජීවිතය ගැන දුක් ද දසේෙ" (දමම ගීති ාදව් 
35:13 වැනි පෙ මගින් ත වුරු ඇත; 69:10 ස  දයසායා 58: 5) දෙවි ප්රජාවන් යුදෙව්  ා පල්ලිදේ විසින් 
අර්ථ ථනය  ර ඇත නිරා ාරදේ එයින් අෙ ස්  රන්දන්, එක් ද දසේ ද ෝ දරෝගාතුර වන අතර, ඒ අනුව දම් 
වන විටත් පීඩිත දව් නම් මිස. සවස සවස හිරු බැස සිට හිරු බැස කිරීමට බවයි. 

අළුත් ගිවිසුදම් ම, සමඟි කිරීදම් දිනය  ඳුන්වන්දන්, " ාස්ට්" (ක්රියා 27: 9) ප්දර්රිත පාවුල් එය පිළිපදින බව විය 
(ඔහු ක්රියා 21 ප්ර ාශ අනුව විය  ැකි බවයි පමණක් දනොදව්: 18-24; 28:17 ), නමුත් තිදයෝපිලස් (ක්රියා 
දපොදත් ක්රියා 1 ආමන්ත්රණය  රන ලෙ ක්රිස්තියානි ේරී  නම්  රන බව: 1), ෙ  ටයුතු  ර ද ෝ දවනත් 
 ාලීන ආදද්ශ  ර ඇත ඇති. 

දෙවියන් ව න්දසේදේ පල්ලි අනුබද්ධ නිරීක්ෂණය එක් එක් පුද්ගලයන් දමම රාත්රී දව්ගදයන් හිරු බැස සිට හිරු 
බැස දතක් ඊළඟ රාත්රිදේ (ඔවුන් ශාරීරි ව,  ැකි නම් වනු ඇත - කිරිදෙන මව්වරුන්, කුඩා ෙරුවන්, ගැබිණි 
 ාන්තාවන් ස  විවිධ දුක් පීඩා විඳින අන් අය උපවාස බලාදපොදරොත්තු විය දනො ැ  - දමම අනුරූප ය දමම 
ප්රදද්ශදේ යුදෙව් ක්රියා සමඟ දමන්ම). දමම උපවාසය අපි ආ ාර ස  පාන දතොරව යන්න. 

නියමා ාර එක් ප්දරොදතස්තන්ත වාර්තාව කිතුනුවන් සමඟි දිනය තබා ගැනීමට අවශ්ය නැත එක් ද ේතුවක් බව අෙ 

කිසිදු යුදෙව් පන්සල දනොමැති නිසා කියා (බීඑල්. යුතු ක්රිස්තුස් ව න්දසේදේ අනුගාමි යන් සමඟි කිරීදම් ෙවදසේදී 

 ාස්ට්?). එද ත්, බයිබලදේ සඳ න් යථාර්ථය පන්සලක් වී දනොමැති බවත්, අදනක් යථාර්ථය නව ගිවිසුම ෙැන් 
කිතුනුවන් දෙවියන් ව න්දසේදේ මාලිගාදව් බව (16-17 1 ද ොරින්ති 3) දපන්වන දපර ඉශ්රාදයල් සමඟි දිනය 
සියවස් ගණනාවක් පුරා සිටි බව ය . 

එළුවන් දෙ ක් 

පරණ ගිවිසුදම්, සමඟි කිරීදම් දිනය එළු පාළු රදේ (1-10 දලවී  ථාව 16) පිටත්  ර යවන ලදී එහිදී උත්සවය 
ඇතුළත් විය. ඇතැම් ක්රිස්තියානීන් සාතන් පතුල වළ (1-4 එළිෙරව් 20) අවුරුදු ෙ ස ට බැඳ ඇත විට ස ශ්ර තුළ 
 ාලය දලස දමම දුරින් එළු යැවීම ෙැක් ා. ඔහු දම් බව එම  ාලය තුළ දී පරීක්ෂා කිරීම ස  මුලා කිරීමට 
දනො ැකි වනු ඇත යන්නයි. නිසා දේසුස් ජීවිත පූජාදව්, එළු දම් ෙවස (1-10 ද බ්දරව් 10) නිරීක්ෂණය කිරීමට 
 ැප නැත. 



දේසුස් අප දවනුදවන් අපදේ පාස්කු බැටළුවා පූජා  ළ (1 ද ොරින්ති 5: 7-8) වුවෙ ඔහු එක් වරක් පමණක් 

(ද බ්දරව් 9:28) මරා, අපි ෙ උන් ව න්දසේ උත්සවා ාරදයන් මරා  රනු ලබන පාස්කු  ැර දවනත්  ාල 
බලන්න. 

මන්ෙ? 

දබොද ෝ අනාවැකි, නමුත් දම් පූජාව දෙවන එළු නිෙ ස් දපර සිදු බව සමග ඉඟි ඇති විය  ැකි. 

මුල් පාස්කු පමණක් ඔවුන්දේ පාප සඳ ා වැඩි සම්මත  රනු ඉශ්රාදයල් විය. දම් යුගදේ දී, සැබෑ ක්රිස්තියානීන් 
අය අපදේ පාපදේ කුලිය දගවීම සඳ ා ඔහුදේ අවසාන දපොදළොදව් පාස්කු දේසුස් පූජාව කියති.නමුත් සැබෑ 
ක්රිස්තියානීන් දම් දලෝ දේ ජනග නදයන් කුඩා සුලුතරයක් (ලූක් 12:32; දරෝම 11: 5). 

ඔහුව  ඳුන්වන්දන් සිට "දමම වයස අවුරුදු දෙවියා" දලෝ ය "අන්ධ"  ර ඇති (2 ද ොරින්ති 4: 4), දබොද ෝ 
අන්ධ  ර ඇති අතර තවමත් දේසුස්දේ ජීවිත පූජාව මගින් ආවරණය  ර නැත. එන්න (මදතව් 12:32), එක්ද ෝ 
වයස ද ෝ වයස අවුරුදු දී - තවම දමම  ැඳවනු ලැදබ් සියලු ආසන්න  ාලයක් සිදු වනු ඇත. සභාව වයස අවුරුදු 
පසුවෙ උත්සවා ාරදයන්, පූජාව දපන්වමින් දේසුස් පූජාව දෙවියන් ව න්දසේදේ සැලැස්ම පමණක් අෙ දතෝරාගත් 

සියලු ගැලවීම දනොව, ඇතුළත් දව් දලස, හුදෙක් සභාව වයස අවුරුදු  ැඳවා අයට දනොවන බව දපන්වා උප ාරී 
දව්. 

අදනක් එළුවා නිෙ ස් කිරීමට දපර පූජාව දපන්වමින්, දම් දේසුස් සාතන්දේ, පව් දුර දනොගන්දන්ය බවයි. 

දේසුස් ව න්දසේ මිනිස් ෙඬුවම විය. නමුත් එය දෙවියන් ව න්දසේ අපට ආරාධනා  රයි අපව පසුතැවීම (දයො න් 
6:44) ලබා දෙයි අපි පසුතැවී සිත්  රවා ගැනීමට  ැමති විය පැමිණ, අපට විශ්වාස කිරීමට පැමිණ අවසන් වන තුරු 

මිනිසුන් අොළ දනොදව්. දේසුස් ව න්දසේ තුළ, නමුත් අපි පුත්රයා විශ්වාස  ා පියාණන් විශ්වාස පමණක් දනොව, ඒ 
කියන්දන්, අපි ඔවුන් කියන දද් විශ්වාස  රනවා. එදසේම, අපට එය පසුතැවිලි, බව්තීස්ම-ස්නාපනය ලැබූ විසින්, 
ශුද්ධාත්මයාණන් ව න්දසේ (ක්රියා 2:38) ලබාදී, ඇත්තටම ඔවුන් අපට ජීවත් ඇතැයි දලස ජීවත් වීමට උත්සා  
 රමින් ඔප්පු (1 දයො න් 2: 6). 

ඉති ාසය පුරාම තබා 

සමඟි කිරීදම් දිනය (මම දජෝන්  ාලසීමාව දිර්ඝ මම ජුදෙව්වරුන්දේ එදරහි: 5; VI: 5; VII: 2) ඊට එදරහිව 
දද්ශනා  ළ දජෝන් අනුව 4 වැනි සියවදසේ විසූ තබන ලදී. 

මානව: දමම සිරියානු අදපෝස්තලි  එයට උරුම  69/70 දමම  ාලය අසල එය ත නම් කිරීමට (උත්සා   රන, 
 ැන්සාස් විශ්වවිද්යාලදේ ප්ර ාශන නිකුත් කිරීම 30 ෙැ  ගත  ැකි දරෝමානු අධිරාේයය (300-438) යුදෙව්වන් 
පීඩා. අධ්යයන  ැන්සාස ්ප්ර ාශන, 1952. විශ්ව විද්යාලය, පි 34-35.). 

පස්වන ෙ දයන් සියවදසේ  ාලය සිට දිනැති මුස්ලිම් ලියවිල්ල, දේසුස් ව න්දසේ  ා උන් ව න්දසේදේ ශ්රාව දයෝ 
ෙ යුදෙව්වන් දමන් ම දින උපවාසයක් සිටි බව සඳ න්  රයි. එය ේරී -දරෝම දින ට 50 ක් සමග පැමිණි අතර 

සමඟි දිනය -කිතුනුවන් තවමත් ළඟ සිටින බවයි - 

. ස්ටර්න් එස්.එම් 'දී දනොපිළිගත් ලියවිලි වලින් මිල ගණන්  වදර්ෙ;. දේසුස් පුරාණ යුදෙව්  ා ක්රිස්තියානි 

සාහිත්යය, දවළුම 158, 2003, පි තබා බව නැති (පී එල් දමම -ක්රිස්තියානීන් රූප 70-72 උපවාසදේ  ාලය 
ආගමි  මතවාෙ පිළිබඳ අධ්යයනය,   අබ්ද් අල්-ජැබ්බාර් ජර්නල් දවළුම XVIII, (1) අප්දර්ල් 1967:... 34-
57). දමම ෙැක්ම ඉති ාසඥයන් සිට වාර්තා ස දයෝගය (උො: පයිනස්, පි. 32-34). තවෙ, අපි එය තවමත් 
16 වැනි සියවදසේ දී තබා ගන්නා බව ෙ ඓති ාසි  වාර්තා (පි. 61-62) බලන්න. 

දෙවියන් ව න්දසේදේ වයස ගුවන් විදුලි පල්ලිය, 20 වන සියවස පුරා සමඟි දිනය (ස  අදනක් ශුද්ධ දින) 
නිරීක්ෂණය  රන ලදී. දෙවියන් ව න්දසේදේ දිගටම පල්ලිය අපි අෙ එය නිරීක්ෂණය කිරීමට දිගටම. 



7. මංගල්යය: කූඩාරම් දලෝ  යටදත් ක්රිස්තුස් පාලන සමදේ වදේ ගැන යම් 
අෙ සක් 

කූඩාරම් මංගල්යය දෙවියන් ව න්දසේදේ සැලැස්ම තුළ මුදුන්පත්ව අවස්ථාවට අෙ ස් දවනවා. දේසුස් මිනිස් 
වර්ගයා මුෙවා ගැනීමට, අදප් පව් උදෙසා මිය ගිය පසු, උන් ව න්දසේ අපට ශුද්ධාත්මයාණන් යවා දපොදළොදව් උන් 
ව න්දසේ සමඟ පාලනය කිරීමට රජවරුන්  ා පූජ යන් දලස දසේවය කිරීමට ඔහුදේ නම සඳ ා ජනතාව ෂණයට 
පසු (එළිෙරව් 5:10),  ා උන් ව න්දසේදේ දෙවන පැමිණීම පසු, ඔහු අවසානදේ දෙවියන් ව න්දසේ, උන් 
ව න්දසේදේ දසනඟ (අප අවසානදේ උන් ව න්දසේ සමග පැවති එ ක් එ තු  රමින්, පව්  මාව) ඉදිරිදයන් ඔහු 
 ා පව් යන දෙ ම දවන් සාතන්දේ හිස මත සියලු පව් තබා ඇත පසුව  ා, ඉන් පසුව අපි එම අවසන් තරගාවලිය 
සඳ ා සූොනම් සිදුවීම්, දපොදළොව මත දෙවියන් ව න්දසේදේ ස ස්රදේ රාේයය පිහිටුවනු ආරම්භ. 

කූඩාරම් මංගල්යය දසනඟ සාතන්දේ රැවටිලි (1-6 එළිෙරව් 20) දතොරව දෙවිදේ නීති තබා ඇත විට දේසුස් 
ක්රිස්තුස්දේ ෙ ස් අවුරුදු පාලන  ාලය තුළදී ඇති විය  ැකි බව එම ආත්මි   ා ද්රව්යමය බහුලත්වය අෙ ස් 
දවනවා. දමම සාතන් (එළිෙරව් 12: 9) විසින් රවටනු දලෝ  ෙැන් සිදුදවමින් පවතින දෙය දවනස් දව්. පසුව දගොස් 
 රනු ලබන (එළිෙරව් 20: 1-3) සාතන්දේ රැවටීම,: 'ලස්සන' දබොරු ඇමතිවරු දමන්ම ඇයි එම ඇමතිවරුන් 
දබොද ෝ දනොමඟ  ර ඇත (2 ද ොරින්ති 11 ක්රිස්තියානි කියා සිටින දබොද ෝ දනොමඟ  ර ඇති ඇයි ද ොටසකි 
14-15). 

දේසුස්, කූඩාරම් මංගල්යය තබා, ස  ෙ දයො න් 7 ක් එය ඉගැන්වූ: 10-26. 

දමහි ද බ්දරව් ශුද්ධ ලියවිලි පාඨ වලින් ඒ ගැන සම ර උපදෙස් ඇත: 

33 එවිට සමිඳාණන් ව න්දසේ 34 "කියමින්, ඉශ්රාදයල් ජනයාට  තා, දමෝදසස්ට  තා ද ොට දමදසේ වොළ 
දසේ : පළමු වන දින ''  ත් වන මාසදේ පසදළොස් වන දින සමිඳාණන් ව න්දසේ දවත දින  තක් කූඩාරම් 

මංගල්යය විය යුතු ය 35 තිබිය යුතු ය. එය දිනදයහි. ඔබ එය මත කිසිම චාරිත්රානුකූලව වැඩ දනො ළ යුතු 
ය. 

41 ඔබ වසදර් දින  තක් සමිඳාණන් ව න්දසේට මංගල්යයක් දලස එය ආරක්ෂා  ළ යුතු ය. එය ඔබදේ 
පරම්පරාවන් පනතක් සෙ ටම විය යුතු ය. ඔබ  ත් වන මාසදේ දී එය සැමරීමට යුතු ය. 42 ඔබ ෙවස්  තක් 
කූඩාරම්වල වාසය  රනු ඇත. දද්ශීය ඊශ්රාදයල් සිටින සියලු, කූඩාරම්වල වාසය  රන්දනෝ ය (දලවී 
 ථාව 23: 33-35,41-42) 

13 "ඔබ ෙවස්  තක් කූඩාරම් මංගල්යය පිළිපැදිය යුතු ය, ... 14 ඔබ ඔබ ස  ඔදබ් පුතා ඔදබ් දියණිය, ඔදබ් 
පිරිමි දසේව යා ස  ඔදබ්  ාන්තා දසේව යා ඒ දලවී, ඒ අමුත්තා ස  පියා  ා වැන්ෙඹුවන්, ඔදබ් 
මංගල්යදේ දී ප්රීති ප්රදමෝෙ ඔදබ් දෙොරටු ඇතුළත සිටින දව්. 15 දින  තක් ඔබ, ඔදබ් සියලුම නිෂ්පාෙන 
 ා ඔදබ් අත් සියලු වැඩ  ටයුතු ඔබට ආශීර්වාෙ, ඔදබ් දෙවි සමිඳාණන් ව න්දසේ වන නිසා, සමිඳාණන් 

ව න්දසේ දතෝරා වන ස්ථානදේ, ඔදබ් දෙවි සමිඳාණන් ව න්දසේ දවත පූජා උත්සවය පැවැත්විය යුතු ය 
නියත වශදයන්ම ඔබ සතුටු බව. 

ඔවුන් ඉදිරිදේ දපනී නැත; නුමුහුන් දරොටි මංගල්යදේ දී, සති මංගල්යය දී, ස  කූඩාරම් මංගල්යය 
දී: 16 "ත්රී වසර ඔදබ් සියලු පිරිමි ඔහු දතෝරා වන ස්ථානදේ, ඔදබ් දෙවි සමිඳාණන් ව න්දසේ වන මා 

ඉදිරිදයහි දපනී සිටිය යුතු  ාලය . ස්වාමීන් හිස් අතින් 17 සෑම ද දනක් ඔහු ඔබට ලබා දී ඇති, ඔදබ් දෙවි 
සමිඳාණන් ව න්දසේදේ ආශීර්වාෙය අනුව, ඔහු  ැකි දලස දෙන්දනමි (ද්විතීය  ථාව 16: 13-17). 

දෙවි පුරාණ ඉශ්රාදයල් ඔවුන් දපොදරොන්දු දද්ශයට ඇතුල් වීමට  ලින් ෙශ  ගණනාවක් තිස්දසේ පාළු රදේ 
ජනයා ජීවත් / කූඩාරම් (ද බ්දරව්) වාසය  ළා. එම ජනයා ජීවත්, එක්තරා අර්ථයකින් ගත්  ල, ඔවුන් දපොදරොන්දු 
දද්ශයට උරුමක් ාරයන් පමණක් බව ඡායාරූපදේ. ස ශ්ර තුළ පවා, දෙවියන් ව න්දසේදේ රාේයය මාර  
ජාතීන් පාලනය  රන විට, මාර  ජනතාව රාේයයට උරුමක් ාරයන් පමණක් වනු ඇත. ඔවුන් දපොදරොන්දු උරුම 
ජය  ා ෙැනුම  ා ප්රඥාව වර්ධනය  ළ යුතුය. 



ඔවුන් "මංගල්යදේ දින දී දමන්, කූඩාරම් වාසය" බව (9, ද ොදෂයා 12) දෙවි එප්රායිම් පවසයි (සම ර විට ශුද්ධ 
ලියවිල්දලහි සියලු ඉශ්රාදයල් වර්ගයක් පින්තාරු). ඊශ්රායලය,  ාන්තාරදේදී, දපොදරොන්දු (1 ද ොරින්ති 10:11) 
උරුම  රගැනීමට පීඩා  ා පීඩාවලට මුහුණ දෙන්න යා යුතු වූ සියලු මිනිසුන් වර්ගයක් විය. ඔව්හු දෙවියන් 
ව න්දසේදේ දපොදරොන්දු උරුම බලන්, දමතැන  දිම විය. 

අපි ක්රිස්තියානීන් අපි ස්ථිර නගරය දම් යුගදේ දී ඇති බව දත්රුම් එන එ  (ද බ්දරව් 13:14) දෙස බැලීම 
දව්. කූඩාරම් මංගල්යදේ දී තාව ාලි  වාසස්ථාන තුළ රඳා සිටීදම් බව අපට මතක්  ර දෙන්දන් උප ාරී දව්. , 
ජීවන ජීවිත පූජා  රමින් අපදේ "සාධාරණ දසේවයක්" වන (දරෝම 12: 1) ක්රිස්තියානීන් පල්ලි,  ැකි නම්, කූඩාරම් 
මංගල්යය එක් එක් ෙවදසේ ඉදගන ගැනීමට ස භාගි විය යුත්දත් (17-18 ද්විතීය  තාව 31 දනද මියා 8 10-13) . 

කූඩාරම් මංගල්යය ප්රීතිදයන් (16:15 ද්විතීය  ථාව 14:26)  ාලයයි. අොළ ෙසදයන් ද ොටස (දපොදුදව් "දෙවන 
ෙසදයන් ද ොටස") දමම බහුලත්වය (ද්විතීය  ථාව 14: 22-26)  ාලයක් සිටිය යුතු බවට දපන්නුම් භාවිතය, 
පමණක් දනොව, අමාත්යාංශ දම් යුගදේ දී බලා  ටයුතු  ළ යුතු බව (ද්විතීය  ථාව 14: 27). කූඩාරම් මංගල්යය 
චිත්රය ස ස්රදේ පිරී  ාලය උප ාරී දව්. දමය අපට දේසුස් ප්රතිලාභ පසු  ාලය මාත්රයක් ලබා දෙයි. 

ස ස්රදේ දෙවි වසර 7,000 සැලැස්ම  ත් වන දින නිදයෝජනය  රයි. සිත්, සෑම අවුරුදු  තක්, ව්යවස්ථා දපොත 
කූඩාරම් මංගල්යය (: 10-13 ද්විතීය  ථාව 31) කියවිය යුතු අණ  රන ලදී. ආඥා පිළිබඳ වැඩි අදප් නිෙ ස් සමඟ 
අමුත්තන් දපොත් පිංච දමම දසොයා ගත  ැ ; 2-3: දමම බයිබලය නීතිය පසුව උගන්වනු ලබන (දයසායා 2 
දපන්නුම් දලස ෙස පණත ඇතුළු නීතිය,,, ස ස්රය තුළ තබන බව චිත්රයක් උප ාරී දව් ෙස පණත). එය 
ස ස්රදේ දී ආශීර්වාෙ  ා බහුලත්වය දගන එන බව දෙවිදේ නීති අනුව ජීවත් දවයි. 

අපි ක්රිස්තියානීන් ෙැන් ඉදිරි ස ස්රදේ ෙ පළමු වන පුනරුේජීවනය යන නමින් නම්  ර තිබූ අන්තිම ද ොරණෑව (1 
ද ොරින්ති 15:52), හි සිදුවන දවනස් දවයිෙ: 

4 එවිට මම සිං ාසන ෙැ , ඔවුන් මත දපනී සිටි අතර විනිශ්චය ඔවුන්ට සිදු විය. එවිට මම මෘගයාදේ ද ෝ 
ඔහුදේ රූපයට නමස් ාර දනො ළ, දේසුස් ව න්දසේ සිය සාක්ෂි  ා දෙවියන් ව න්දසේදේ වචනය සඳ ා 
හිස ගසා ෙැමීමට  ර ඇති අය, ආත්මයන් දුටු අතර, ඔවුන්දේ නළල් මත ද ෝ අත් ඔහුදේ ලකුණ ද ෝ 

ලැබී නැත. ඔවුන් ජීවත් වූ ස  අවුරුදු ෙ ස ට ක්රිස්තුස් ව න්දසේ සමග රජ ම් ද දළේ ය. (එළිෙරව් 20: 
4) 

බයිබලය දේසුස් සභාව තමාටම එ තු පසු, ඔහු අපට උන් ව න්දසේ සමග පාල  නියමිතය උන් ව න්දසේදේ 
සිං ාසනය මත ඉඳදගන පසු, ඔහු උන් ව න්දසේ ඉදිරිදේ ජාතීන් රැස්  ා කිතුනුවන් කියනවා ඇත බව දපන්වන්න: 

34 මාදේ පියාණන් ව න්දසේ ඔබට ආශීර්වාෙ, එන්න, රාේයය උරුම 

(මදතව් 25:34): දලෝ දේ මුල සිට ම ඔබ සූොනම් විය. 

ෙැන්, කූඩාරම් මංගල්යය ජීවත් වන අයට දම් බලාදපොදරොත්තු ඒ පින්තූර ස ස්රදේ රාේයය උප ාරී විය. 

දෙවන ශත වර්ෂදේ මුල් භාගදේ දී,   පවසයි: 

[ටී] දමහි මිය ගිය අය නැවත නැඟිටින පසු සම ර අවුරුදු ෙ ස   ාල පරිච්දේෙයක්, ක්රිස්තුස් 
ව න්දසේදේ රාේයය දම් ඉතා දපොදළොව මත ද්රව්ය ස්වරූපදයන් පිහිටුවීමට  ටයුතු  රමින් සිටින බව 
ය. 

කූඩාරම් මංගල්යය පිලිපැදීදම් විශ්වාසවන්ත ක්රිස්තියානීන් අලුත් ගිවිසුම්  ාලදේ සිට පවත්වාදගන යන දෙවියන් 
ව න්දසේදේ පැමිණීම ස ස්රදේ රාේයය පිළිබඳ ඡායාවක් දව්. 

එය තබා ගත  ැක්දක් ද ොද න්ෙ? 

අර්ථය එය සාමාන්යදයන් ද දනකුදේ සාමාන්ය ප්රජාව පිටත ගමන් කිරීමයි  ාලය: කූඩාරම් මංගල්යය, 
අවශ්යදයන්ම 'වන්ෙනා' (1-5 ගීතාවලිය 84) දව්. දේසුස් (දයො න් 1:14 ේරී  වචනය ἐσκἠνωσεν  රිත අනුව 



පරිවර්තනය  ළ  ැකි වන පරිදි. අනුවාෙය ේරී -ඉංේරීසි නව ගිවිසුම. දබ් ර් දපොත්, 1996, 5 වන මුද්රණය 

2002, 282 පි.) මිනිසුන් සමග ඔහු දමහි විට. 

සම ර දබොරු කියා ඇති අතර වත්මන් අවස්ථාවලදී අතීතදේ සිට කූඩාරම් මංගල්යය පමණක් දයරුසලදම් තබා 

ගත යුතු බව, දමම වැරදි දවනවා. ඉශ්රාදයල් දලවී  ථාව 23 එහි සිහි  රන විධාන වාර්තා-නිසා කිරීදමන් පසුව 
දයරුසලම ඔවුන් සඳ ා මූලි  වි ල්පය වූදේ නැත සියවස් ගණනාවක් පුරා පවා දයරුසලදම් නැත. බයිබලය 
කූඩාරම් මංගල්යය දයරුසලදම් (23-24 ද්විතීය  ථාව 14 දනද මියා 8:15)  ැර දවනත් නගරවල තබා ගත  ැ  
බවයි. දෙවන පන්සල  ාලය (530 BC - ක්රි.ව 70) තුළ, යුදෙව්වන් දබොද ෝ විට දවනත් තැන  එය තබා ( යුදෙව් 
උත්සව දමදසේ සඳ න්  දල් ය:  දයරුසලදම් පිටත ම ත් උත්සවයක් විය." එච්: ඔවුන්දේ ඉති ාසය  ා 
සැමරීමක් කිරීමට මාර්දගෝපදද්ශය, 1938 පි. 184). 

එය ෙ අග 4 වන සියවදසේ දී 2 වන සියවදසේ දී ස්මර්ණදේ   දපොලි ාප් (දපොලි ාප් ජීවිත, 19. පරිච්දේෙය) ස  සුළු 
ආසියාදව් සම ර අය සට න් කිරීමට දපොලී විය  ැකි සුළු ආසියාදව් දනොවන දයරුසලදම් කූඩාරම් මංගල්යය 

 දළේය. .  ා පර්දේෂණ 20 වන සියවදසේ  ාදිනල් ජීන් ( ාදිනල් ජීන් -මාරි යුදෙව් ක්රිස්තියානි ධර්මය ගැන 
ඇත්දත් දද්වදව්ෙය මගින් සිදු - දමම එවැනි දජදරොම් (1542A ලැටිනා MPL025 ෙැන්වීම දබො ගන්න 1415) 
 දතෝලි  සාන්තුවරයකු දලස ආරංචි මාර්ග විසින් ත වුරු  ර ඇත . දජෝන් ඒ දබ් ර් විසින් ප්දරස්, 1964, පි. 
343-346) පරිවර්තනය.. 

නම් ෙ නව වන සියවදසේ ස ස්රදේ විදරෝධී විද්වදතක් තුන්වන සියවදසේ ඊජිප්තු රෙගුරු පිළිබඳ ප ත ලියා 
ස ස්රදේ ස ය දුන් අය: 

එය ස ස්රදේ යුදෙව් අෙ ස් අනුව ස ස් වන ස ස්රදේ දී, දමොසයික් නීතිය ප්රතිසංස් රණය  ර ඇත 

බව පවසමින්, උගන්වන ... සියලු ... දමම දනොව යුදෙව්වන් දලස, නමුත් නිර්මාණය  ා අනුව ස ස්රදේ 

පිළි ගත්තාය පසු, දලස  ැඳින්දව් ... ප්රධාන දමම දෙෝෂය  තුවරුන්, අප්රි ානු රෙගුරු,  වුරුන් 
එදරහිව ශාන්ත දිදයොනිසියස් දපොදරොන්දු මත තම දපොත් දෙ ක් ලියා විය;  ා අදපොලිදන්රියස්, ශාන්ත 
දනොගැනීමකි එදරහිව ඔහුදේ වැඩ ෙමනය  ළ. (චාල්ස්, 1855, පි විසින් ප්ර ාශයට පත්  රන ලදි. 252-
253) 

එය බිදෂොප් ද ෝ අදපොලිදන්රියස් වත් යුදෙව්වන් බව, නමුත් "යුදෙව්" විශ්වාස බව ආගමක් ඇති කිරීම ද ළා ෙකිනු 
ලැබුදව් සට න් කිරීමට සැලකිලිමත් විය යුතුය.  ා අදපොලිදන්රියස්  දතෝලි  සාන්තුවරයකු දලස  ැඳින්දව් 
සිට, එය විසින් ද ළා ෙකින බව අෙ ස්  රන ලෙ තුන් වන සියවදසේ අග භාගදේ දී ඇති ගරු යුදෙව් දනොවන 
ක්රිස්තියානි නාය යන් පැ ැදිලිව පැවැත්වීමට බව පැ ැදිලි විය යුතුය. ඔවුන් "දමෝදසස්දේ නීතිය" පැවති බව 
ඔවුන් දෙදෙනාම අර්ථය අවදබෝධ  ර ගැනීම ස  කූඩාරම් මංගල්යය, නමුත් ක්රිස්තියානි අවධාරණය  රමින් සිටි 
බව පසුව සාක්ෂි දව්. 

අග 3 වන දී ඔලිම්පස් වල ේරී  දරෝමානු රෙගුරු ස  සාන්තුවරයකු දමදතෝඩියස් ද ෝ මුල් 4 වැනි සියවදසේ විසූ 
කූඩාරම් මංගල්යය අණ  ළ බව ඉගැන්වූ  ා ක්රිස්තියානීන් සඳ ා පාඩම් ඇති බව: 

දින  යක් දෙවි  ත්වන චරිතයක් විසින් අ ස  ා දපොදළොව නිර්මාණය සිට, මුළු දලෝ ය අවසන්, ස  ඔහු 
විසින් සිදු  ළ ඔහුදේ සියලු  ටයුතුවලින් සත් වන ෙවදසේ දී නිවාඩු ගත්තා, ස   ත්වන ෙවසට ආශීර්වාෙ 
ද ොට එය විශුද්ධ  ළ, ඒ නිසා සඳ ා මාසදේ දී, දපොදළොදව් පලතුරු රැස්  ර ඇති විට, අප දෙවියන් 
ව න්දසේ දවත මංගල්යය සඳ ා ඇති අණ  ර ... එය අපදේ කූඩාරම් මංගල්යය සමිඳාණන් ව න්දසේ 
දවත සමරනු යුතු බවට අණ ද දර් සඳ ා ඉශ්රාදයල්වරුන් දමන් ..., , ඊජිප්තුදව් දද්ශසීමා ඉතිරි පළමු 
කූඩාරම් දවත පැමිණ, ස  ඒ නිසා සිට නැවත ගමනාරම්භ ද ොට, දපොදරොන්දු වූ දද්ශයට පැමිණිදේ ය 

නිසා ෙ, අපි ෙන්නවා. මම ෙ, මාදේ ගමන ගැනීම ස  දම් ජීවිතදේ ඊජිප්තුදව් සිට පිටත්, පළමු කූඩාරම් 
සැබෑ මංගල්යය වන නැවත නැඟිටීම දවත පළාද ත් ම නුවර දිස්තික්ද ේ උඩුනුවර පාද ද්ශීය 
ද ල් ම් ඵල සරසා, මත පැමිණි, මාදේ මණ්ඩපය ෙක්වා එහි තබා දගන, දද්ව විනිශ්චය ෙවදසේ වන 
නැවත නැඟිටීම, පළමු වන දින, ක්රිස්තුස් ව න්දසේ සමග පවා සැබෑ සබත්  ත් වන දින  ැඳවා ඇති ඉතිරි 
ස ස්රදේ, පවත්වනවා. (ෙස  න්යාවන් දමදතෝඩියස් උත්සව, එපවත් 9.) 



 දතෝලි  පූජ  ස  විද්යාර්ථ දජදරොම් නාසදරත් නුවරින් පැමිණි අපට එය තබා ඔවුන් එය දේසුස් ක්රිස්තුස් (- 
1542A ලැටිනා MPL025 ෙැන්වීම දබො ගන්න 1415) ෙ ස් අවුරුදු පාලන දපන්වා බවත් විශ්වාස  රන බව 
පැවසීය. සිව්වන සියවදසේ අග භාගදේ දී නාසදරත් නුවරින් පැමිණි ක්රිස්තියානීන් විසින් කූඩාරම් මංගල්යය දමම 
තබා ෙ  දතෝලි  ස  සලමිසයට නැදගනහිර ඕර්තදඩොක්ස් සාන්තුවරයකු විසින් ත වුරු  රන ලදී. 

ඉශ්රාදයල් සිට ක්රිස්තියානි දවනස් ම් 

ප්රධාන වශදයන් නව ගිවිසුම බයිබල් පෙ මත පෙනම්, ක්රිස්තියානීන් ඊශ්රාදයල්වරුන්ට වඩා ටි ක් දවනස් 
කූඩාරම් මංගල්යය තබා ගන්න. 

වාර්තා කූඩාරම් මංගල්යය මැෙ යුගය (තානාපති විද්යාලදේ ලිපි ගනුදෙනු පාඨමාලාව, 51. පාඩම් තුළ යුදරෝපදේ 
තබා ඇති වී ඇති බව දපදන් බවයි "ඒ ස්ත්රිය ඇය ස්ථානයක් දසේ  එහිදී, පාළු රදේ පලා ..." පූේය 12: 6 දමම 
1500s දී. 1968) දමන්ම විදශේෂදයන් දී (පි 61-62.), තල් අතු දනොමැති ස්ථානවලට. එය 1600 ස  1700s දී 
ඇමරි ාව තුළ තබා ඇති බව දයෝජනා කිරීමට සම ර සාක්ෂි ඇත. එය 20 වන සියවදසේ දී දලොව පුරා දෙවියන් 
ව න්දසේ දලොව පුරා පල්ලිය දෙවියන් ව න්දසේදේ වයස ගුවන් විදුලි පල්ලිය විසින් මෘත ශරීරාගාරදේ තබා තිදබ්. 

දෙවියන් ව න්දසේදේ දිගටම පල්ලිය අපි දිගටම  රදගන යාම සඳ ා, දලෝ ය පුරා ස්ථාන එය තබා ගැනීමට අපි 
ෙ කූඩාරම් මංගල්යය, දෙවියන් ව න්දසේදේ රාේයදේ දී දේසුස් ක්රිස්තුස්දේ ෙ ස් අවුරුදු පාලන යුතු  රුණු ඒ 
මිනි  ෙන්නවා. 

කූඩාරම් මංගල්යය කූඩාරම් ද ෝ -  ා පමණක් දනොව ඊශ්රාදයල් සාමාන්යදයන් භාවිතා  රන පාම්-ශාඛා 
පැල්පත් "කූඩාරම්" දලස ක්රියාත්ම  ලැගුම් ල් / ද ෝටල්  ාමර එක්ද ෝ නවීන කිතුනුවන් දබොද ෝ විසින් 
ද ොඳින් නිරීක්ෂණය  ර තිදබනවා. තාල-කුටිය ඉදිකිරීමට දපෞද්ගලි ව නැති සමග අනුරූප වන,:;: නව ගිවිසුදම් 
කිතුනුවන් දවනස් මණ්ඩපය (11-15 9 2 cf. ද බ්දරව් 8) පවතින බව දපන්නුම්  රයි. ඔවුන් අවුරුදු  තළි ක් 
පුරා පාළු රදේ සිටි දෙවියන් ව න්දසේ "දලස එම සල න බව අතර: 8 (45-49, නිවාස ස  සම ර විට තවත් 
එවැනි තාව ාලි , ද්විතීය  තාව 4 ක්:) බයිබලදේ ඉශ්රාදයල් ප්රධාන වශදයන් නික්මයාම 33 ක් ෙ කූඩාරම් 
වාසය බවයි දලවී  ථාව 23:43 අනුව කූඩාරම් ". කූඩාරම් ද ෝ ලැගුම් ල්  ාමර ජීවත් තාව ාලි  වාසස්ථානයක් 
/ මණ්ඩපය අෙ ඒ  ා සමාන ආ ාරදේ දව්. 

ඉශ්රාදයල් කූඩාරම් මංගල්යය (: 36-37 දලවී  ථාව 23) තුළ ලබා දීමට දයොො ඇති, ෙවන යාග පූජා වැනි: 
ක්රිස්තියානීන් සත්ත්ව බිලි පූජා / පූජා (9 ද බ්දරව් 9)  රන්න අවශ්ය නැ ැ බයිබලදේ සඳ න් දවනවා. නිතිපතා 
කූඩාරම් මංගල්යදේ දී පල්ලි ස භාගී සාමාන්යදයන් ඇතුළත්  ල : ඒ දවනුවට, අප අපදේ සාධාරණ දසේවා (1 
දරෝම 12) වන, ජීවන පූජා අප ඔප්පු කිරීමට ය. 

දසේවා ස භාගී කූඩාරම් මංගල්යය දී සියලු දින සිදු වන්දන් ඇයි, තවමත් දමම නුමුහුන් දරොටි දින සඳ ා අවශ්ය 
දනොදව් සම ර  ල්පනා  ළ  ැ . මූලි  ලියවිල්දල් සඳ න් ද ේතුව විධානය පවසයි බව ය "දින  තක් ඔබ 
කූඩාරම් මංගල්යය පිළිපැදිය යුතු ය ... දින  තක් ඔබ, ඔදබ් දෙවි සමිඳාණන් ව න්දසේ සමිඳාණන් ව න්දසේ දතෝරා 

වන ස්ථානදේ පූජනීය මංගල්යයක් පැවැත්විය යුතු ය" (ද්විතීය  ථාව 16: 13,15) (අපි  රන දින  තක් මංගල්යය 
නිරීක්ෂණය විරුද්ධ දලස, 3: 6 ස  ද්විතීය  ථාව 16: එය දලවී  ථාව 23 දින  තක් නුමුහුන් දරොටි අනුභව  ළ 
කියන්දන්, නමුත් එදසේ නුමුහුන් දරොටි-විධාන ෙවස් සම්බන්ධ ප්ර ාශ දනොදව් එය දින එක් එක් නුමුහුන් දරොටි 

අනුභව කිරීදමන් නුමුහුන් දරොටි දින  තක් ජීවිත පූජාව '). ෙ බයිබලදේ කූඩාරම් මංගල්යය (දලවී  ථාව 23:42) 
වන විට, එම ප්රදද්ශවල තාව ාලි ව පදිංචිව සිටීමට පවසයි, නමුත් දමම අදනක් ශුද්ධ දින සම්බන්ධ සඳ න් 
වන්දන් නැ ැ. 

සාතන් ෙ ස් අවුරුදු පාලනය (එළිෙරව් 20: 1-2) බලා ඇත සිට, පසුව අඩු වංචාව වනු ඇත. කූඩාරම් මංගල්යය 
 ාලය සඳ ා ඉවතට යනවා  ා ධෙනි  රැස්වීමක් චිත්රයක් දලෝ ය ෙැන් වඩා දබද වින් දවනස් වනු ඇත විට 
 ාල උප ාරී දව්. 

"ඔබදේ රාේයය පැමිදණ්වා!" (මදතව් 6:10). 

බයිබලය කූඩාරම් මංගල්යය ස ශ්ර  ා දෙවියන් ව න්දසේ ද දරහි තබන බව උගන්වයි අවසානදේ අප සමග '' 
මේඩපය ' රන්ද නහිෙ 



බයිබලදේ සඳ න් අනාවැකි කූඩාරම් මංගල්යය ස ස්රය තුළ තබන බව දපන්නුම්: 
16 ඒ සෑම දජරුසලමට විරුද්ධ ව පැමිණි සියලු ජාතීන් රජ, සියලු බලැති සමිඳාණන් ව න්දසේ, නමස් ාර 
කිරීමට ස  කූඩාරම් මංගල්යය තබා ගැනීමට වසදර් සිට වසර ෙක්වා යා යුතු ය ඉතුරු  රන බව සම්මත 

කිරීමට විය යුතුය. 17 ඒ රජුට නමස් ාර කිරීමට දයරුසලමට එන්න එපා දපොදළොදව් පවුල් යන දෙද න්, 
සියලු බලැති සමිඳාණන් ව න්දසේ, ඔවුන් මත එහි වැසි වනු ඇත බව විය යුතු ය.18 මිසර පවුදල් ෙක්වා 
පැමිණ එහි ඇතුළු දනොවන්දන් නම්, ඔවුන් කිසි වැසි ඇති ය; ඔව්හු සමිඳාණන් ව න්දසේදේ කූඩාරම් 

මංගල්යය තබා ගැනීමට වූදේ නැත ජාතීන් ප ර සමග වසංගතය ලැබිය යුතුය. 19 මිසර ෙඬුවම  ා කූඩාරම් 
මංගල්යය (දස රියා 14: 16-19) තබා ගැනීමට පැමිණ නැති බව, සියලු ජාතීන් ෙඬුවම විය යුතු ය. 

ඒ නිසා බයිබලය දෙවියන් ව න්දසේ සියලු අනාගතදේ දී කූඩාරම් මංගල්යය තබා ගැනීමට බලාදපොදරොත්තු වන 

බව බයිබලදේ සඳ න් දවනවා.  දතෝලි   ථ යන් පවා දෙවියන් ව න්දසේදේ සැලැස්ම කූඩාරම් මංගල්යය 
ඇතුළත් වී තිදබන බව පිළිගන්නවා. දස රියා රාේයයන් 14 සම ර ද ොටස්  දතෝලි  විවරණය: 

පල්ලිදේ පරිවර්තනය  ළ යුතු ය, ස  ම ත් භක්තිදයන් පීඩා වැනි දපර මධ්යන්ය  ාලදේ දී දමම 
උත්සව සමරනු ඇත, ස  දෙවියන් ව න්දසේදේ දගෞරවයට ආගමි  වතාවත් අභ්යාසය: ම ත් ප්රතිලාභ 
ලබන්න යුතු ය. (දමම 1610 2 වන දපොත, 824 මුල් පිටපත  ා සැබෑ පරණ ගිවිසුදම් පි.) 

දෙවියන් ව න්දසේදේ රාේයය දම් දලෝ දේ සියලු රාේයයන් (එළිෙරව් 11:15) දවනුවට, දමම උත්සවය දවන් 
 රන්න චිත්රයක් දමම උෙව් දවනවා (එළිෙරව් 18: 4; 1 දයො න් 2: 18-19) ක්රිස්තියානි වන්ෙනා රුවන් (1 
දප්තෘස් 2: 1-12) තමන්දේ සාමාන්ය. 
කූඩාරම් මංගල්යය පිළිපැදීදමන් අපට අනාගතය ස ස්රදේ රාේයය තුළ සිදු වන දද් දම් යුගදේ දී ඉඟියක් ලබා 

දෙයි. ෙ පසු, "දෙවියන් ව න්දසේදේ මණ්ඩපය" දපොදළොව වනු ඇති බවට "ස  ඔහු සමඟ වාසය  රන්දන්" අපට 

(3 එළිෙරව් 21) බයිබලදේ සඳ න් දවනවා. 
ෙැන් කූඩාරම් මංගල්යය තබා දෙවියන් ව න්දසේදේ රාේයදයහි දී ඉදිරිදේදී සිදු වන දද් ගැන එලදඹන තත්වදේ 
දපරනිමිත්තක් දව්. 

8. පසුගිය ම ා දිනය: මිනිස් වර්ගයාට ගැළවීම සඳ ා දෙවිදේ අරුම පුදුම 
සැලැස්ම 

දමම අට වන දින, ව ාම කූඩාරම් මංගල්යය වන දින  තක් ප ත වන දින, මිදීදම් සැලැස්දම් අවසන් රූප. 

"ජීවිතය සඳ ා දපොත්" - ගැලවීම - (එළිෙරව් 20:12) විවෘත කිරීමට නියමිතය. දමම නව අ සක්  ා නව දපොදළොව 
(1 එළිෙරව් 21) කිරීමට පමණක් දපර ය. යුදෙව්වන් "රැස්වීදම් අට වන දින" යන අරුත ඇති '(ෙ කූඩාරම් මංගල්යය 
වන දින  තක් දපර එ ලස් දින බව  ඟවමින් ගරු),  දම් උත්සවය අමතන්න. 

දමහි බයිබලදේ අට වන දින වැඩි දව්: 

34 ... 'සමිඳාණන් ව න්දසේ දවත දින  තක්  ත් වන මාසදේ පසදළොස් වන දින කූඩාරම් මංගල්යය විය 

යුතු ය. ... 36 ඔබ දිනදයහි තිබිය යුතු ය අට වන දින. ... එය ශුද්ධ නමස් ාරය සඳ ා රැස්වීමක්, ඔබ එය මත 
කිසිම චාරිත්රානුකූලව වැඩ දනො ළ යුතු ය. (දලවී  ථාව 23: 34,36) 

දම් ෙවස සඳ ා නිතර පල්ලිය දෙවියන් ව න්දසේදේ  වයන් තුල පසුගිය ම ා දිනය දලස, නිසා ඒ ගැන අලුත් 
ගිවිසුදම් සඳ න් දද් සඳ න්  ර ඇත: 

37 අවසන් දිනදේ මංගල්යය ම ත් ෙවස, දේසුස් ව න්දසේ නැඟිට, දමදසේ "යදමක් පිපාසදයන් සිටිත් නම්, 
ඔහු මා දවතට පැමිණ පානය ද දර් වා  ෑගැසීය. 38 ශුද්ධ ලියවිල්ල ඔහුදේ අතර, පවසා ඇති ආ ාරයට, 
මා ද දරහි විශ්වාස  රන ඔහු  ෙවත ජීවත් ජලය ගංගා ගලා ඇත. " (දයො න් 7: 37-38) 



එවිට දේසුස් ව න්දසේ ව ාම උත්සවය ස ස්රදේ පසුව එන බව දම් ෙවස තබා, ස  එය මත ඉගැන්වූ දසේ . 

ස ස්රදේ පස්දසේ දවන්දන් දමොනවෙ? 

ඒ උත්ථානය (එළිෙරව් 20: 5). 

දෙවියන් ව න්දසේ දපර මිය ගිය ස්ථාවරය. දේසුස් නැවත පැමිදණන විට ඔවුන් නැවත නැඟිටින නිසා දමම සැබෑ 

ක්රිස්තියානීන් අෙ ඇතුළත් නැ ැ. දමම නැවත නැඟිටීම එම දෙවියන් ව න්දසේදේ සැබෑ සැලැස්ම 
දනොෙැනුවත් මින්, මිය ගිය අය විය යුතුය 

පසුගිය යුගයන්හි දී. දම් දේසුස් නැවත නැවතත් සඳ න් එම විනිශ්චය ෙවස: 

7 එදසේ දගොස,් '' කියා දද්ශනා 'ස්වර්ග රාේයය ළං වී ඇත.' ' ... 14 තවෙ, යදමක් ඔබට ලැදබන්දන් නැත 
ද ෝ ඔබදේ වචන අසන්දන්, ඔබ ඒ දගෙරින් ද ෝ ඒ නුවරින් පිටත් වන විට, ඔදබ් පාෙවල දූවිලි ගසා 
ෙමන්න. 15 සැබැවින් ම මම ඔබට කියමි-, ඒ නුවරට වඩා විනිශ්චය ෙවදසේ දී දසොදෙොම් ස  දගොදමොරා ඉඩම් 
සඳ ා වඩා ෙැරිය වනු ඇත! (මදතව් 10: 7,14-15) 

23 ඔබ, සගදලොව ෙක්වා උසස්  රන  පර්ණවුමට, පාතාලය ෙක්වා ප ත ද ළනු ලබන්දනහි ය; ඔබ තුළ 
 ළ  රන ලෙ ප්රබල ක්රියා දසොදෙොම්හි සිදු  ර ඇති නම්, සඳ ා, එය අෙ ෙක්වාම පවතියි. 24එද ත්, මම 
ඔබට වඩා විනිශ්චය ෙවදසේ දී දසොදෙොම්හි ඉඩම් සඳ ා වඩා ෙැරිය යුතු ය ඔබට කියමි. (මදතව් 11: 23-24) 

එය දෙවියන් ව න්දසේ ෙැන ෙැනම ක්රිස්තුස් ව න්දසේ  ා උන් ව න්දසේදේ රාේයය පිළිබඳ පණිවුඩය ප්රතික්දෂේප 
 රන අය සඳ ා වඩා දසොදෙොම් ස  දගොදමොරා රටට (උත්පත්ති 19:24) විනාශ අයට විනිශ්චය ෙවදසේ දී වඩා ෙැරිය 
බව සැලකිල්ලට ගන්න. 

දේසුස් ෙ 'සමාව දිය දනො ැකි පාපය' (මාක් 3:29)  ැර, "සියලු පව්  මා වනු ඇත" යනුදවන් (මාක් 3:28) කියා 
දුන්නා. එය ගැලවීම ලැබීමට අවස්ථාව ලැබුදන් නැ ැ, එන සියල්දලෝ ම ඒ අවස්ථාව ලැදබන බව, ස  සියලු  ට 
ආසන්න දයෝජනාව පිළිගනු ඇත අවසාන ම ා දින ඉටු සමඟ ය. 

දමදතක් ජීවත් වූ මිනිසුන්  ට ආසන්න සියලු සුරැද නු ඇත! 

2 වන දින වන සියවදසේ දී, ස්මර්ණදේ   දපොලි ාප් වාර්තා කූඩාරම් මංගල්යය ස  (දපොලි ාප්, පරිච්දේෙය 19 ජීවිත) 
අවසාන ම ා දින ගැන කියා දුන්නා. 

බයිබලානුකුල සත්යය නිසා දෙවිදේ ප්දර්මය, දේසුස් දවනුදවන් දිවි දවත පැමිණ, බව ය: 

16 '' දෙවියන් ව න්දසේ එදසේ ද දළේ-, උන් ව න්දසේ ද දරහි විශ්වාස  රන සො ාල ජීවනය විනාශ 
දනොවී ඇති බව, ඔහු උන් ව න්දසේදේ ඒ ජාත  පුත්රයාණන් දෙන තරම් දලෝ යාට ප්දර්ම 

 ළ. 17 දෙවියන් ව න්දසේ දලොවට එවා වොදළේ-, දලෝ යා විනිශ්චය තම පුත්රයා දනොව, උන් ව න්දසේ 
 රණද ොටදගන දලෝ යා ගළවනු ලබන පිණස ඒ සඳ ා. (දයො න් 3: 16-17) 

ඒ නිසා ප්දර්මණීය දෙවි තම පුත්රයා  දළේ කිහිපයක් ඥාතිදයකු ද ෝ දලොව දවනුදවන් මැදරන්න? 

දරපරමාදු, දබොද ෝ විට දයො න් 3:16, උපුටා  ළ දලොව ගැලවීම  ළ  ැකි නමුත්, දමදතක් ජීවත් වූ විශාල 
බහුතරයක් සෙ ටම වධ දව්ෙනා විඳින බව කියා උගන්වන්දන් නැඹුරු. ඔවුන් ෙ දේසුස් ව න්දසේ (දයො න් 3:17) 
දවනුදවන් මැදරන්න පැමිණි දනොසල ා  රින්න ඇති  රන බවක් දපනී යයි. ගැලවීදම් සැලැස්ම වර්ගය සියලු 
ෙැන වන අතර, ආෙරය  රන දෙවියන් ව න්දසේ සමග පැමිණ ඇති බවත් ෙ? බයිබලය සෑම ෙැන් ගැලවීම ලැබිය 
 ැකි බව යන අෙ ස ත වුරු  රනවාෙ? එදසේ දනොදව් නම්, එම සාධාරණ ෙ? 

දෙවියන් ව න්දසේ සියලු ද ොඳින් ෙන්දනකු  ා බලවත් වන අතර, ප්දර්මය (1 දයො න් 4: 8,16) වන බැවින්, 
දෙවියන් ව න්දසේ දමදතක් සො ාලි  වධ ජීවත් වූ දබොද ෝ දපර නියම වනු ඇත? 

නැත. 



නිසැ ව දෙවියන් ඇත්තටම වැඩ  රන සැලැස්මක් කිරීමට තරම් නැණවත් ය. 

දරෝම 9: 14-15 දමදසේ සඳ න් 

14 එදසේ නම් අප කුමක් කියන්නෙ? දෙවියන් ව න්දසේ සමග එහි අධර්මිෂ්ඨ මින් වන්දන් 

ඇයි? ද ොද ත්ම නැ ැ! 15 උන් ව න්දසේ දමෝදසස්ට සඳ ා, "මම අනු ම්පා  රනවා ඇත අනු ම්පාව 
ෙක්වන්නට ඇත, මම අනු ම්පා  රනු ඇත අනු ම්පාව  රුණාව ඇත." 

අපි දෙවියන් ව න්දසේ පරණ ගිවිසුදම්  ා තවත් කිහිප දෙදනකු ඊශ්රාදයල් ද ොටසක් දතෝරා බව අපි 
ෙන්නවා. ඉතිරි සො ාලි  වධ නියම  රන්දන් නම් එම ප්දර්මය ද ොද ොමෙ? 

දෙවියන් ව න්දසේ "සියලු මිනිසුන් ගලවා ගැනීමට  ැමති ස  සත්යය ෙැනුම ලබාගැනීමට" (1 තිදමෝති 2: 4). ඔහු 
(;: 5-15 ලූක් 8 cf. මාර්ක් 13:13) ගැලවීම සඳ ා අවසන් සත්යය සමග වඩාත් ප්රතිචාර ෙක්වන නැ ැ ෙරාගන්න 
ෙැන සිටි නිසා ඒ සියල්ලම දම් යුගදේ දී නම්  රන ලෙ ද ේතු විය. නමුත් ෙැන් නම් නැති අයට සියලු  පා අහිමි වූ 
බව ඉන් අෙ ස්  රන්දන් නැ ැ. 

බයිබලදේ සඳ න් විවිධ හිතාමතාම දම් යුගදේ දී අන්ධ වී ඇති බවයි (දයො න් 12: 37-40; දයසායා 44:18). දම් 
යුගදේ දී අන්ධ ලැබූ අය තවමත් අවස්ථාව (16-18 දයසායා 42 cf. දයො න් 9:41) ඇත. ෙැනුම් දීමකින් ෙ: 

14 මම නැවත දම් දසනඟ අතර පුදුමා ාර වැඩ  රන්න දවනවා ... 24 තවෙ දම් ආත්මය වැරදුණු  රන 

අවදබෝධය පැමිණ, පැමිණිලි  රන අයට ධර්මය ඉදගන ගනු ඇත. (දයසායා 29: 14,24) 

දෙවියන් ව න්දසේ (දරෝම 2:11) සමග එ   ා සමානව සල නවා. "දපොදළොදව් සියලු අවසන් අදප් දෙවියන් 
ව න්දසේදේ ගැළවීම ෙකිනු" දලස සියලු අවස්ථාවක් වනු ඇත (දයසායා 52:10). 

"මිය ගිය ඉතිරි" නමින් එම දමම පළමු වන පුනරුේජීවනය ද ොටසක් දනොදව්, (එළිෙරව් 20: 5), ස ස්රදේ  ට 
පසු නැවත නැඟිටුවනු ලබනවා. දමය දභෞති  නැවත නැඟිටීම  ා ඔවුන්දේ බලාදපොදරොත්තුව (එසකිදයල් 37: 1-
14)  පා ඇති බව ෙැදනනවා අය ඇතුළත් දව්. 

ඔවුන් පාපයක් විනිශ්චය නමුත්  රනු ලැදබ් (එළිෙරව් 20:12, දරෝම 3:23;1 දප්ත්රැස් 4:17), "විනිශ්චය පරෙවා 
ෙයාව සර්ථ ව" (යාද ොබ් 2:13). දෙවියන් ව න්දසේ සියලු මස් ඉල්ලා සිටීම ඇත (දයදරමියා 25:31; දයසායා 
3:13)  ා තවත් දබොද ෝ (දයසායා 65:24) ප්රතිචාර ෙක්වනු ඇත. සියළුම ඔහුදේ දයෝජනාව පිළිගනු ඇත, ස  
දමම දෙවන අවස්ථාවක් (සැබවින්ම අවස්ථාවක් ලැබුණා සම්පූර්ණදයන්ම ශුද්ධාත්මයාණන් ව න්දසේ 
ප්රතික්දෂේප  රන අය මාර්ක් 3:29 අනුව සමාව ලබා ගැනීමට එම අවස්ථාව ලබා ගැනීමට දනො ැකි වනු ඇත) 
දනොදව් නමුත්, දබොද ෝ පසුතැවිලි වනු ඇත. අවසන් ම ා දින දමම දපන්වන්න උප ාරී දව්. 

ප ත සඳ න් ෙ සල ා බලන්න: 

19 සමිඳාණන් ව න්ස, මදේ ශක්තිය, මදේ බලද ොටුව, දුක් පීඩා  ාලදේදී මදේ රැ වරණය, විජාතීන් 
දපොදළොදව් සීමාන්තවල සිට ඔබ දවත පැමිණ කිව යුතු ය "නියත වශදයන්ම අදප් පියවරුන් දබොරු, 
වැෙගැන්ම ට නැති ම  ා ලැබූවෙ සම ර විදට  දද්වල් උරුම වුණා." 20 මිනිදසකු දෙවිවරුන් දනොවන 
කුමන තමා දෙවිවරුන්,  රන්න ෙ? 21 "ඒ නිසා දමන්න, මම දම් එක් වරක් ඔවුන් ෙැන, මම ඒවා මදේ 
අතින් මාදේ ශක්තිය ෙැන ගැනීමට ද ේතු වනු ඇත ද ේතුවන බවත්; ඔවුන් මදේ නම සමිඳාණන් ව න්දසේ 

බව නුඹලා ෙැනගන්නහු ය (දයදරමියා 16: 19-21). 

17 ඔහු දෙවියන් ව න්දසේ උන් ව න්දසේදේ රූපයක් බවට  රයි එය ඉතිරි. ඔහු එය ඉදිරිදේ වැටී එය 
නමස් ාර, එය දවත යාච්ඤා ස  පවසයි, "ඔබ මාදේ දෙවිය, මට පිහිට!" 18 ඔවුන් ෙැන ද ෝ දත්රුම් 
නැ ැ; ඒ සඳ ා ඔහු තම ඇස්, ඔවුන් ෙකින්දන් නැ ැ ඒ නිසා, ඔවුන් දත්රුම් ගත දනො ැකි බව එදසේ වසා 
ඇති අතර, ඔවුන්දේ  ෙවත්. ... 22 මම ඝන වලාකුළු, ඔදබ් අපරාධ,  ා වලාකුළක් දමන්, ඔදබ් පව් ඔබට 
දමන් ම ා ෙමනු ඇත. , මා දවත  ැරී මම ඔබට නිෙ ස්  ර ඇත සඳ ා. (දයසායා 44: 17,18,22) 

රූප වඳින්දනෝ (දයසායා 44: 17-18) ඊට ඇතුලත් දබොරු සම්ප්රොයන්, පිළිගත් අය පවා, ගැලවීම (දයසායා 44:22) 
තම පළමු අවස්ථාව ලැබී ඇත. දේසුස් අප්රි ාව, යුදරෝපය, ආසියාව, ඇමරි ානු අර්ධද්වීප,  ා දූපත් වයස අවුරුදු 



පුරා බිලියන අසා නැත ෙ රාේයය-ස  දෙවියන් ව න්දසේ සැබෑ ශුභාරංචිය දමම අත් දනො ළ දසේ  ස  සැලැස්ම 
(දරෝම 11: 2) සිදු විය. 

"අපදේ දෙවියන් ව න්දසේ ගැලවීම ලබා දෙන දෙවි" බව දෙවියන් ව න්දසේදේ දිගටම පල්ලිය අපි එ ඟ 
(ගීතාවලිය 68:20) ස  ඔහු ඇත්තටම පමණක් සාදප්ක්ෂ කිහිපයක් වඩා වැඩ  රන ගැලවීදම් සැලසුමක් ඇති 
බවත් උගන්වනවා. 

ජීවිතය මිනිසුන්ට විසින් ස්වර්ගදයන් යට එ ම නම ගැළවීම ලැබිය  ැක්දක් ඇත (ක්රියා 4:12; cf. දයසායා 
43:11) ඒ වන දේසුස් ක්රිස්තුස් (ක්රියා 4:10; දයො න් 3:18). මානව වර්ගයාදේ දබොද ෝ දේසුස් ගැන සත්යය  ා 
දෙවියන් ව න්දසේදේ රාේයය (විස්තර සඳ ා, www.ccog.org අපදේ නිෙ ස් දපොත් පිංච දෙවියන් ව න්දසේදේ 
රාේයය පිළිබඳ සුබ අස්න බලන්න) පිළිබඳ සුබ අස්න අසා සිට ඇත  වොවත්, ස  "සියලු මස් ගැලවීම බලන්න 
යන "දෙවියන් ව න්දසේදේ (ලූක් 3: 6), දම් සියල්ල වයස ද ෝ එන්න (: 31-32; ලූක් 13: cf. මදතව් 12 29-30) 
වයස අවුරුදු ගැලවීම-එක්ද ෝ ස සා ගැනීමට ද ොඳ අවස්ථාවක් වනු ඇත. 

දෙවන උත්ථානදයන් පසුව එන්න අනාගතය වයස පැමිණි (එ ල සැබෑ ක්රිස්තියානීන් එළිෙරව් 20 ක් පළමු වන 
පුනරුේජීවනය දී මතු  රනු ඇත: 5-6) ස  සුදු සිං ාසන විනිශ්චය (එළිෙරව් 20: 11-12)  ාලය ඇතුළත් 
දව්. දයසායා (දයසායා 65:20) දමන්ම, දරෝම  ා ඕදතොදඩොක්ස්  දතෝලි  සාන්තුවරයකු අයිරීනියස් (දපොත්, 34 
වන පරිච්දේෙය, පෙ 2-3,4), එන්න දම් විදශේෂ වයස අවුරුදු එ සිය ගැන දිගු සිදු වන බවයි. 

දමම අෙ ස තවමත් රෙගුරු බර්නාඩ් (අත්ද දපොත, 5 වන පරිච්දේෙය බර්නාඩ්) විසින් වාර්තා  රන පරිදි, 
දරෝමදේ පල්ලිය පීඩා අය විසින් මධ්යතන යුගදේ දී පවත්වන ලදී. 

දමම මතය 20 වන සියවදසේ දී දෙවියන් ව න්දසේදේ ගුවන් විදුලි / දලෝ  ව්යාප්ත පල්ලිය විසින් උගන්වනු  රන 
ලෙ අතර, එය තවමත් දෙවියන් ව න්දසේදේ දිගටම පල්ලිය උගන්වා ඇත. 

ගැලවීම ලබා දෙන්දන් සැලැස්ම 

බයිබලානුකුල ශුද්ධ දින තබා ගැලවීදම් දෙවියන් ව න්දසේදේ සැබෑ සැලැස්ම සැබෑ ක්රිස්තියානීන් මතක්  ර 
දෙයි. දම් සම්බන්ධදයන් දෙවියන් ව න්දසේදේ සැලැස්ම උන් ව න්දසේදේ මංගල්යය දභෝජනවල (දලවී  ථාව 
23:37) පිලිපැදීදම් විසින් අතුළ ආ ාරය දෙවියන් ව න්දසේදේ දිගටම පල්ලිය දත්දරනවා. 

දෙවියන් ව න්දසේ පැ ැදිලිව ඔහු උන් ව න්දසේට නමස් ාර කිරීම සඳ ා භාවිතා මිථ්යාෙෘෂ්ටි  පිළිදවත්  ැමති 
නැති බවයි: 

29 ඔදබ් දෙවි සමිඳාණන් ව න්දසේ ලකුණු, ඔවුන් ඔබ දපර සිට විනාශ කිරීදමන් පසුව, ඔබ ඔවුන් 
අනුගමනය කිරීමට  සු දනොවන බව ඔබ ඔබ පන්නා දගොස් ඇති ජාතීන් ඔබට දපර සිට  පා විට, ඔබ 
ඔවුන්ට අතරමං ස  ඔවුන්දේ දද්ශදයහි වාසය, 30 ගනිත් සැලකිල්ලක් , ස  ඔබ ඔවුන්දේ දෙවිවරුන් 
පසු, 'ඒ ජාතීන් ඔවුන්දේ දෙවිවරුන්ට නමස් ාර  දළේ ද ොද ොමෙ කියා දසොයා නැ ැ? මම ෙ එදසේ ම 
 රන දසේ . '' 31 ඒ ආ ාරදයන් ඔබ, ඔදබ් දෙවි සමිඳාණන් ව න්දසේට නමස් ාර දනො ළ යුතු ය ඔහු 
ඔවුන් ඔවුන්දේ දෙවිවරුන්ට සිදු  ර ඇත ධවර  රන සමිඳාණන් ව න්දසේ දවත සෑම පිළිකුල් 
සඳ ා; ඔවුන් ඔවුන්දේ දෙවිවරුන්ට ගිනි පවා ඔවුන්දේ පුතුන් ස  දියණියන් දුම් සඳ ා. 32 මා ඔබට අණ 

 රන කුමක් වුවත්, එය පිළිපැදිය යුතු, ඔබ එය එ තු ද ෝ එය රැදගන දනො ළ යුතු ය. (ද්විතීය  ථාව 
12: 29-32) 

සාමාන්යදයන් ගැලවීම බයිබලානුකුල අය අප්ර ට දෙවියන් ව න්දසේදේ සැලැස්ම මිථ්යා නමස් ාර පුරුදු 
ඒ ාබද්ධ  ා අය එය දත්දරන්දන් නැ ැ. 

ඔහු තම නීතිය ස  සිරිත් විරිත් තබා දලස නව ගිවිසුම පාවුල්තුමා බයිබලානුකුල ශුද්ධ දින නිරීක්ෂණය  ළ බව (;: 
6,16, 27 9 1 ද ොරින්ති 5:: 7-8, 16, 8 20 උො: ක්රියා 18:21) දපන්නුම් ම ජන. 

දපෝල් බයිබලානුකුල වතාවත් (: 20-23 1 ද ොරින්ති 10) සමග මිථ්යාෙෘෂ්ටි  පිළිදවත් ඇතුළත් ද ළා 
ෙැක් ා. පාවුල් යුදෙව්වන් තබා ගැනීමට අවශ්ය සියලු පිළිදවත් සිටි බව ඔහුදේ ජීවිතදේ අවසානය ළං තමා 



ප්ර ාශ (ක්රියා 28: 17-19; cf. ක්රියා 21: 18-24) ස  අපි දලවී  තාව ලැයිස්තුගත සියලු ශුද්ධ දින ඇතුළත් 
කිරීමට සිදු වනු ඇත 23. 

රීතියක් දලස, ේරී -දරෝමානු පල්ලි ඔහු ක්රිස්තුස් අනු රණය දලස ඔහුව අනු රණය කිරීමට අදපෝස්තුලු 

පාවුල්දේ අවවාෙය අනුගමනය  රන්දන් නැත (1 ද ොරින්ති 11: 1): 6 ද ෝ දයො න් අවවාෙය ඔහු ස  දේසුස්දේ 
ආෙර්ශය (1 දයො න් 2 දිගටම ගමන් කිරීම සඳ ා 18-19), ඔවුන් සියලු බයිබලානුකුල ශුද්ධ දින තබා වන්දන් 
නැ ැ. එදසේම, එම පල්ලි සාමාන්යදයන් නිදයෝජිතයන් විරුද්ධ වන ඔවුන්දේ නමස් ාරය දින ෙර්ශන, දී, 
ේරී දයෝ පිළිදවත් ඒ ාබද්ධ (1 ද ොරින්ති 10: 20-23; 2 ද ොරින්ති 6: 14-18; යූද් 3-4, 12; 1 දයො න් 2: 6). 

දෙවියන් ව න්දසේදේ ශුද්ධ දින අනුව, නමුත් බයිබලානුකුල දනොවන දවනුවට ආදද්ශ  නැ ැ විසින්, දබොද ෝ 
දෙවියන් ව න්දසේ පමණක් සියලු ද ෝ දම් යුගදේ දී ගැලවීම සඳ ා අවස්ථාව ලැදබන බව, ෙැන් ෙැන් සම ර 
ඉල්ලා සිටින බව, පාපය අපදේ ජීවිත පිටතට සැබවින්ම විය යුතු බව මත  නෑ එන්න වයස, ස  දමදතක් ජීවත් වූ 
ආසන්න සියලු පසුව අස්වැන්න ගබඩා  රනු ඇත. 

දෙවියන් ව න්දසේදේ ශුද්ධ දින දබොද ෝ දත්රුම් නැති බව ගැලවීදම් තම සැලැස්ම ද ොටස් තැබීමට. එය 
පුදුමා ාර  ා ප්දර්ම සැලැස්ම. 

9. වැරදි අර්ථයක් ඇති වන පරිවර්තන සබත් 

දේසුස් ප්ර ාශ  රන දබොද ෝ බයිබලානුකුල ශුද්ධ දින තබා නැ ැ?  විදරෝධී  ැඟීම්, සම්මුතිය, නූගත් ම, ස  
ගැන අස්ථානගත අෙ ස් අමතරව 'සම්ප්රොය' වැරදි අර්ථයක් ඇති වන පරිවර්තන ද ේතුවක් දබොද ෝ දෙවිදේ 
උත්සව නිරීක්ෂණය කිරීමට අවශ්ය බව පිළිගන්න  ැමැති නෑ ඇරලන්න දව්. 

ජනතාව කියනු බයිබලානුකුල ශුද්ධ දින නැති  ර ඇති බව '' සාක්ෂි 'දලස දපන්නුම් කිරීමට නැඹුරු බව වැරදි 
අර්ථයක් ඇති වන දලස පරිවර්තනය / වරෙවා වට ා පෙ කිහිපයක් ඇති දවනවා. 

ද ොදලොස්සි 2: 16-17 

16-17: දබොද ෝ විට, "සාක්ෂි" දලස දබොද ෝ විට උපුටා බව සබත  ා බයිබලීය ශුද්ධ දින ඉවත්  ළ බව 
බයිබලදේ වඩාත් දපොදු ද ොටසක් ද ොදලොස්සි 2 දව්. ඒ නිසා, අපි එය එක් සුළු පරීක්ෂා  ර බලමු: 

16 මස්, ද ෝ බීමක් ද ෝ සම්බන්ධදයන්, ද ෝ නව සඳ, ද ෝ සබත් දින ඔබ කිසිදවකුට ඒ නිසා විනිශ්චය 
බලමු: එන්න දද්වල ඡායාවක් දව් 17 කුමන; නමුත් ශරීරය ක්රිස්තුස් ව න්දසේ (: 16-17, KJV ද ොදලොස්සි 
2) දව්. 

ඉ ත පරිවර්තනය සමීප වන අතර, ද දසේ දවතත්, එය වචනයක් (දමම KJV පරිවර්ත යන් ඇලකුරු දව් ෙමා 
ඇයි වන) "යනු" මුල් ේරී  දනොවන බව වැඩිදුරටත් සඳ න්  දළේය. 

එය එහි දනොවන දලස අවං ව සාහිත්යමය පරිවර්තනය එය ඉවත් වනු ඇත. 17 වන පෙය සඳ ා ස්ට්දරෝංදේ 
අ ාරාදිය අං  ස  අොල වචන සල ා බලන්න 

3739. 2076 4639 ... 3588 ... 3195 .... 3588 1161 4983 9999 3588 5547  
එන්න දද්වල ඡායාවක් වන; එම…. එද ත්….   ... ක්රිසත්ුස් ශරීරය .............   

එය 9999 බයිබලානුකුල දපළ-වචනය දම් ශුද්ධ ලියවිලි තුළ නැත "යනු" කිසිදු වචනයක් දනොමැති බව අෙ ස් බව 
සඳ න්  ළ යුතු ය. 

එම තුන් ශක්තිමත් වචන (# 4983, 3588, ස  5547) අලුත් ගිවිසුදම්  තර, තවත් සම ර භාවිතා වන අතර එම 
 ාලදේ දී KJV "ක්රිස්තුස් ව න්දසේදේ ශරීරය" දලස ඔවුන් පරිවර්තනය (දරෝම 7 නිසා: 4; 1 ද ොරින්ති 10:16; 
1 ද ොරින්ති 12:27; එපීස 4:12) - දමම NKJV-නිසා KJV තිබිය යුතු නැ ැ දලස. 



16-17 රාේය (ස  වර න් ද ෝ ද ොමා ඇතුළත්): ඒ නිසා, ඒ පරිවර්ත යන්ට තමන් සමඟ හුදෙක් ස්ථාවර නම්, 
ඔවුන් ද ොදලොස්සි 2 පරිවර්තනය වනු ඇත ඇත: 

16 ඒ නිසා  ෑම බීම ද ෝ උත්සව ද ෝ නව සඳ ද ෝ සබත් 17 (ඒ දද්වල් එන දද්වල් පිළිබඳ ඡායාවක් දව් 
සඳ ා), නමුත් ක්රිස්තුස් ව න්දසේදේ ශරීරය   සැමරීම විනිශ්චය  රන්ට කිසිදවකුට ඔබ ඉඩ දෙන්න. 

ද ෝ දවනත් වචන වලින්, ඒවා '' ක්රිස්තුස් ව න්දසේදේ ශරීරය 'පිටත (සභාව, ද ොදලොස්සි 1:18) ඔබ ශුද්ධ දින 
සම්බන්ධදයන් විනිසුරු, නමුත් සැබෑ පල්ලිය ෙ ඉඩ දෙන්න එපා. ද ොදලොස්සි 2: 16-17 සබත  ා ශුද්ධ දින ඉවත් 
 ළ බව පවසමින් නැත. 

මිලාන් පවා මුල් ඕදතොදඩොක්ස් රෙගුරු ඇම්බ්දරෝස් ඔහු ඒ පෙය පිළිබඳව අෙ ස් ෙක්වමින් ප ත ලියූ පරිදි 
ද ොදලොස්සි 2:17 ඇති "ක්රිස්තුස් ව න්දසේදේ ශරීරය" ගැන සඳ න්  ළ බව පිළිගත්: 

එදසේනම්, අපි ක්රිස්තුන් ව න්දසේදේ ශරීරදේ ..., සත්යය ඇති උත්සා  ක්රිස්තුස් ව න්දසේදේ ශරීරය 
ද ොද ෙ  රමු. (මිලාන් ඇම්බ්දරෝස්. දපොත් II. නැඟිටීදම් දී විශ්වාසය මත, ද ොටස 107) 

එය ේරී  නූතන භාෂා පරිවර්ත යන් දබොද ෝ විට ප්ර ාශ ඇත්තටම අෙ ස්  ළ දද් දනොසල ා ඇති බව දුක් 
දව්. 

එය ශුද්ධ ෙවසක් නැති  ර ඇති බව අය කිරීමට මත රඳා දුප්පත් අර්ථ විවරණදේ (බයිබලදේ සඳ න් පරිවර්ථනය) 
දව්. 

ගලාති 4: 8-10 

තවත් දපොදු විදරෝධතාවය ශුද්ධ දින තබා ඇත ගලාති 4: 8-10. සම ර දරපරමාදු කිසිදු බයිබලීය දින නිරීක්ෂණය 

කිරීමට නියමිත බව කියන දමම භාවිතා කිරීමට  ැ . ඉතින් එම බයිබල් පෙ ඇත්තටම උගන්වන දද්වල් දෙස 
බලමු: 

8 එද ත්, එදසේ නම්, නියත වශදයන්ම ඔබ දෙවියන් ව න්දසේ ෙැන සිටිදේ නැත විට, ඔබ ස්වභාවය 
දෙවිවරුන් දනොවන අයට දසේවය  දළේය. 9 එද ත් ෙැන් ඔබ දෙවියන් ව න්දසේ ෙැන පසු, ද ෝ ඒ 
දවනුවට, ඔබ ව ල් දවන්න නැවත ආශා කිරීම, එය ඔබ දුර්වල ස  අංග නැවත  ැරී බව ය ආ ාරය, 
දෙවියන් ව න්දසේ විසින් ෙන්නා  රන්දන්? 10 ඔබ දින, මාස,  ාල  ා අවුරුදු පිළිපදින්න. 

ප්රති-ශුද්ධ දින තර් ය දමහි ගැටළු කිහිපයක් ඇත. 

එක් ගලාති  ා පරිවර්තනය කිරීමට දපර බයිබලානුකුල ශුද්ධ දින තබා නැත (ඇත්ත සම ර යුදෙව්වන් පසුව පෙ 
ආමන්ත්රණය සිටි නමුත්) විජාතීහු බව ය. 

ප්ලස්, බයිබලය බයිබලානුකුල අවශ්යතා අමතනු ඇතැයි " අංග." ගලාති  ළ දලස දපෝල් පැ ැදිලිව මිථ්යාෙෘෂට්ි  
වතාවත් අනතුරු විය අන් මගක් නැත "ස්වභාවය දෙවිවරුන් දනොවන සිටි අය දසේවය  ළා." 

තවත් විවිධ ෙවස්  ා අවුරුදු (ඉරිො, පාස්කු, නත්තල්, අලුත් අවුරුදු) ඔවුන් දබොද ෝ විට නිරීක්ෂණය  රන්දන්, ඒ 
නිසා ඔවුන් කිසිම ආගමි  දින නිරීක්ෂණය කිරීමට නියමිත බව ෙැදනනවා නම් ඔවුන් කිසිවක් නිරීක්ෂණය 
දනො ළ යුතු බව  දතෝලි  / දරපරමාදු / නැදගනහිර ඕර්තදඩොක්ස් සල ා බැලිය යුතු දව්. 

ගලාති 4: 8-10, ඒ දවනුවට බයිබලානුකුල ශුද්ධ දින ඉවත්  රන්දන් නැ ැ, නමුත් බයිබලානුකුල දනොවන 
වතාවත් යනාදීන් එදරහිව අනතුරු ඇඟවීමකි. 

දද්  ත් වන දින සබත් ගැන? 

එය සතිපතා, වාර්ෂි  දනොවන ශුද්ධ දින වුවෙ, සම ර ද ටි අෙ ස් සඳ ා ම දපදනන්නට  ත් වන දින සබත් 
පළමු දලවී  ථාව 23 ලැයිස්තුගත දෙවියන් ව න්දසේදේ උත්සව දව්. 



සතිදේ සත් වන ෙවස, බයිබලදේ සඳ න් සබත්, ෙැන් දසනසුරාො දලස  ැඳින්දව්. ඉරිො සතිදේ සත් වන ෙවස 
දලස ඇතැම් දින ෙර්ශන දපන්වා ඇති වුවෙ, යථාර්ථය ඉරිො සතිදේ පළමු වන දින වන බවයි. දමන්ම 
නිදයෝජිතයන්  ා විශ්වාසවන්ත (ක්රියා 13: 13-15, 42-44; 17: 1-4; 18: නව ගිවිසුදම් ෙ පැ ැදිලිව කියා දේසුස් (; 
6; 13:10 6 ලූක් 4:16, 21) දපන්නුම් : 4; ද බ්දරව් 4: 9-11)  ත් වන දින සබත්  දළේය. 

දබොද ෝ කියාපෑම  ත් වන දින සබත් නව ගිවිසුම තුළ අණ  ර නැත, එම නිසා එය අෙ තබා ගත යුතු නැත. නමුත් 
එම ප්ර ාශ කිරීමට ඇති එ ම මාර්ගය වන බයිබලය වැරදි අර්ථයක් ඇති වන පරිවර්තන මත රඳා කිරීමයි. එක් 
මුල් ේරී , මුල් ඇරමයි  විශ්වාස ද දර් දද් සල ා බලයි, ස  මුල් ලතින් භාෂාවට නම්, එය  ත් වන දින සබත් 
ක්රිස්තියානීන් සඳ ා අණ  රන බව එම භාෂා පිළිබඳ සියලු පැ ැදිලි ය. 

පවා බයිබලදේ යම්  දතෝලි   ා දරපරමාදු පරිවර්තනය කිරීම අනුව,  ත් වන දින සබත් නිවාඩුවක් ඉතිරි ව 
දෙවියන් ව න්දසේදේ කී රු ක්රිස්තියානි ජනතාව සඳ ා සිටිය යුතු විය: 

4 ඔහු, දම් ආ ාරදයන් ද ොද ේ  රි සත් වන ෙවස ගැන  තා  ර ඇත "දෙවියන් ව න්දසේ තමන් සියලු 
 ටයුතුවලින් සත් වන ෙවදසේ දී නිවාඩු" ය; 5 නැවත නැවතත් දපර සිදු සඳ න් දී, 6 ඒ නිසා, එය, 
අකී රු ම නිසා සම රු එය ඇතුල්, ස   ලින් ශුභාරංචිය ලැබී අය ඇතුළු දනො පවතින්දන්, සිට "ඔවුන් 
මාදේ විශ්රාමයට ඇතුළු දනොවන්දනෝ ය." .. . 9 ඒ නිසා, සබත් නිවාඩුවක් දෙවියන් ව න්දසේදේ දසනඟ 
සඳ ා පවතී. 10 තවෙ, යදමක්, දෙවිදේ විදව්  ඇතුල් දෙවි තම  ළ නිසා ඔහුදේ ක්රියා සිට පවතියි. 11 ඒ 
නිසා, අපට, ඒ නිසා කිසිම ද දනක් ඒ අකී රු දම් උො රණයක් වැටිය  ැකි බව විදව්  ගැනීමට 

උත්සා   රමු. (ද බ්දරව් 4: 4-6, 9-11, NAB) 

4 ද ොද ේ  රි සඳ ා ඔහු දමම වචන තුල සත් වන ෙවස ගැන  තා  ර ඇත: "තවෙ  ත් වන දින දෙවි 
ඔහුදේ සියලු වැඩ  ටයුතු වලින්  ළ ." 5 නැවතත් ඔහු පවසයි ඉ ත බයිබල් ද ොටදසහි, "ඔවුන් මාදේ 
විශ්රාමයට ඇතුළු වනු ඇත නැ ැ." 6 එය තවමත් සම ර ඒ විශ්රාමයට ඇතුළු  රන බව තවමත්, ස  
 ලින් සුබ අස්න දද්ශනා කිරීම  ළ අය නිසා ඔවුන්දේ අකී රු ම ඇතුළට ගිදේ නැත ... 9තිදයනවා, 
එදසේ නම්, තවමත් දෙවියන් ව න්දසේදේ දසනඟ සබත්-රැදඳනු දෙවිදේ විදව්  ෙ දෙවියන් ව න්දසේ 
ඔහුදේ ගත් දලසම තම තමන්දේ වැඩ සිට රඳා ඇතුළු වන ඕනෑම ද දනකුට සඳ ා 10.11 ඒ නිසා කිසි 
ද දනක් අකී රු ම ඔවුන්දේ ආෙර්ශය අනුගමනය කිරීදමන් වැදටනු ඇත ඒ නිසා, ඒ විශ්රාමයට 
ඇතුළු  රන්න පුළුවන්  ැම දද්ම  රමු  රමු (ද බ්දරව් 4: 4-6,9-11, NIV) 

ක්රිස්තියානීන්  ත් වන දින සබත පැවැත්වීම  ා බව අළුත් ගිවිසුදම් සඳ න් දවනවා. ආත්මි  වර්ධනය  ා 
දපෞද්ගලි  පුනර්දයෞවනය සඳ ා ඉඩ අමතරව, සබත් දෙවිදේ ස ස්රදේ විදව් යක් ඉදිරි  ාලය රූප. 

දබොද ෝ  ත් වන දින සබත් රැ  ගත් දිනය අෙයි බව සල ා ඇති දනො රන නමුත්, ඒ ගැන බයිබලදේ (දලවී 
 ථාව 23: 3; නික්මයාම 20: 8; දයසායා 58:13). "හිස් වචන" ( එපීස 5:26) සමග පමණ, තව දබොද ෝ ද ේතුව: 
අළුත් ගිවිසුදම් එය තබා නැත (4-11 ද බ්දරව් 4) එදරහිව අනතුරු අඟවයි. 

වැරදි අර්ථයක් ඇති වන පරිවර්තන එදසේ යුන් තිබියදීත්, අන්තිදයෝකියට දෙවන සියවදසේ රෙගුරු ඉේදන්ෂස්  ත් 
වන දින ඉරිො සමග සබත් (බී ඉේදන්ෂස්  ා සබත් දවනුවට නැති බව සම ර විට ෙ සඳ න්  ළ යුතු සබත්, දවළුම 
69 (3): 18-21 , ඉේදන්ෂස්, සබත් ෙවදසේදී 2016 ස  බී තවත් සබත්, දවළුම 70 (2): 15-17, 2017). ද ෝ පැරණි 

ෙත්තදගොනුව  (බී දමම සබත් සබත්, දවළුම 69 (2). 10, 19-20, 2016) නම් විය. 

පල්ලිදේ ඉති ාසය පිළිබඳ වැඩි දල්ඛනගත දතොරතුරු සඳ ා, සැබෑ ක්රිස්තියානි පල්ලිය අෙ ද ෝ දපොත් 
පිංච පරීක්ෂා?  ා www.ccog.org දී දෙවියන් ව න්දසේදේ සභාදව් දිගටම ඉති ාසය. 

10. යළි ඇසුරුම් අමනුෂ්ය නිවාඩු 

කුමක්ෙ නත්තල්, පාස්කු, ක්රිස්තුස් ව න්දසේ  ා දබොද ෝ ම ාචාර්යවරු නිරීක්ෂණය  රන දවනත් ආගමි  දින 

ගැන? 

ඔවුන් බයිබලදේ ආදව්? එදසේ දනොදව් නම්, සිට ඔවුන් එහිදී ආදව්? ඔබ ඔවුන් කියනවා නම්, එය බයිබලයට අනුව 
වැෙගත්ෙ? 



දලෝ දේ පල්ලි, ඔවුන් ඒ සියල්ලම සියලු විසින් අනුමත  රන නමුත් අනුමත  රන බව දබොද ෝ නිවාඩු 
ඇත. ඉති ාසය පුරාම, සම ර පල්ලි ඇතැම් විට අනුමත  ර තිදබ්, දමන්ම ඇතැම් විට, ද ළා ෙකින අය එම 
නිවාඩු දින. 

එය එක් එක් නිවාඩු දිනයක් ගැන සියලු විස්තර  ා ඔවුන්දේ සම්භවය තුළට යාමට දමම දපොත් පිංචය විෂය පථය 
ඉක්මවා ඇති අතර, යථාර්ථය දබොද ෝ විවිධ පල්ලි සම්මත දපර ඔවුන් දබොද ෝ විට මුලින් මිථ්යා දෙවි / 
දද්වතාවිය දගෞරව කිරීමට අෙ ස්  රන දලස අමනුෂ්ය අය යළි ඇසුරුම් සිටින බව ය ස  / ද ෝ ඒවා නැවත නම්. 

දබොද ෝ ේරී  දරෝමානු දද්වධර්මවාදීන් සම ර ක්රිස්තියානීන් දනොත ා විවිධ ේරී  දරෝමානු පල්ලි 
21 වන සියවදසේ දී ඔවුන් ප්රවර්ධනය බව සඳ ා මිථ්යා  ා නුසුදුසු දලස දමම නිවාඩු දින දලස ද ළා ෙැ  ඇති බව 
ෙැන ගැනීමට පුදුම වනු ඇත. 

දේනස් ( ාලය දෙවියා) ස  (පිරිසිදු දද්වතාවිය  ා ද ොඳින් වීම) පිදුම් ලබයි අළුත් අවුරුදු දින 

වසර වසන්ත (නික්මයාම 12: 2) බයිබලය ආරම්භ  රන්දන් දමොනවාෙ, දපොදුදව් අළුත් අවුරුදු දින  ැඳින්දව් 
නවීන දින ෙර්ශන මත ජනවාරි 1 වන දින නිරීක්ෂණය  ර ඇත. ක්රි.ව අග 2 වන සියවදසේ දී, ේරී , දරෝම ජාති  
දද්ව ධර්ම ටර්ටූලියන් දවළුමක් සමරන සිටි ක්රිස්තුස් ඇෙහුදව් අය ද ළා ෙැක් ා. එද ත්, ඒ සැමරීමට අවශ්ය වූ 
දබොද ෝ නතර  දළේ නැත. 

 දතෝලි  විශ්වද ෝෂදේ වාර්තා: 

ක්රිස්තියානි දල්ඛ යන්  ා සභා උත්සවය සම්බන්ධ මිථ්යා අඩෙබර සීමාන්ති  ද ලා ... වසර 
ආරම්භදේදී සමරනු: ටර්ටූලියන් චාරිත්රානුකූල තෑගි සැලකූ කිතුනුවන් දෙොස් පවරන්දන් - අලුත් අවුරුදු 
දින මුලසුන සිටි දද්වතාවිය, සිට (පියතුමා) නම් (185-90) - හිත ාමී සංසර්ගය හුදු  ාර්යභාරය අගයනු 
දලස (ෙ රූපවලට xiv.). (දේ අළුත් අවුරුදු දින.  දතෝලි  විශ්වද ෝෂය. 11, 1911) 

ක්රි.ව 487 පමණ, ේරී -දරෝම ජනවාරි 1 වන ො "චර්මච්දේෙනය මංගල්යය" දයොො බවක් දපනී යයි. දමම, ද දසේ 
දවතත්, සියලු මිථ්යාෙෘෂට්ි ක්රියා ාර ම් නතර  දළේ නැත. 

 දතෝලි  විශ්වද ෝෂදේ සඳ න්: 

අදප් ම ෙවදසේ දී අලුත් අවුරුදු විවෘත දලෞකි  ලක්ෂණ චර්මච්දේෙනය ආගමි  සැමරීම බාධා, ස  ශුද්ධ 
දිනය පූජනීය චරිත තිබිය යුතු වන බව හුදු නිවාඩු  ර ගන්නවා. ශාන්ත ඔගස්ටින් මිථ්යා  ා දින උදළදල් 
ක්රිස්තියානි ආ ාරයට අතර දවනස දපන්වා දෙයි: මිථ්යාෙෘෂ්ටි  උත්සව ස  සීමාන්ති  කිතුනු 
නිරා ාරය ස  යාච්ඤාව යුතු විය (XXXVIII, 1024 sqq ; cxcvii, cxcviii.). (Ibid) 

ඒ නිසා එය ෙ සඳ න්: 

...  යවන සියවදසේ අවසානය  රා මන්ත්රණ සභාව ( ැකි. මම) ක්රිස්තියානීන්  ත නම්  දළේය. 

ප්ර ාශනය  ෙළ වශදයන් ලතින් ඉංේරීසියට පරිවර්තනය  "යක්ෂයාදේ නව දව්ලාවක් නිරීක්ෂණය". එය අලුත් 
අවුරුදු විදභ්ෙනයන් වරක් මිථ්යා දද්වතාවිය සඳ ා ලබා යාච්ඤා  ා පිළිදවත් සම්බන්ධ බව ඉඩ ඇත. 

ජනවාරි 1 වැනිො බයිබලානුකුල නිවාඩු දිනයක් දනොදව්, ස  පවා දරෝමදේ පල්ලිය අමනුෂ්ය දලස එහි ගුණාංග 
කිහිපයක් ත නම්  ර ඇත. 

පෑන් (ගව පට්ටි  ා සශ්රී ත්වය දෙවියා) පිදුම් ලබයි වැලන්ටයින් දිනය 

බයිබලය වැලන්ටයින් දිනය වැනි නිවාඩු නැ ැ, නමුත් දබොද ෝ දෙනා එය පිළිපදින. 

දමහි  දතෝලි  මූලාශ්රය ඒ ගැන ලියා ඇති දද්: 



දපබරවාරි 15 දින සමරනු ලැබූ දෙවියන් දමම දින දරෝම  ැප  ළ වසර 800 සඳ ා, පුරාණ දරෝම 

උත්සවය ශාන්ත වැලන්ටයින් දිනය දබොරුවක් මුල්.  මත තරුණදයක් දලොතරැයි තරුණ ස්ත්රියදේ නම 

දයොමු වනු ඇත  ා පසුව වසර සඳ ා ලිංගි  ස  ාරිය දලස  ාන්තාවක් තබා ඇත ... 

 දතෝලි  සභාව තවදුරටත් නිල ශාන්ත වැලන්ටයින් දගෞරවය, නමුත් නිවාඩු දරෝමානු  ා  දතෝලි  
මුල් දෙ ම ඇත. (ශාන්ත වැලන්ටයින් දිනය පිළිබඳ උපත http: //www.american catholic.org) 

මිථ්යාෙෘෂ්ටි  මුල්  ා ලිංගි  බලපත්රදේ දින නිසැ ව නිරීක්ෂණය කිරීම ක්රිස්තියානීන් සඳ ා දින ට 
දනොදව්. නව ගිවිසුදම් ( යූද් 4 1 ද ොරින්ති 6:18) එදරහිව  ැසිරීම දම් ආ ාරදේ අනතුරු අඟවා ඇත. 

වැලන්ටයින් දිනය ගැන සම ර ඉස්ලාමීය අෙ ස් සල ා බලන්න 

කිතුනුවන් වැලන්ටයින් දිනය මිථ්යාෙෘෂට්ි  මුල් ෙැන සිටිය  පළමු වැන්න නම්, එය  ඳුන්වා නිවාඩු 
දිනයක් ...: වැලන්ටයින් දිනය සැමරීම නිසා අවසර නැත. ක්රිස්තියානීන් ශාන්ත වැලන්ටයින් දිනය සඳ ා 
මුස්ලිම් පාඩමක් විය යුතු සම්මත ආ ාරය ... අපි .. මිථ්යාෙෘෂ්ටි  දුරාචාර ක්රියා සමඟ සම්බන්ධ කිසිම 
දෙයක් වැළකී සිටිය යුත්දත් පවුල්, මිතුරන්  ා විවා  ජනතාව අතර ආෙරය වැනි සමඟ දින සමරනු  ළ 
යුතු දනොදව්. ... සම්භවය. (. වැලන්ටයින් දිනය සමරමින් මත පාල  http:. // www 
contactpakistan.com) 

මුස්ලිම් ක්රිස්තියානි (පැ ැදිලිවම දබොරු සම්මුතිවාදී ආ ාරදේ) ස  පාපදයන් වැලන්ටයින් දිනය ඇසුරු බව 
සැලකිල්ලට ගන්න. 

දවනත් වචන වලින් කිවද ොත්, වැලන්ටයින් දිනය ක්රිස්තුස් ව න්දසේදේ නම ( ාලීන  ර ා 'ක්රිස්තියානි 
ආගම') විජාතීන් අතර අප ාස දව් (දරෝම 2:24; දයසායා 52: 5). මිථ්යාෙෘෂ්ටි  නිවාඩු තබා "දෙවිදේ නාමය නිසා 
ඔබ අප ාස" ඇති  රන්න එපා (දරෝම 2:24). 

සැබෑ කිතුනුවන් යළි ඇසුරුම් අමනුෂ්ය නිවාඩු දින (1 ද ොරින්ති 10:21) තබා නැ ැ. 

උත්සවය පළමු : යක්ෂයාදේ  ානිවල් 

උත්සවය පළමු , වැලන්ටයින් දිනය (ප ත  ැඳින්දව්) වැනි සැණද ළි මිථ්යාෙෘෂ්ටි  සිට පැමිණි: 

වාර්ෂි  වසන්ත උත්සවය පළමු වාර්තා අවස්ථා එ ක් ඊජිප්තුදව් උත්සවය ය; එය නයිල් පිළිබඳව 
වාර්ෂි ව සිදු රන ගංවතුර නිසා ඇති වූ ජීවිතදේ අලුත් අනුස්මරණය. 6 වන සියයට තුළ ේරීසිදේ 
ඇතන්ස් නුවර,. ක්රි.පූ දෙවියා දගෞරවය වාර්ෂි ව දින සැමරීම පාදවන භාවිතය පළමු වාර්තා 
උො රණයක් විය. එය සැණද ළි සිවිල් ආබාධයක්  ා   අසමසම උපරිම ළඟා දරෝම අධිරාේයය තුළ 

විය. ප්රධාන දරෝමානු සැණද ළි දමම දමම ශනි, ස  විය. යුදරෝපදේ වසන්ත සාරවත් සැමරුම් 
සම්ප්රොය මිථ්යාෙෘෂ්ටි  මිථ්යා විශ්වාස  ා යුදරෝපදේ ජනප්රවාෙ දී සැණද ළි ගැඹුරට මුල් බැස ඇති 
බැවින් ... ක්රිස්තියානි වතාවක් බවට ද ොඳින් දිගින් දිගටම, දරෝමානු  දතෝලි  සභාව ඔවුන් විනාශ 
 රන එ  දනො ැකි වූ අතර අවසානදේ සභාව ක්රියා ාර ම් ද ොටසක් දලස ඒවා දබොද ෝ 
පිළිගත්තා. ( ානිවල්. ෙ ද ොදලොම්බියා එන්සයික්දලොෆීඩියා, 6 වන සංස් 2015.) 

දමම ෙ නම් දෙවියන්, විය. ඔහු චාරිත්රය පිස්සුවක්, ෙරු ඵල, දව්දි ා නාට්ය, ස  ේරී  මිත්යා ආගමි  රජරුවක් 
ඇති මිදි අස්වැන්න දෙවියා, වැරදීම්  ා වයින්, විය. ලිංගි  දමම උත්සවය ට ස භාගි විය. ඔහුදේ නමස් ාරය 
(ගඩාෆීව- පියවරුනි, දවළුම. 4 සිට ක්රිස්තියානි විනය..) තුන්වන සියවදසේ දී ේරී  දරෝමානු නාය යා විසින් 
ද ළා ෙකින ලදී. 

මත්පැන්, විදශේෂදයන් වයින්, ේරී  සංස් ෘතිය තුළ වැෙගත් භූමි ාවක් වූ දඝෝෂා ාරි ජීවන රටාව සඳ ා වැෙගත් 
ද ේතුවක් වීම (අයි බිම, 2008 පි. 11. දපොත්,) සමත් විය. උත්සවය පළමු  ා දමම අොළ බව දපදන්. 

දෙවන සියවදසේ අග භාගදේ දී, දරෝමානු  දතෝලි  රෙගුරු ස  නැදගනහිර ඕර්තදඩොක්ස් සාන්තුවරයකු 
අයිරීනියස් පරිදි ඔහු මිථ්යාෙෘෂට්ි උත්සව මස් අනුභව ස භාගී සඳ ා සැලකීමයි අනුගාමි යන් ද ලා: 



එබැවින් ෙ එය ඔවුන් අතර "වඩාත් පරිපූර්ණ" ත නම් ක්රියාවන් වන අතර එහි ශුද්ධ ලියවිලි පාඨය අපට 
ස ති  සියලු අය වර්ගවල බිදයන් දතොරව තමන් ඇබ්බැහි බව "එවැනි දද්වල්  රන ඔවුන් දෙවියන් 

ව න්දසේදේ රාේයය උරුම  රගන්දන් දනො ළ යුතු ය.", ඉෂ්ට දවන උො රණයක් වශදයන්, ඔවුන් 
කිසිදු ක්දල්ෂයක්ම දම් ආ ාරයට ද ොන්ත්රාත් දී  ැකි බව සිතා, පූජා රූපවලට මස්  න ගැන කිසිදු 
 රන්න. එවිට, නැවතත්, සෑම මිථ්යාෙෘෂ්ටි උදළදල් රූප දගෞරවය, සමරනු ලැබීය. . . ඔවුන් අන් අය 
අතර ආධ්යාත්මි  දද් ආත්මි  ලබා සිටින අතර දලෞකි  දද්වල්, දම් රාගි  ස්වාභාවය කිරීමට ඉඩ දිය 
යුතු බව පවත්වාදගන යාම, උපරිම තරම්  ර් ශ සමග මාංසදේ තෘෂ්ණා ෙක්වා තමන් යටත්. ඔවුන්දගන් 
සම දරක්  තා ද ොට, එපමනක් දනොව, ඔවුන් ඉ ත ධර්මය ඉගැන්වූ අයට  ාන්තාවන් අපවිත්ර 
පුරුද්ෙක්, නිතර නිතර තම දෙවියන් ව න්දසේදේ සභාවට නැවත මත, ඔවුන් සම ර මුළා  ර ඇති අය 
 ාන්තාවන් විසින් පාදපොච්චාරණය  ර ඇත පරිදි ඒවා  ා ඔවුන්දේ වැරදි ඉතිරි සමග දමම 

පිළිගනිමින්. (අයිරීනියස්. ගාත් එදරහි. දපොත් 1, 6 වන පරිච්දේෙය, පෙය 3) 
පසුව, ඕතදඩොක්ස්  දතෝලි  භුමි ාව රැඟීම ෙ (330 මිය) මිත්යාෙෘෂ්ටි යන් බව දසෞක්යය වර්ගය එදරහිව 
අනතුරු ඇඟවීය: 

ඔබ ප්රඥාවන්ත පුතුන් සාමාන්ය කියන්න? දද්, ඔබ පුරවැසියන්? මනස ඔබ එය පවත්වා ගැනීමට ඉතා 
භයාන  දද් ආරක්ෂා  රනු ඇත දද් වචන ෙැන ගැනීමට උත්සු  වන්දන් නම්, ද ෝ ඔබ විසින් එදසේ 
මාරාන්ති  තුවාල ලබා  ා ද ේතූන් ආරක්ෂාව ලබා දීමට විසින් ඇති දද්  ලා. දමම කිසිදු දබොරු 
අවිශ්වාසයක් වන අතර, ද ෝ ඔබ දබොරු දචෝෙනා සමග හිටි ඇත: ඔදබ් වන අපකිර්තිමත් ඔවුන්දේ 
පෙනම ආරම්භ  ා පැරණි දපොත් පත් වාර්තා මගින් දෙ ම, ඉතා සංඥා විසින්, ෙඩ දී, ලබා දී ප්රශ්න  රන 
විට ඔබ භාවිතා  රන ප්ර ාශ  රයි පරිශුද්ධ දද්වල්, - "මම නිරා ාරව සිට ඇති අතර, එම ද ටුම්පත 
පානය; මම ගුප්ත ඉවතට දගන, ස  පතුරු-කූඩය තුලට ෙමා ඇති බවත්; මම නැවත ලැබුණු අතර කුඩා 

පපුව මාරු  ර ඇත. (විජාතීන් විරුද්ධව, දපොත්, 26 වන පරිච්දේෙය) 
පවා දව්ගවත් විසින් අනුගමනය  රනු ලබන 'උත්සවය පළමු ' දභෝජන සංේර යක් ගැන  ල්තියා අනතුරු 
ඇඟවීමට විය: 

බ්ර ස්පති මංගල්යය ද ට දව්. බ්ර ස්පති, මම හිතන්දන්, දිදනස් ස  ම ා දභෝජන සංේර  සමග  ළ 
යුතු අතර, දිගු නිරා ාරව විසින් ආ ාර සඳ ා උනන්දුවක් ආශාවන් පිරී, ස  සුපුරුදු පරතරය පසු 
බඩගිනි. (විජාතීන් විරුද්ධව, දපොත් VII, 32 වන පරිච්දේෙය) 

දම් අනුව, මුල්  ාලීන දල්ඛ යින් නිසා මිථ්යාෙෘෂ්ටි  රූප වන්ෙනාව එහි සබඳතා / උත්සවය පළමු  වැනි දගොඩක් 
ශබ්ෙ බව නිවාඩු ද ළා ෙැක් ා. 

ඒ ගැන බයිබලදේ දමදසේ 
13 අපි ෙවදසේ දී දමන් දනොව, ස  බීමත් ම දී දනොව,  ා රාගය ගැන, අඬ ෙබර  ා ඊර්ශ්යාව දනොදව්, 
නිවැරදිව ඇවිදින  රමු. 14 එද ත්, ස්වාමීන් වන දේසුස් ක්රිස්තුන් ව න්දසේ මත තබා, ස  එහි 
තෘෂ්ණාවලින් ඉටු කිරීමට, මස් කිරීම සඳ ා විධිවිධාන  රන්න. (දරෝම 13: 13-14) 

බයිබලය ප්රීතිදයන් ද ලා ෙකින දනො රන අතර, උත්සවය පළමු   ා සම්බන්ධ වතාවත් ශුද්ධ ලියවිල්දලහි 
පට ැනි දව්. දබොලිවියාදව් ඔවුන් "යක්ෂයාදේ  ානිවල්" එය අමතන්න විවෘතව සාතන්ට තම දෙවියන් දලස 
නමස් ාර! 

යක්ෂයාදේ  ානිවල් (ලා) සෑම වසන්තය, සැණද ළියක් මාතය දවත ... විදශේෂ  රුණු පිළිබඳ එක් 

යක්ෂයා නර්තන ශිල්පීන් වන අතර, එයින් සම්ප්රොය යක්ෂයා නමස් ාර සුවිදශේෂ ආ ාරය  උපද්ෙවා 
යයි.  පතල්  ැනීම් නගරය  ා වාසීන් වන අතර, භූගත දගොඩක්  ාලය ගත පාතාල දෙවි  ටයුත්ත කිරීමට 
තීරණය  ර ඇත. ක්රිස්තියානි සම්ප්රොය දමම විශ්වාසවන්ත යක්ෂයා ස  අනුව ඔවුන්දේ දෙවියන් / 
(දලස, සාතන්, ද ෝ සම්මත  ළ යුතු බව ෙ නිර්දද්ශ http://events.frommers.com/sisp/.  
index.htm? FX = අවස්ථාවට ස  event_id = 5769) 



උත්සවය පළමු වූ අමනුෂ්ය නිවාඩු දින  ා සුභොය  නැත ක්රිස්තියානි එ කි. එය දේසුස් ද ෝ ඔහුදේ මුල් 
විශ්වාසවන්ත අනුගාමි යන් ඕනෑම විසින් තබා නැත. 

නයට: නුමුහුන් දරොටි  ා දපන්තද ොසත් දින වි ෘත? 

දද් ඉල්ලූ ගැන? 

'ණයට දුන්නා' යන වචනය වසන්තය සමය අෙ ස් වුවත්, එය ෙැන් ප්රධාන වශදයන් ශීත ඍතු  රි උත්සවය පළමු  
පසු නිරීක්ෂණය  ර ඇත. 

එක් විශ්වද ෝෂය  දමදසේ සඳ න් 

ආගමි  සමය වසන්තදේ දී නිරීක්ෂණය දව් නයට ... ඒ  අලු බොො, පාස්කු දින 40 දපර, ඉරිො  ැර 
ආරම්භ, ස  පාස්කු ඉරිො (බී නයට. විශ්වද ෝෂය , 50 වැනි සංස් 1966.) අවසන් දව්. 

කුමක්ෙ අලු බොො ගැන? 

ද ොඳයි, එය මුල් ක්රිස්තියානි ද ෝ බයිබලානුකුල ශුද්ධ දින දනොදව්. 

 දතෝලි  විශ්වද ෝෂදේ වාර්තා: 

 (අළු දින) එය දරෝම දී ෙරයි වන ේදරගරියානු මුල්ම පවතින පිටපත්  මු වී ඇත  ා සම ර විට අවම 
වශදයන් අට වන සියවදසේ සිට දිව යන්නකි අළු බොො නම මිය යයි. 

දමම දින මුළු විශ්වාසවන්ත පුරාණ චාරිත්රය අනුව ජනමාධ්ය ආරම්භ කිරීමට දපර පූජාසනය දවත ළඟා 
දලස අවවාෙ  ර ඇති අතර, එහි මීට දපර ආශීර්වාෙ අළු බවට ඔහුදේ අදත් මාපට ඇඟිල්ල ලන පූජ යා, 
නළදල් (තර්ස්ටන් එච් අලු බොො සලකුනු  රයි.  දතෝලි  විශ්වද ෝෂදේ, 1907 ). 

ඒ නිසා, දරෝමදේ පල්ලිය, 8 වැනි සියවදසේ දී නිල වශදයන් එය සම්මත  ර ගත්දත්ය. 

එය නළදල් අළු  රස් තැබීදමන් අෙ ස හිරු දෙවියන් නමස් ාර  ා මිථ්යාෙෘෂ්ටි  දවනත් ආ ාර වලින් පැමිණි 
බව ෙ සඳ න්  ළ යුතු ය: 

ආරම්භනය ... මින් ඉදිරියට ඔවුන්දේ නළල් මත සූර්යයා කුරුස සිදු වනු ඇත. ක්රිස්තියානි අලු බොො 
 ැපී දපදනයි මත නළල මත සිදු අළු කුරුසිදේ සමාන. දමම ලබ්ධිය  ණය මුල් ක්රිස්තියානීන් 

උො රණයක් දලස සම ර දමම දයෝජනා  ර; අන් අය වලට  සුවී දෙ ම එ ම පරමාෙර්ශයක් දවත 
අවධානය දයොමු  රන ලෙ බවයි. (පී අබිර ස්:. ක්රිස්තියානි දලෝ ය  ැඩ ගැන්වූ මිථ්යා විශ්වාසය ඉනර් 
සම්ප්රොයන් / ස  සමාගම, 2005, 36 පි.) 

අළු බොො දමම දචෝෙනා ක්රිස්තියානි උත්සවය අදනක් අතට ධවදි  ඉන්දියාදව් සිට එය සිදුවූ දරෝමානු 
මිථ්යාෙෘෂ්ටි , ආවා. අළු ගිනි දෙවියා අේනි බීජ දලස සල න ලෙ, සියලු පාප නිෙ ස් කිරීමට ඇති මාර්තු 
මාසදේ දී සමඟි දරෝම නව වසදර් මංගල්යය දී ... බලය සමග, ජනතාව දගෝණි දරදි ඇඳදගන, තමන්දේ 
පව් මිදීම සඳ ා අළු පාටින් නෑවිලා. එො දමන්ම, අලුත් අවුරුදු ඒව,  ෑම, බීම, පව් දවනුදවන් උත්සව, 
සියලු පාප පසු දින අතුගා ෙැමිය යුතු බව න්යාය මත විය. මාර්තු මිය දෙවියන් දලස, අඟ රු, මරණය 

තුළට ඔහු සමඟ ඔහුදේ නමස් ාර 'පව් ය. ඒ නිසා සැණද ළි, අඟ රු දිනය මිය මත ප ත වැටී 
ඇත. අඟ රු ඇති සැක්සන් දෙවියන් සමග සම්බන්ධ නිසා ඉංේරීසි, දම් අඟ රුවාො විය. අලු බොො දපර 
ප්රංශ සැණද ළි දින විශ්වද ෝෂය   ැඳින්වූ, "දම්ෙ අඟ රුවාො," දම් සින  උපෙවන ෙවසක්. (දවෝ ර් 
බී මිථ්යාවන් ස  ර ස් දමම  ාන්තාවදේ විශ්වද ෝෂය දවතින්. 66-67  ාප්ද ද ොලින්, 1983, පි.) 

 තලිස්-දින චතාරි  දව්ග ද ොද න්ෙ? 

බයිබලය දින ට 50 අපි දපන්තද ොස්ත නම ලබා ගන්න පුළුවන් දව්වි, වන, ගණන් කිරීමට  ාලය ගැන  තා 

 රයි. සිව්වන  දයන් සියවස් පමණ, ේරී -දරෝම රාමොන් (පයිනස්, පි .32) ඉස්ලාමීය දව්ගදයන් වදතොත් බව 



දින ට 50 දව්ගදයන් සම ර වර්ගය අනුව ලදී.  ල් යත්ම, දමම (සාමාන්යදයන් ආ ාර) භාණ්ඩ එ ක් ද ෝ ඊට 

වැඩි  තළිස් දින වැළකී සිටීම දවනස්. 

මුල් ක්රිස්තියානීන්, ඇත්ත වශදයන්, අවදබෝධ පස්වන සියවදසේ දී පවා  දතෝලි  සාන්තුවරයකු ඇබට් දජෝන් 
දලස ඉල්ලූ තබා නැත: 

, රජ ම ඔබ ප්රාථමි  සභාව එහි පරිපූර්ණත්වය දනොබිඳුනු රඳවා තාක්  ල්, නයට දමම සැමරීම පවතී 
නැති බව ෙැන සිටිය යුතුය. (දජෝන්. සම්මන්ත්රණ 21, ආශ්රමාධිපති පළමු එක්දවති. පනස්  ාලය තුළ 
ලිහිල් කිරීම පිළිබඳ. 30 වන පරිච්දේෙය) 

දම් නිසා, තමන් ඉල්ලූ එක්  රන ලදී බව පිළිගත් අතර මුල් විශ්වාසවන්ත එය තබා නැති බව. 

පාවුලු තුමා පාස්කුවට ෙ නුමුහුන් දරොටි දින අනුව (: 7-8 1 ද ොරින්ති 5) පළ  ළ . එද ත් ඔහු ඉල්ලූ දලස 
 ඳුන්වන දෙයක් සඳ ා එදසේ  දළේ නැ ැ. ද දසේ දවතත්, නුමුහුන් දරොටි දින  තක් දින  ාලය පුරා දබොද ෝ 
පාස්කු අමතන්න, මුහුන් සිට "ක්ෂණි " සම්බන්ධ නිසා, එය දරෝමදේ  ා ඊජිප්තුදව්  ා සම්බන්ධ සම ර   
වැළකී සිටීම  ාලය සුදුසු වන බව ෙැනුණු විය  ැ , නමුත්  ාල ප්රමාණය , දමන්ම ඔවුන් විවිධ දීදමන් වැලකී 
සිටි දද්. 

දසොක්රටීස් 5 වන සියවදසේ දී දමදසේ ලිවීය: 

පාස්කු දපර උපවාස විවිධ ජනයා අතර දවනස් නිරීක්ෂණය කිරීමට දසොයා ගත වනු ඇත. දසනසුරාො ස  
ඉරිො  ැර දසසු පාස්කු දපර දරෝමදේ දව්ගදයන් බලයට සති තුන  අය.  එම ස  ේරීසිය  ා 
ඇදලක්සැන්ඩ්රියාදව් වැඩි සියලු 'දමම දින සතළිසක්' දව්ගදයන් ඔවුන්  ාලීන, සති  යක් උපවාසයක් 
පිළිපදින්න. ' අන් අය අන්තරයන් පාස්කු දපර  ත්වන සතිදේ සිට තම උපවාසය ආරම්භ වන අතර දින 
තුනක් ප ක් පමණක් නිරා ාරව, ඒ, තවමත් දව්ගදයන් ඒ  ාලය කියන්දන් 'දම් ෙවස්  තළි ක්'. ' ... 
සම ර ඔවුන්දේ අයවලුන් කිහිපයක් අනුව, අන් අය ඒ සඳ ා එක් ද ේතුවක්, ස  තවත් අනුයුක්ත. ෙ 
ආ ාර, දමන්ම දින ගණන ගැන විරමණය ආ ාරය ගැන මතදභ්ෙයක් එක් බලන්න පුළුවන්. , එ ට මාළු 
සමග දබොද ෝ ෙ වලි කුකුළා  න්න, දමෝදසස් අනුව, දමම එදසේ ම ජලය පිටතට  රන ලදී බව 
පවසමින්: අන් අය පමණක් සියලු ජීවමාන සත්ත්වයන් මත්ස්ය මත දපෝෂණය: සම ර පූර්ණ ජීවනය ඇති 

බව දද්වල් වැළකී සිටින්න. සම ර බිත්තර, ස  පලතුරු, සියලු වර්ගවල  ැසිරීම් වලින වැළකී: අන් අය 
පමණක් වියළි පාන් ස  වයින්; , පසුව දනොමැතිව, ආ ාර, කුමන ද ෝ ආ ාරය  ගන්න ... ද දසේ 
දවතත් කිසිදවකු අධි ාරියක් බවට ලිඛිත විධානය නිෂ්පාෙනය  ළ  ැකි බැවින් නව වන පැය ෙක්වා 
නිරා ාර ව පසු වන අතර අන් අය ... (දසොක්රටීස් විනයානුකුල ඉති ාසය, දවළුම: තවත් අය පවා දමම 
 න්න. පරිච්දේෙය 22) 

ප්දර්රිතයන් වඩාත් නිශ්චිතවම දවනස් අවශ්යතා සමග උපවාස දවනස්  දළේ නැත (1 ද ොරින්ති 1:10; 11: 
1).  තලිස් දින චතාරි  උපවාස සියලු ආ ාර  ා ජලය (;: 2 ලූක් 4 නික්මයාම 34:28) සිට දනොමැති සම්බන්ධ වන 
බයිබලදේ සඳ න්  තළිස් දින උපවාස වැනි දනොදව්. 

නයට දේ සම්භවය ගැන එක් විශාරෙදයක් ලියූ දද් නිරීක්ෂණය: 

ෙවස්  තළි ක් නයට ඒ බැබිදලෝනිදේ ඉෂත්ාර් නමස් ාර  ා ම ා ඊජිප්තු දෙවියන් ඇදඩෝනිස් ද ෝ 
නමස් ාර විසින් නිරීක්ෂණය  රන ... මිසදිටුවන් අතර, දමම සා ච්ඡාවට භාජන  ාලය ම ා වාර්ෂි  
(සාමාන්යදයන් වසන්ත කිරීමට අත්යවශ්ය මූලි  වී ඇති බව දපදන් ) උත්සව. (ශුද්ධ ලියවිල්ල  ා 
ඉති ාසය එස් දෙවි උත්සව, වන ද ොටස 1. බයිබලානුකුල, ස්ප්රින්ේස්, 1995, 108 පි.) 

එය  තළිස් ෙවදසේ අෙ ස දව්ගදයන් ඊජිප්තුදව් ද ෝ ේරීසිය සිට ඇදලක්සැන්ඩ්රියාදව් සිට පැමිණි ස  මිථ්යා 

දද්වතාවිය ඉෂ්තාර් සම්බන්ධ වීමට ඉඩ තිදබ්. බැබිදලෝනියානුවන්, ේරී   ා මිසර වැසියන්  ටයුතු බාර 
ගැනීදමන් අනතුරුව, ඔවුන් දම් ක්රියාව ආරම්භ  රන විට ඇති විය  ැ . 



මුල් ක්රිස්තියානීන් නුමුහුන් දරොටි දින නිරීක්ෂණය  ළ බැවින්, මිථ්යා ෙෘෂ්ටි  උපවාස යළි ඇසුරුම් දපදනන 
විවිධ ක්රම ේරී -දරෝම ආදද්ශ  රන ලදී. 

මිථ්යාෙෘෂ්ටි  වතාවත්වල නිරත දවමින් එදරහිව පාවුල්තුමා අනතුරු අඟවයි බව ෙක්නට: 
14 දනොඇෙහිලිවතුන් සමඟ අසමාන  ණ්ඩායම ඔබ ගැටගැසීම එපා; ද දසේ ධර්මිෂ්ඨ  ැකි අතර නීතිය 
 ඩකිරීම්  වුල් රුවන් විය යුතු අතර, ද ෝ ආදලෝ ය  ා අන්ධ ාරය දපොදු දද් ඇති  ළ  ැක්දක් 
ද දසේෙ? 15 දේසුස්දේ සමග එ ඟතාව ට එන්න පුළුවන් දද් දබො  ො  ා ඇෙහිලිවන්තයා දෙවිට 
නමස් ාර දනො රන අතර තිබිය  ැකි ෙ? 16 දෙවියන් ව න්දසේදේ මාලිගාව දබොරු දෙවිවරුන් සමඟ 
දක්වල්  ළ දනො ැකියි, ඒ අපි දමො ක්ෙ - ජීවමාන දෙවියන් ව න්දසේදේ මන්දිර. (2 ද ොරින්ති 6: 14-
16, NJB) 
19 මින් අෙ ස්  රන්දන් කුමක්ෙ? දබොරු දෙවිවරුන්ට ආ ාර  ැප දෙයක් කිරීමක් බව? ද ෝ දබොරු 
දෙවිවරුන්ට තමන් කිසිවක්  ර ගත? 20 නැත, එය  රන්දන් නැ ැ; හුදෙක් විට මිත්යාෙෘෂ්ටි යන් පූජාව 
බව, දෙවියන් ව න්දසේ දනොවන භූතයන් කුමක් ඔවුන් විසින් පරිත්යාග  රනු  ැප  ර ඇත. මම ඔබට 
දුෂ්ටාත්මදයකු ආදව්ශ දේ සමඟ දබො ගැනීමට අවශ්ය නැ ැ. 21 ඔබ දමන්ම, සමිඳාණන් ව න්දසේදේ 

කුසලාදනන් ෙ දුෂට්ාත්මයන්දේ කුසලාදනන් ෙ පානය  ළ දනො ැ ; ඔබ දමන්ම සමිඳාණන් 

ව න්දසේදේ දම්සයට ෙ දුෂට්ාත්මයන්දේ දම්සයට දී  වුල් දනො ැ . 22 අපි ඇත්තටම සමිඳාණන් 

ව න්දසේදේ ඊර්ෂ්යාව අවදි කිරීමට අවශ්ය එපා; අපි ඔහුට වඩා ශක්තිමත් ෙ? (1 ද ොරින්ති 10: 19-22, 
NJB) 

ඊජිප්තුව, දරෝමානු මිථ්යාෙෘෂට්ි , ද ෝ දවනත් අමනුෂ්ය මූලාශ්ර වලින් යන්න, ලබාදී ඇති ණය එක් එක් ස්ථානය 

බයිබලය විය ආදව් නැත. ඒ වදේම එය දේසුස්දේ මුල් දගෝලයන් මුල් සම්ප්රොයන් ආදව්. 

සම ර ඔවුන් ආත්මි ව ඒ නිසා ඔවුන් මිථ්යාෙෘෂ්ටි  මිශ්ර  ළ  ැකි තරම් ශක්තිමත් හිතන්දන්, නමුත් ඔවුන් 
ඇත්තටම පාවුල්තුමා අනුව දෙවියන් ව න්දසේදේ උෙ දසේ අවුස්සන සුළු දව්. 

පාස්කු 

දබොද ෝ අය පාස්කු (ඉෂ්තාර්) පාස්කු දවන්නයි තිබුදන් ඒ බව මත  නෑ, ඉරිො නිසා දමවැනි  ෲරතර 
ප්ර ාරවලට  ා යුදෙව්වන් ධවරය සඳ ා  ළා (පි. 101-103). 

ප්දරොදතස්තන්ත විද්වදතක් දෙවන සියවස පමණ දේ වාර්තා ගරු දද්වල් බලන්න: 

දමම උදළදල් දී වඩාත් වැෙගත් වන්දන්, නීසාන් 14 ... ආසියාදව් ක්රිස්තියානීන් පාස්කු දිනය විය ... එය ඔවුන් 
දින අටක්  ර ා ... ඔවුන් අතර නැවත නැඟිටීදම් වාර්ෂි ව උත්සවය කිසිදු ද ෝඩුවාවක් දනොමැති මුහුන් දනොෙැමූ 

දරොටි, දබොද ෝ විට යුදෙව්වන් දමන්  ා සුළු දයො න් 14 නීසාන් ඔවුන්දේ පාස්කු උත්සවය උොරත්වය පක්ෂව 
ඉල්ලා සිටිදේය. (දයො ාන්  ාල් ලුඩ්විේ. පල්ලිය ඉති ාසය.  ාපර් ස  සද ෝෙරයන් දපළ-දපොත, 1857, 166 පි.) 

කිතුනුවන් දයරුසලදම්, දරෝමය, ස  ඇදලක්සැන්ඩි ්රයා (නමුත් සුළු ආසියාදව්) දී ේරී -දරෝම දබොද ෝ නිසා 

දරෝම බලධාරීන් ඇස් යුදෙව්වන් විසින්  ැරලි තමන් දුරස්ථ කිරීමට බලාදපොදරොත්තුවන නිසා නීසාන් 14 දවනි දින 
පාස්කුව වුවෙ, ඉරිො කිරීමට පාස්කු මාරු කිරීමට තීරණය  ර ඇත. මුලින්ම, ඔවුන් පාස්කු අනුවාෙය තබා එය 
නැවත නැඟිටීම නිවාඩු තබා නැත. 

ජී ස්නයිඩර් සිට ප ත සඳ න් ෙ සල ා බලන්න 

මුල් ක්රිස්තියානීන් යුදෙව් පාස්කු මංගල්යය ( 7-8 1 ද ොරි 5) චන්ද්ර දිනය පිළිබඳ ආ ාර දව්ලක් 
(දේසුතුමන්) සමග දේසුස් ව න්දසේදේ මරණය සමරනු ලැබීය. 



පළමු නැවත නැඟිටීම කිසිදු වාර්ෂි  උත්සව පවත්වනු ලැබිණි. අවසානදේ, දවනත් ජාතීන් දලෝ දේ 
නැවත නැඟිටීදම් ෙවස උත්සවයට එක්  රන ලදී. ඒ ෙවස ඉරිො විය. (ස්නයිඩර් අයර්ලන්ත දේසුස්, 
දරෝමානු දේසුස්: මුල්  ාලීන අයර්ලන්ත ක්රිස්තියානි දගොඩනැගීමට ත්රිත්ව මාධ්ය ජාත්යන්තර, 2002, 
183 පි.) 

සම ර සුළු ආසියාදව් ස  දවනත් තැන්වල ඉරිො දිනය දවනස් සමග ගිදේ නැත මන්ෙ, නමස් ාර අධිරාේයයා වූ 
ද ොන්ස්ටන්ටයින් ේරී -දරෝම සඳ ා ඉරිො ප්ර ාශයට පත්  ල, දිවයයි  වුන්සිලය  මුවිය. ද ොන්ස්ටන්ටයින් 
තමා පසුව දමදසේ ප්ර ාශ  දල් ය: 

එො අප පිළිකුල් යුදෙව් සමූ යක් ෙ සමඟ දපොදු කිසිවක් නැත වා! අපි, අපදේ ගැළවුම් ාර දවනස් 
ආ ාරය ට ලැබී ඇති කිරීම සඳ ා. (ද ොන්ස්ටන්ටයින් යූසීබියස් 'ලයි ්, දපොත් III 18 වන පරිච්දේෙය). 

දෙවියන් ව න්දසේදේ ශුද්ධ දින නිරීක්ෂණය ක්රිස්තියානි යුදෙව්වන්  ළ යුතු නැ ැ වත් නැ ැ, දබොද ෝ 
යුදෙව්වන් එදසේ කිරීමට උත්සා යක් පමණක් නිසා. 

දේසුස් ව න්දසේ යුදෙව් ජාතිය පිළිකුල් විය (ඔහු ජුදෙව්වරදයකු) ද ෝ ඔහු පාස්කු දිනය දවනස් බවයි 

නැ ැ. එද ත් හිරු නමස් ාර ද ොන්ස්ටන්ටයින් එදසේ අවසන් විය.  ා සන්දඩ් සැමරීම ෙැන් පාස්කු දලස 
 ැඳින්දව්. නමුත් නිසා හිරු වන්ෙනා පිළිදවත්  ා ෙ "යුදෙව්" දලස සල න ලෙ බව පිළිදවත් වැළැක්වීමට 
දනොද ොත් ඇත්තටම විට පාස්කු නිරීක්ෂණය  ර ඇත ඒ නිසයි. 

දරෝමානු  දතෝලි  ආරංචි මාර්ග (උො: පාස්කු.  දතෝලි  විශ්වද ෝෂදේ, දවළුම වී දරොබට් සමාගම. 1909) 
අනුව පාස්කු බිත්තර, පාස්කු ඉරිො  ාවා, ස  පාස්කු ගිනි වැනි එහි ක්රියා ාරීත්වය දබොද ෝ මිථ්යාෙෘෂ්ටි  ආවා. 

ඇංේලි න් බිදෂොප් දේ.බී. දමදසේ ලිවීය: 

... කුඩා ආසියාදව් පල්ලි සතිදේ දින දනොසල ා ... යුදෙව්වන් පාස්කු තම පාස්කු උත්සවය නියාමනය, 
ඒත් ... දරෝමය ස  ඇදලක්සැන්ඩි ්රයා  ා සාගරය ෙක්වාම එම තවත් පාලනය නිරීක්ෂණය; දම් 
අනුව යුදෙව් ආගම පවා අංශුමාත්රයක් ද ෝ වැළකී සිටීම. (දජෝශප් බාබර් ශාන්ත පාවුල් ගලාති 
සංදද්ශයක්:...  ැඳින්වීම, සට න් ස  ඩිසර්දට්ෂන්ස් සමග සංදශෝධිත දපළ මැක්මිලන් 1881 විසින් 
ප්ර ාශයට පත්  රනු ලැබූ අතර, පි 317, 331) 

 ා පාස්කු නම? දමම විසිදෙ ක් දද්වතාවිය  ා ඉෂත්ාර් 'ස්වර්ගදේ රැජින' 'යන සිය දව්: 

ඉෂ්තාර්, ඇය ෙරු ඵල  ා යුද්ධයක් දද්වතාවිය දෙ ම විය. ... පාස්කු ද ෝ මිල්ද ොම්ටත් ක්රියාත්ම  
රුධිර සඳ ා රාගය සිටි මාෆියාව බිසව ආරම්භ පැරණි බැබිදලෝනියානු ලිංගි  ලබ්ධිය  එ ම නමස් ාර 
දව්. (එච් එම ජනතාවදේ මුහුණු. සංස්ථාව, 2010, 164 පි.) 

ඉෂ්තාර් ේර යා සිකුරු පුද්ගල දලස ෙැකිය අතර, එ ට, හිරු දෙවියන්, සින්, සඳ දෙවියන් සමග, ඇය 
විනාශවනු ඇති බවට ඉන්දියාව ත්රිත්වයට පිහිටුවා ගත් . (අයිදය. හින්දු රටකි, ස  දබොරු, දවළුම 6. 
මාෂල්  ැදවන්ඩිෂ,් 760, 2005 පි.) 

දමම 'ස්වර්ගදේ රැජින' දසේවය එදරහිව බයිබලය අනතුරු අඟවයි: 

17 ඔබ ඔවුන්  රන දද් ජුොහි නගර, දජරුසලදම් වීදිවල දී දුටුදව් නැද්ෙ? 18 ෙරුවන් ෙර, පියවරුන් ගිනි 
ගැටලුව අවුළුවාලන, ස   ාන්තාවන් ස්වර්ගයට රැජින සඳ ා දක්ක් කිරීමට, පිටි ගුලිය, ඔවුන් පිටතට 
පාන පූජා දවනත් දෙවිවරුන්ට ඔවුන් ද ෝපය මා කුපිත  ැකි බව වත්  රන්න. (දයදරමියා 7: 17-19) 

දමම දක්ක් (71 පි. ප්ලැට් සී සමාජ ජීවිතදේ මදනෝවිද්යාව. දඩොඩ් ස  මීඩ්, 1922) 'උණුසුම්  රස් බනිස්' සමාන 
විය. '' ස්වර්ගදේ රැජින '? 



දයදරමියා 7 ... ස්වර්ගදේ රැජින (18.) දවත දක්ක්. දබොද ෝ විට,  ල්දිවරුන්දේ සාරවත් දද්වතාවිය 
ඉෂ්තාර්, ේර දලෝ දේ සිකුරු දද්වතාවිය දවත දයොමු. (ෙ වයික්ලි ් බයිබලය ද ොදමන්ට්රි, 
ඉදලක්ට්දරොනි  ෙත්ත සමුොය. ප්ර ාශන හිමි ම 1962 මූඩි මාධ්ය විසින්) 

ක්රිස්තියානි ආගමි   ාදේ පුරුදු බයිබලදේ ද ළා ෙැ  මිථ්යා දද්වතාවිය පසු නිවාඩු නම්  ර තිදබ්  ළ යුතු 
නැ ැ. එද ත්, ක්රිස්තියානි ආගම කියා සිටින බවත්, දබොද ෝ සමග ගැටළුවක් ඇති බවක් නැ ැ. 

බ්ර ස්පතින්ො ස  ෙ මදළේ සත් ාර  

පාස්කු උත්සවය සඳ ා තවත් 'ආදද්ශ යක් දලස, සම ර' තබා බ්ර ස්පතින්ො. ඒ ගැන  දතෝලි  
විශ්වද ෝෂදේ සඳ න් දද් සම ර දමතන: 

 (ද ෝ ශුද්ධ) බ්ර ස්පතින්ො මංගල්යය ගාම්භීර දේසුතුමන් යන ආයතනයක් සමරයි ස  ශුද්ධ සතිය 
මැෙක් පිළිදවත් පැරණිතම දව්. දරෝමදේ විවිධ ආයිත්තමක් උත්සව මුල් දමම ගුණ සමරු එ තු විය ... 

එය ජනවන්ෙනාව පිළිබඳ ආයතනය වන සංවත්සරය පමණ දගන එයි. ... 

ශුද්ධ බ්ර ස්පතින්ො ප්රීතිමත් ස්වභාවයක් උත්සව රැස  සමග දගන යන ලදී.  බව්තීස්ම, වන 
ප්රතිසන්ධානය, ශුද්ධ දතල් ෙ  ැප, පාෙ දසේදීම, ස  භාේයවන්ත දේසුතුමන් ගුණ සැමරුම ... (එච් 

බ්ර ස්පතින්ො  දතෝලි  විශ්වද ෝෂදේ දවළුම 10. නිව්දයෝර්ක්:... දරොබට් සමාගම, 1911) 

දමම 'දේසුතුමන් ආයතනයක්' අවශ්යදයන්ම පාස්කු සම්බන්ධ සංදක්ත දේසුස් දවනස් දවත දයොමු කිරීමට 
නියමිත ව තිදබ්. දරෝමදේ පල්ලිය එය වාර්ෂි  සිදුවීමක් වූ අතර, ඒ ප්රගුණ  රනු ලැබූ බවත්, ඒ සඳ ා උත්සව 
එ තු  රන බව පිළිගන්ද න්ෙ. දරෝමදේ පල්ලිය දවනත් තැන  ගිහියන්ට  රන්න භාවිතා  රන බව 
පිළිගන්ද න්ෙ, නමුත් එම තවදුරටත් සිය ක්රමදව්ෙය වන (. අත් පා වල තර්ස්ටන් එච් දරදි දසෝෙන  දතෝලි  
විශ්වද ෝෂදේ දවළුම 15. නිව්දයෝර්ක්:.. දරොබට් සමාගම, 1912). 

ෙැන් දරෝමදේ පල්ලිය විසින් භාවිතා  රන බව '' මළවුන් සත් ාර  'මුල් ක්රිස්තියානීන්  ළ දද් දවනස් ය. 

 දතෝලි  විශ්වද ෝෂදේ උගන්වන: 

මදළේ  ැප ලැබීමට නියමිතව දරොටි දපොදුදව් සත් ාර  දලස වන අතර, දමම වචනය ඒ ආ ාරදයන් ම 
පූජාව පාන් ස  වයින් සඳ ා ඉල්ලුම්  ල  ැකි වුවත්, එය වඩා විදශේෂදයන් පාන් සඳ ා දවන් රනු 
ලැදබ්. මූලි යන් ඔවුන්දේ පරාෙ සතුරන් දෙවිවරුන්ට දගොදුරු දලස ඉදිරිපත් නිසා: සතුරා සිට අනුව යන 
වචනය එන. ද දසේ දවතත්, එය  ළ  ැකි ව්යුත්පන්න බව, වැඩ වර්ජනය කිරීමට, තුළ  මුවන .... මුල් 
කිතුනුවන් වන ... හුදෙක් ආ ාර දලස දසේවය  රන දරොටි. එය ආ ෘති පත්රය එය අදප්  ාලයට ඇති 
දද් වඩා දවනස් නමුත් ටි ක් ඇති බව දපදන්. (එච් "සත් ාර "  දතෝලි  විශ්වද ෝෂය.7. ජුනි 1, 
1910.) 

මුල් කිතුනුවන් මුහුන් දනොෙැමූ දරොටි, මිථ්යාෙෘෂ්ටි  වල භාවිතා  රන ලෙ 'හිරු' වදේ බව රවුම් සත් ාර  භාවිත 
 ළා. 

දෙව් මවුන් 

මුල් ක්රිස්තියානීන් මුලින් දේසුස්දේ මව මරියා වන්ෙනාමාන  දළේ නැත. ඉතින් ද ොද ෙ මරියා උප ල්පනය 
කිරීදම් අෙ ස ආදව් ද ොද ොමෙ? 

මූලි  වශදයන්, (දලස මුල් තුන්වන සියවදසේ අග දලස  ැකි ද ෝ) සිව්වන සියවදසේ ජනප්රවාෙය ට සාහිත්ය 
පවා පසුව වඩා ප්රධාන වශදයන් වූ නමුත්.  දතෝලි  එය විමර්ශනය කිරීමට උත්සා   ළත්, ඔහු එය ඇත්තටම 
මුලින්ම වර්ධනය-එය පැ ැදිලිව මිථ්යාෙෘෂට්ි  දද්වතාවිය නමස් ාර (78.11.4  ) ෙක්වා පැවැත්දවන  ාන්තාවන් 
සම්බන්ධ දිනය අවිනිශ්චිත විය. 

පැරණි දරෝම දද්වතාවිය ඩයනා සඳ ා දින ට 1-3 උත්සවය සිදු විය. පළමු වන දින ඇය දචෝෙනා දපොදළොවට 
පැමිණ, තුන් වන ො, අදගෝස්තු 15, ඔවුන් පැ ැදිලිවම ඇය උප ල්පනය ස්වර්ගයට ස්වර්ගදේ රැජින දලස සමරනු 



ලැබීය. දමම මරියා උප ල්පනය  දතෝලි  මංගල්ය එම දිනය (ර් ඊ විලියම් ද ෝක්නර් දේ. "විශ්වදේ 
 ාරුණි " විෙ  ා ද ෙපා ප්දරස්, 1985, පි 61.). . සම රුන් දම්  දිසි අනතුරක් ද ෝ අ ම්දබන් ( රිත ද ොළඹ 
ම  නගර සභාව දරෝමානු ආගම  ා දී ඩයනා ලබ්ධිය දවළුම 0, ගැටළු 521-85150 විය සල ා නැ ැ දක්ම්බ්රිේ 
විශ්වවිද්යාලයීය මුද්රණාලය, 2007, පි 62,... ප්රසර් දේ.පී. චිත්ර  ා කිංේස් V1, දවළුම 1. ප්ර ාශන, 2006, පි 
පරිනාමය. 14-17). 

ඩයනා ස  අදනකුත් විවිධ දෙවි දද්වතාවන්දේ  ා ද ොපමණ ෙැක්ම මරියා (ෆිෂර්-ද න්සන්, 49 පි.) අතර 
සම්බන්ධයක් පවතී. එද ත්,  දතෝලි  සාන්තුවරයකු ඔගස්ටින් වන විවිධ "දබොරු  ා දබොරු දෙවිවරුන්" එක් 
(ඔගස්ටින්. ශුභාරංචි දපොත් වල එ මුතු, බුක් I, පරිච්දේෙය 25) ඩයනා සඳ න්. 

දමම නිල වශදයන් නිසා මු ම්මද් තුමාදේ ' න්යා' දියණිය  ාතිමා කියන ෙ ස්වර්ගයට ඔසවාගත් දලස ඉස්ලාම් 

බලපෑම අවම වශදයන් අර්ධ වශදයන් දරෝමදේ පල්ලිය සම්මත  ර ගන්නා ලෙ බවට සැ  ද දර්. දමම 
'උප ල්පනය' බයිබලානුකුල ශුද්ධ දින දනොදව්. , මිථ්යා ෙෘෂ්ටි  යපා: එය යළි ඇසුරුම් 'ස්වර්ගදේ රැජින' (17-19 
දයදරමියා 7) දව්. 

 ැදලොවීන් / සියලු සාන්තුවරයන්දේ දිනය 

ශාන්තුවරදයකු වන දමන් පුද්ගලදයකුදේ ජීවිතය ස  මරණය පිළිබඳ මත  දගෞරව කිරීදම් අෙ ස ශුද්ධ 
ලියවිල්දලහි (cf. විනිශ්චය රුදවෝ 11: 38-40) විරුද්ධ දනොමැති අතර, ශුද්ධවන්තයන්දේ ෙ  අට ස  ඔවුන් පූජා 
ඔප්පු අදපෝස්තලි  ඉගැන්වීම් විරුද්ධ දවයි. 

සාතන් ක්රිස්තුස් වැඳ වැටී ඔහුට නමස් ාර කිරීමට අවශ්ය (මදතව් 4: 9), නමුත් දේසුස් ව න්දසේ ප්රතික්දෂේප 
(මදතව් 4:10). සීදමොන් පුරුශයින් (ක්රියා 8: 9-23) වාර්තා / ඔහු (. අයිරීනියස්, දපොත් 1, 23 වන පරිච්දේෙය, පෙ 1-
5) නමස් ාර වැඳුම් පිදුම් කිරීම ඔහුදේ අනුගාමි යන් උනන්දු  ළා. 

දප්ත්රැස් තුමා පමණක් ද ලා දනොවන සීදමොන් පුරුශයින්, ඔහු ඉදිරිදේ වැඳ වැදටන්දන් ද ෝ ඔහුට වැඳ පුො 
ගැනීදමන් සිට අන්ය ත නම් (ක්රියා 10: 25-26). පාවුලු තුමා ඔහුට ස  බාර්ණබස්ට (: 11-18 ක්රියා 14) පූජා 
ඔප්පු සිට විජාතීන් ත නම්  දළේය. අදපෝස්තුළුවරුන් මූලි  වශදයන් දෙ ම ඔවුන් මිනිසුන්  ා දමම සිදු  ළ යුතු 
දනොවන බව තර්   දල්ය. මුල් ක්රිස්තියානීන් දමම අවදබෝධ  ර ගැනීම ස  ඒ ඉටු  දළේ නැ ැ.  ාලයත්, 
ද දසේ දවතත්, සම ර ආකිඤ්චඤ්ඤායතනය දෙවන සියවදසේ අග භාගදේ දී ධාතු වැඳ විය. 

කියා සාන්තුවරයන්ට නමස් ාර එය අදපෝස්තලි  ප්රාදයෝගි ව දනොදව් තිබියදීත්, සිව්වන ස  ඉන් සියවස් 
ගණනාව ට පසු ඇති ේරී  දරෝමානු පල්ලි සමග, සැලකිය යුතු ගැටලුවක් විය විය. 

ප ත සඳ න් බලන්න: 

පල්ලි  ා තුළ හුරු පුරුදු චාරිත්ර, රූප, එවැනි දසල්ටික් දෙවිවරුන් දලස,  රිත, මනුෂ්ය, ස  ප්රධානීන් 
ඇතුළත් වන විට, පල්ලිය නිලධාරීන් ඔවුන්දේ මනදසේ ආත්මි  සම්ප්රොයන් දෙ ක් යයි කියන නව 
ආගම ඔවුන් පිළිගැනීම ඉහිල් කිරීමත් සිට සංක්රමණය සුමට කිරීමට ජනතාව දිරිමත් නව කිරීමට පැරණි 
ක්රම. (එස්: වන අළු පාසදල් බිඳක් වෘත්තීය ප්දරස්, 2006, 85 පි.) 

: දපොතක් දී, ඉ ත ප්ර ාශය පාප් "ේදරගරි" ම ා "ක්රි.ව 600 ක් පමණ ලියා ඇති ප ත සඳ න්   සීමාව අකුරු 
අනුවාෙය දපර 

ඔහු කිසි දලසකින්වත් දෙවිවරුන්දේ වි ාරස්ථාන දනොව එම පන්සල් තුළ දද්ව රූප විනාශ විය යුතු බව 

ඔගස්ටින් කියන්න. ඔවුන් තුළ තිදබන සැෙැ ැවතුන්දේ පූජාසන ධාතු තැන්පත්  ර, ඔහු ශුද්ධ ජලය 
සමග ඔවුන් පවිත්ර  ළ පසු, ඔහු ඉඩ දෙන්න. සඳ ා, එම පන්සල් මනා දලස ඉදි  රන්දන් නම්, 
ඔවුන් භූතයන්දේ නමස් ාරය සැබෑ දෙවිට දසේවය බවට පරිවර්තනය  ළ යුතුය. ... ඔවුන් ඒ නිසා, 
ඔවුන්දේ පල්ලි  ැප වූ දින ද ෝ එහි ධාතු ඔවුන් සුරක්ෂිතව තබා ඇති එම විරුවන් මංගල්යය පිළිබඳ 
 රමු, තමන් ඔවුන්දේ එක්  ාලීන වි ාරස්ථාන අවට කුටි ඉදි ළ දගොඩනැගීම  ා ආගමි  උත්සව සමග 
දමම අවස්ථාවට පවත්වනවා. ඔවුන් යක්ෂයා පූජාවක් දලස තවත් දනොව සතුන් ජීවිතය පූජා  රමි 



 න්න, නමුත් ඒ  වුරුන් දෙවියන් ව න්දසේදේ මහිමය සඳ ා, සියලු දද්වල් තෑේග දෙන දලස, ඔවුන් 
ලැබ ස්තුති ලබා දෙනු ඇත. (ේදරගරි මම:. 1215-1216: ඇබට් 76, PL 77 ලිපිය) 

ේදරගරි පාප් ව න්දසේ මිථ්යාෙෘෂට්ි  පිළිදවත් මත සංස්ථාගත දවනුදවන් දපනී සිටිදේය. එද ත්, බයිබලය 
අමනුෂ්ය (: 20-21 1 ද ොරින්ති 10) දමම  ා දවනත් පූජා දමම වර්ගය විරුද්ධ ය. තවෙ, බයිබලදේ සඳ න් 
දවන්දන් දේසුස්දේ ජීවිත පූජාව පසු සත්ව පූජාවන් (: 1-10 ද බ්දරව් 10) සඳ ා කිසිදු අවශ්යතාවයක් දනොමැති 
බව බවයි. 'ශුද්ධවන්තයන් දින' ෙර්ශන සඳ ා ඉ ත ඉඩ ෙ දමම මිථ්යාෙෘෂ්ටි  ධාතුව වන අතර, ඔවුන් සැබවින්ම 
අමනුෂ්ය නිවාඩු සිටින බවත්. 

දබොද ෝ ඇඳුම බයිබලයට අනුව නුසුදුසු (cf. 1 තිදමෝති 2: 9)  ා සම ර විට ෙ මායා ාරියන් (වන බයිබලය - 
නික්මයාම 22: 8) දලස  ැදලොවීන් මත. දමය බයිබලයට අනුව-සුදුසු උත්සව දනොවන අතර නිසැ ව මුල් 
ක්රිස්තියානි එක් වූදේ නැත. 

සියලු සාන්තුවරයන්දේ දිනය  ත්වන සියවදසේදී ප්ර ාශයට පත්  රන ලදි, පසුව දනොවැම්බර් 1 වන  ා  වස් 
දවන්න  ලින්  ැදලොවීන් (එ ් සියලු සාන්තුවරයන්දේ දලස ප්රසිද්ධියට පත් විය දගන දිනය.  දතෝලි  
විශ්වද ෝෂය.1. මාර්තු 1, 1907 ). 

ඔක්දතෝබර් 31 පැරණි නිරීක්ෂණය නම් දිනය විය: 

දමම, ස  දපෞරාණි  දගෝල් ස  බ්රිතාන්යදේ පූජ යන් සඳ ා,  ැදලොවීන්, අවතාර,, ආත්ම 
සුරංගනාවියන්, මායා ාරියන් පිළිබඳ විශ්වාස, ස  එල්ව්ස්වරු ජනතාව  ානි කිරීමට සිදු විය. ... දමම 
විශ්වාස මායා ාරියන්, අවතාර, ස   ැදලොවීන් උත්සවවලට බළලුන් වර්තමාන භාවිතය එන්න සිට ... 
 ැදලොවීන් සැරසිලි දලස ද ොළ, වට්ටක් ා,  ා බඩ ඉරිඟු  රල් භාවිතා කිරීදම් චාරිත්රය ෙ 
පැමිදණන්දන්. යුදරෝපදේ මුල් ජනතා ෙ දනොවැම්බර් 1 සියලු සාන්තුවරයන්දේ දිනය දලස නම් 
දරෝමානු  දතෝලි  සභාව, ... දම් නිවාඩු සමාන උත්සව තිබුණු 700s දී.පැරණි මිථ්යා චාරිත්ර  ා 

ක්රිස්තියානි මංගල්ය දින  ැදලොවීන් උත්සවය බවට ඒ ාබද්ධ විය. ( ැදලොවීන්, දවළුම 9. චි ාදගෝ, 
1966:. 25-26) 

එය  දතෝලි  දල්ඛ දයකු ලිවූ දද් ගැන සල ා බැලීම වැෙගත් විය  ැ : 

ඇයි පාප්තුමා මිය ගිය අය එදසේ දනො රත් 'සැමරුම් මත මිය ගිය අය  දතෝලි  උත්සව තැන 
දෙන්න?  දතෝලි  මංගල්යය දභෝජනවල අඛන්ඩතාවය  ර ඇති අතර මිථ්යා අය අර්ථය ඉටු 
නිසා. (බ්රයන්.  ැදලොවීන්, සරත් සැමරුම දලස, දෙවියන් ව න්දසේ විසින් මතක් නම විශිෂ්ට දව්. 
 දතෝලි  ඔන්ලයින් ජාත්යන්තර පුවත් 10/31/06.) 

එය දරෝමදේ සභාව සමග සම්බන්ධ දබොද ෝ ද ේ යළිත් සිය ඇෙහිල්ල නිසා මිථ්යාෙෘෂ්ටි  සම්බන්ධතා ගැන 
ආඩම්බරදයන්  තා  රන නිසා ය. ඔවුන්, ස  සියලු, මූලධර්ම (cf. 2 තිදමෝති 3:16) මූලාශ්රය දලස අවධානය 
දයොමු  ළ යුතුයි කියා බයිබලදේ වන අතර එය නමස් ාර මිථ්යාෙෘෂ්ටි  ආ ාර (ද්විතීය  තාව 12 භාවිතා ද ළා 
ෙකින: 29-32, දයදරමියා 10: 2-6; 1 ද ොරින්ති 10:21; 2 ද ොරින්ති 6: 14-18). 

නත්තල් 

බයිබලදේ සඳ න් දවන්දන් දේසුස්දේ ඇතුළුව උපන් දින සැමරීම අනුමත  දළේ නැ ැ. දරෝමදේ මුල් පල්ලිය 
නත්තල් ද ෝ දවනත් උපන් දිනය සැමරුදව් නැ ැ. උපන් දිනය වතාවත් තවමත් විසින් අග 3 වන සියවදසේ දී ද ළා 
ෙැ  (විජාතීන්, බුක් I, 64 වන පරිච්දේෙය එදරහි). 

තවෙ, ටර්ටූලියන් මල් වඩම් ස  තෑගි දීම සමග ශීත සැමරීම සඳ ා මිත්යාෙෘෂ්ටි  දෙවිවරු සඳ ා බලා එක්  ර ඇති 
බවට අනතුරු ඇඟවීය. දමම ශනි දලස  ඳුන්වන එවැනි එක් උත්සව දෙසැම්බර් අග දී විජාතීන් විසින් සමරනු බව 
ඇති විය. 

කියා සිටිදේ "ලතින් දද්වදව්ෙය පියා" ටර්ටූලියන් පරිදි ඔහු නත්තල් බවට එවැනි ශනි දලස ශීත සැමරුම්, (ඔහුදේ 
නම අෙ ස් බහුලව ෙක්නට මිථ්යා දද්වත්වය සිට) ද ලා: 



දමම තරම් දේ එම ශනි දසනසුරු දලස ය; අවශ්යදයන්ම ශනි අවස්ථාදව් පවා කුඩා ව ලුන් විසින් 
සමරනු  ළ යුතු දසනසුරු,. නව-වසදර් ත්යාග එදසේ ම උඩ  ළ යුතුය, ස  තබා;  ා ස  හිතවත් 
මංගල්යදේ සියලු තෑගි මදළේ ය  ළ යුතුය; පාසල් මල්  ළ යුතුය; දමම 'භාර්යාවන්  ා පූජාව; පාසල් 
සඳ ා නියමිත වූ ශුද්ධ දින පාත්ර  ර ඇත. එ ම දෙයක් රූපයක් උපන් දින සිදු; යක්ෂයා සෑම  රසරින් 
නිතර දව්. එය ඔවුන්ට එදසේ ම ස්වාමියා දනොවන එ ක් සුදුසු හිතන්දන් යුතු වූ බව ඔහු මිස, දම් දද්වල් 
ක්රිස්තියානි ස්වාමියාට ඉතා ප්රතාපවත් බව සිතන අය ෙ? (ටර්ටූලියන්. රූප වන්ෙනාදව් මත, X වන 
පරිච්දේෙය) 

ටර්ටූලියන්දේ  ාලය පුරා, දරෝම රෙගුරු (199-217) ස  (217-222) සම්මුතියක්  ා දූෂණ ද ොඳ නමක් තිබුදණ් 

(ස  දමම එවැනි ( සියලුම දනොගැනීමකි ඛන්ඩනය, වැනි දරෝමානු  දතෝලි  සාන්තුවරයන් විසින් ත වුරු දපොත 
IX, VI වන පරිච්දේෙය) ස  මිථ්යාෙෘෂ්ටි  සමග සම්මුති ාමී බව නිසා සභාව තුළ ඉඩ ජනතාව, ආදිය 

පුරාණ බබිදලෝනීය අභිර ස ලබ්ධිය  බව - දරෝම ශනි  ා පර්සියානු තමන් ඊටත්  ලින් මිථ්යාෙෘෂ්ටි  ආගම් 

අනුවර්තන විය. බැබිදලෝනිවරුන්ටයි සො රිත ගස් නමස් ාර විසින් අලුත උපන් ටමූස් දලස යළි s පිබිදීමක් 
නිම්දරොද් සමරනු ලැබීය. බයිබලය සො රිත ගස් (:, දයදරමියා 3:13; 10: 2-3 2-6 ද්විතීය  ථාව 12) සම්බන්ධ 
නමස් ාර ද ලා ෙකී. 

බැබිදලෝනිවරුන් ෙ සූර්ය නිවෘත්තිය වන සමදේ හිරු නව ජීවයක් සමරනු ලැබීය. දමම ශනි ස  අදනකුත් හිරු 
දෙවියන් නමස් ාර වසදර් එම අවස්ථාදව් දී සිදුවූ නිසා දෙසැම්බර් 25 වන දින, අවසානදේදී දේසුස්දේ උපන් දිනය 
දලස දතෝරා ගන්නා ලදී: 

ක්රි.ව 354 දී, දරෝමදේ අගරෙගුරු දරෝමදේ ජනතාව දම් වන විටත් හිරු වැනි උපන් දිනය සමරන, 
දසනසුරු මංගල්යය දලස එය නිරීක්ෂණය නිසා ඔහු දබොද ෝ විට දමම දිනය තීරණය දෙසැම්බර් 25 
වැනිො සැමරීමට මුළු දසනඟට අණ ද දළේ ය. (ඊ.එච්. නත්තල්. 3. ක්දෂේත්ර ව්යවසාය අධ්යාපන 
සංස්ථාව, චි ාදගෝ, 1966, පි. 408-417) 

හීලියස් එක් දෙවි ද දනක් ... ඉරිො මිත්ර දගෞරවය ශුද්ධ රඳවා සිටි අතර, එක් එක් මාසදේ ෙ සයවන 
මැදි ත් රුදවකු දලස පරිශුද්ධ විය. දෙසැම්බර් 25 ො ඔහුදේ උපන් දිනය, එම, ශීත-හිරු නැවත ඉපදීම,, 
සමය ෙෘඩභ් ාවය විසින් අපරාජිත දලස නිරීක්ෂණය  ළ  ැකි විය. (දේ.  දතෝලි  විශ්වද ෝෂදේ, 
දවළුම X. ඔක්දතෝබර් 1, 1911) 

ද ොන්ස්ටන්ටයින් අධිරාේයයා අපරාජිත දලස සල න අතර ප ත බිම් ගු ාදව් පර්වතදයන් උපත එ ක් විය ලැබූ 
හිරු දෙවියා, එම අනුගාමි දයක් වී තිදබ්. සම ර විට දම් නිසා, ඔහුදේ මව ද දල්නා දේසුස් ප ත බිම් ගල් 
ගු ාවක් තුළ උපත ලැබූ බව මිථ්යාව විශ්වාස කිරීමට තීරණය  ර තිදබනවා. 

තම ආධාර රුවන් එක් දරෝමදේ ෙැන් දම්ද න් (ස  දමම  තෘ 'දේසු' වති ානුව තුල වාර කිහිපයක් ප්රෙර්ශනය 
බව ෙැ  ඇත), නමුත් තුන්වන සියවදසේ දී, පර්වතය දද්වත්වය ද ලා: 

ඔහු දෙවි දලස සැලද යි නම් අපරාජිත එ ක් පර්වතදයන් උපත ලැබීය. ෙැන් දම් දෙ  පළමු වන 
අදනක් අතට, මත, පසුව, අපට කියන්න. පර්වතය දෙවියා ජය ඇත: පසුව ගල් නිර්මාතෘ පසුව උත්සා  
 ළ යුතු දව්. එපමනක් දනොව, ඔබ තවමත් ඔහු ෙ දසොදරකු දමන් නිරූපණය; නමුත්, ඔහු දෙවි නම්, ඔහු 
නිසැ ව දසොර ම් ජීවත් වූදේ නැත. සැබැවින් ඔහු දපොදළොදව්  ා භ්යාන  ස්වභාවය විය.එවිට ඔහු තම 
දලන් බවට අන් අයදේ ගවයන්  ැරී  බව පුතා,  ළාක් දමන්. (ක්රිස්තියානි විනය) 

දේසුස් පර්වතදයන් ඉපදුදන් නැත, එද ත් උන් ව න්දසේදේ උපත ෙැන් නිරූපනය අර්ධ වශදයන් ආ ාරය 
දව්. එය ඔහු දෙසැම්බර් මස 25 වන දින උපත ලැබූ බව ඉගැන්වීමට සත්යයක් දනො ෙ දව්. දලස ප්රමාෙ දෙසැම්බර් 
25 වන දින දලස  ා එම බයිබලයට අනුව සඳ න් (ලූක් 2: 1-5) "ජන සංගණනය ඇතැයි: උගතුන් එදේරුන් සිදු තම 



බැටළු රැළවල් සමඟ ක්දෂේත්රදේ (8 බයිබලය ලූක් 2 දපන්නුම් වැනි) ඇති දනොවන බව  ඳුනා ශීත ඍතුදව් දී 

දනො ැකි වී "(නත්තල්.  දතෝලි  විශ්වද ෝෂදේ, 1908). 

සැබෑ විද්වතුන් පිළිගන්නවා ඇත දලස නත්තල සමග සම්බන්ධ පුරුදු  ා චාරිත්ර මිථ්යාෙෘෂට්ි  සිට 
එන්න. දේසුස්දේ දගෝලයන් ද ෝ ඔවුන්දේ මුල් අනුගාමි යන් වත් නත්තල් නිරීක්ෂණය  රන ලදී. 

යළි ඇසුරුම් චාරිත්ර නිවාඩු 

බයිබලය, දලෞකි  නිවාඩු දින (සන්සුන් නිෙ ස් දින වතාවත් වැනි) ත නම් දනො රන අතර, මුල් ක්රිස්තියානීන් 
මළ ශුද්ධවන්තයන් යාච්ඤා ද ෝ සියලු ශාන්තුවරයන්දේ දිනය ද ෝ නත්තල් වදේ දෙයක් නිරීක්ෂණය  දළේ 
නැත. දබොද ෝ මිථ්යා දෙවිවරුන්ට අවශ්යදයන්ම  ැඳවා  රනු ලැබීම, එම 'දෙයක් දෙවියන්' දලස දවනස්  රන 
ලදී '' දෙයක්  ාමුදුරුදවො කියනවා. '' 

මිථ්යා සිරිත් විරිත් දවනස් විය  ැ , නමුත් යළි ඇසුරුම් අමනුෂ්ය නිවාඩු තවමත් ක්රිස්තියානි දනොවන ද ෝ ඔවුන් 
දේසුස් ව න්දසේ  ා උන් ව න්දසේදේ මුල් අනුගාමි යන් සිටි බව එම දව්. ජනතාව තබා දබොද ෝ නිවාඩු 
මිථ්යාෙෘෂ්ටි  සිට පැමිණි, ස  පැරණි බැබිදලෝනියානු අභිර ස ආගම සම්බන්ධ ම් ඇත. දෙවියන් ව න්දසේ 
දනද මියා බබිදලෝනිදේ බලපෑමට සිටි ඉශ්රාදයල් උප ාර කිරීම සඳ ා යවනු විට, දනද මියා ඔහු  ළ කී දද් 
නිරීක්ෂණය: 

30 මම  ැම දෙයක්ම දබොරු ඔවුන්ට පවිත්ර  ළා. (දනද මියා 13:30) 
අළුත් ගිවිසුම තුළ සම්මුති ාමී විශ්වාසය ස  "ම ා අභිර සක් බැබිදලෝනිය," එය (5 එළිෙරව් 17) අනතුරු 
අඟවයි. දෙවිදේ දසනඟ "ම  බැබිදලෝනිය," එය අරභයා  ළ යුතු බව බයිබලදේ සඳ න් දද් සල ා බලන්න: 

4 ඔබ ඇදේ පාපවලට  වුල් දනොවන පිණිස, ඇය, මාදේ දසනඟ පිටතට එන්න, ඔබ ඇයට වසංගත ලබා 
නිෂ්ඵල දනොවන පිණිස,. (එළිෙරව් 18: 4) 

ක්රිස්තියානි ආගමි  පරීක්ෂාවට ස  පාප පලා යුතුය (1 ද ොරින්ති 6:18; 2 තිදමෝති 2:22), එය වැළඳ ද ෝ 
ප්රවර්ධනය නැත. ඔවුන් සැබෑ දෙවිට නමස් ාර සමඟ මිථ්යාෙෘෂ්ටි  පිළිදවත් ඒ ාබද්ධ  ළ යුතු නැ ැ (1 
ද ොරින්ති 10: 19-21; 2 ද ොරින්ති 6: 14-18), පවා එය සම්ප්රොයක් (මදතව් 15: 3-9) දව්. 

11. දෙවිදේ ශුද්ධ දින ද ෝ දසවදේ? 

කුමන දින විශ්වාසවන්ත විසින් තබා ගත යුත්දත් ඇයි? 

වසර 1600  ට පමණ දපර, දෙවියන් ව න්දසේදේ ශුද්ධ දින ෙැන්  දතෝලි  ස  ඕදතොදඩොක්ස් සාන්තුවරයකු 
දලස සැලදක්  රන ප්රති-, දජෝන් ව න්දසේදේ  විසින් ද ළා ෙකින ලදී. මීට වසර කිහිපය ට දපර, 
දරපරමාදු ප්ර ාශන ක්රිස්තියානි අෙ ඇත්තටම දජෝන් ව න්දසේදේ  ඇති "මුල් සභාව ශ්දර්ෂ්ඨතම දද්ශනා  ළ" 
(දයො න් ව න්දසේදේ  මුල් සභාව ශ්දර්ෂ්ඨතම දද්ශනා ක්රිස්තියානි අෙ අදගෝස්තු 8, 2008.) නමින්. 

දජෝන් ව න්දසේදේ  ප්රසිද්ධිදේ ක්රිස්තුස් ඇෙහුදව් සම ර ඒවා නිරීක්ෂණය  ළ නිසා, ක්රි.ව 387 දී වැදටන 
ශුද්ධ දින එදරහිව දද්ශනා  ළ . විදශේෂදයන්ම ඔහු ද ොරණෑ, සමඟි දිනය මංගල්යය ( 'දව්ගදයන් ... දෙොර ඩ') 
සඳ න්, ස  කූඩාරම් මංගල්යය: 

ඉතා දුක්ඛිත ස   ාල ණ්ණි යුදෙව්වන් දමම උත්සව ඉක්මනින්  ා අප මත එ  මත එ  ගමන් ඉක්මන් 

අඛණ්ඩව දව්: ද ොරණෑ මංගල්යය, කූඩාරම් මංගල්යය, නිරා ාරව. ඔවුන් අප දමන් හිතන්දන් කියන 
අපදේ සාමාජි යන් තුල දබොද ෝ ඇත. එද ත් දමම සම ර උත්සව ස  අදනක් අය මංගල්යය 
දභෝජනවල තබා ප්රද්ර්ශනය නිරීක්ෂණය යුදෙව්වන් එක්වන නැරඹීමට යන්දන්. මම ෙැන් සභාදව් සිට 
දම් හිතුවක් ාර අභිරුචි පැෙවීමට  ැමති ... යුදෙව් උත්සව පූේය ම ත් දව් නම්, අදප් දබොරු ... දෙවියන් 
ව න්දසේ ඔවුන්දේ උත්සව ධවර  රනවාෙ ඔබ ඔවුන්ට  වුල් ඇයි? ඔහු ඒ ද ෝ දම් උත්සවය එ ට 
කියන්දන්, නමුත් ඔවුන් සෑම නැත. 



යුදෙව්වන් දුෂට්  ා අපවිත්ර දව්ගදයන් ෙැන් අදප් දෙොරවල් දී ය. එය දව්ගවත් වන අතර, මම එය අපවිත්ර 
යයි ඉල්ලා ඇති  ල්පනා  රන්දන් නැ ැ ... නමුත් ෙැන් යක්ෂයා ද ොරණෑ මංගල්යය ඔදබ් භාර්යාවන් 

 ැඳවයි ඔවුන් දමම ඇමතුම සඳ ා සූොනම්  ල  න්  ැරී බව, ඔබ ඔවුන් ත නම් නැ ැ කියලා. ඔබ 
ඔවුන් ඔබ ඔවුන් සල්ලාල ක්රම  රා ඇෙදගන ඉඩ, විනාශය දගන දචෝෙනා තමන්  සු  රමු. (දයො න් 
ව න්දසේදේ   ාලසීමාව දිර්ඝ දෙවන යුදෙව්වන් මම එදරහිව: 1; III: 4 ඉරිො සිරියාදව් අන්තිදයෝකිදේ දී 
දද්ශනා, සැප්තැම්බර් 5, ක්රි.ව 387) 

එය දජෝන් ව න්දසේදේ  ඔහුදේ  ලාපය තුළ දෙවන සියවදසේ සභාව පාස්කු යුදෙව්වන්  ළ එම අවස්ථාදව් දී සිටි 
බව අවදබෝධ  ර යුතු බව,  ා  දතෝලි  පල්ලිය තවමත් දපන්තද ොස්ත සිටි බව දත්රුම් ගැනීමට වැෙගත් 
දව්. දම් නිසා, තමන්  ළ දද් දද්ශනා කිරීම මගින්, දජෝන් ව න්දසේදේ  තම සභාවට විරුද්ධව දරෝම  ා 
ඕදතොදඩොක්ස්  දතෝලි  පාස්කු දෙ ම තබා ගැනීමට කියා  ා දපන්තද ොස්ත-දලස එම උත්සව දෙ ම 
ද ොටසක් වනු දලස දද්ශනා "එ ට ඒ සියල්ල." 

තවෙ, දජෝන් ව න්දසේදේ  ඇත්තටම වරක් දපන්තද ොසත් ( ප්දර්රිතවරුන්දේ ක්රියා මත ව න්දසේදේ  දේ එස් 
දජෝන් ව න්දසේදේ , ද ොන්ස්තන්තිදනෝපලදේ අගරෙගුරු වූ චූර්නි ා) නමින් "යුදෙව්වන්දේ උත්සවය" පක්ෂව 
ලියා ඇත. දම් නිසා, තමන් දේසුස් ව න්දසේදේ උත්ථානය පසු, විශ්වාසවන්ත පසුව සල නු දද් ස භාගී විය යුතු 
බව ඇතුළත් "යුදෙව් මංගල්යය." 

දෙවියන් ව න්දසේ එම දින සියල්ල කිරීමට විරුද්ධ නම්, ඒ මන්ෙ? ප්දර්රිතදයෝ තමන් තබා ඇත? පැ ැදිලි ද ේතුව 
ඔවුන් දේසුස්දේ ආෙර්ශය අනුගමනය ඔවුන් ද දසේ ද ෝ ඉවත්  ර ඇති බව විශ්වාස කිරීමට කිසිම ද ේතුවක් 
තිබුදණ් ගිය බවයි. 

දපර සඳ න්  ළ පරිදි, අළුත් ගිවිසුදම් ඊනියා "යුදෙව්" ශුද්ධ දින එක්  රයි  දතෝලි  පරිවර්තනය සිට ප ත 
සඳ න් බලන්න "ම ත්.": 

37 පසුගිය දී, උත්සවය දේසුස් ව න්දසේදේ ම ා ෙවදසේ සිට, (දයො න් 7:37, නව ගිවිසුම) දමොරගැසූ  . 

ඒ නිසා  රි  වුෙ? 

දේසුස් පුරුදු ද ෝ ඔවුන් වරෙට පත්  රන අය අනුගමනය  රන අයට? 

දජෝන් ව න්දසේදේ , දම් අවස්ථාදව් දී, තරමක් නිවැරදිව සඳ න්  ළ බව ඔබට මත  ඇති 

"යුදෙව් උත්සව පූේය ම ත් දව් නම්, අදප් දබොරු ය." 

ඒ නිසා වන දින නිරීක්ෂණය  ළ යුතු? වන බයිබලය අනුව "ම ත් ෙවස" ෙ? 

දබොරු වන දින ෙ? 

දජෝන් ව න්දසේදේ  එවැනි නත්තල් ස  පාස්කු දලස මිථ්යා සබඳතා සමඟ දින ස ාය දුන්දන් ය. දෙසැම්බර් 25 
වන දින නත්තල් ඔහුදේ තර් ය පැ ැදිලිවම වැරදි  ා දබොරු  ා වැරදි දතොරතුරු (අඩිස් අපි, ආර්දනෝල්ඩ් ටී 
 දතෝලි  ශබ්ෙ ද ෝෂය මත පෙනම්: ඉගැන්වීම් සම ර ගිණුම අඩංගු, විනය, චාරිත්ර, උත්සව, සභා, ස  
 දතෝලි  පල්ලිදේ ආගමි  නිදයෝග . සද ෝෙරදයනි, 1893, 178 පි.). 

එය දෙවියන් ව න්දසේදේ දින දබොරු දනොවන බව පැ ැදිලි විය යුතු, නමුත් දජෝන් ව න්දසේදේ  දේ (ස  ඔහු 
උසස් බව එම දින සම්මත  රන පල්ලි අය) පැ ැදිලිව පිහිටා ඇත. පවා  දතෝලි  ශුද්ධවූ දතෝමස් ඇක්වයිනාස් 
සබත  ා මූලි  වශදයන් සියලු බයිබලානුකුල ශුද්ධ දින බව ලියා  
ක්රිස්තියානීන් සඳ ා අර්ථය (ශාන්ත දතෝමස් ඇක්වයිනාස ්වල). 

සිත්  දතෝලි  විශ්වද ෝෂදේ වාර්තාව ඇතුළත් "යන දබොද ෝ විට මුල් භාගදේ  ා පිරිසිදු ක්රිස්තියානි   
පැවැත්ම දලස විස්තර  ර ඇත. 11 වන සියවදසේ ේරී  දරෝමානු දමම "දෙවියන් ව න්දසේ අපදේ නමස් ාරය 



පිළිම නමස් ාර දලස නිදයෝජනය  ළ බව ඔහු පැ ැදිලි  දළේය.  ප්දරස්, ඔක්ස් ර්ඩ්, ආර්දම්නියාව යන 
පල්ලිදේ ඒ අත්දපොත: කුරුදසේ ලකුණ ශුද්ධ පින්තූර ගරු  රන අප, තවමත් ය ා නමස් ාර  රමින් සිටි "නම් (ix 
III වන: සත්යය සඳ ා යතුර. 1898, 149 පි.). 

ක්රිස්තුස් ව න්දසේ ඇෙහුදව්  රන දබොද ෝ දලස කිවද ොත් අනුචිත දලස අමනුෂ්ය නිවාඩු දින නිරීක්ෂණය  ළ 
බව අවදබෝධ  ර අලුත් දෙයක් වන අතර, සියවස් ගණනාවක් පුරා ඇතැම් විසින් ද ලා ෙැ  තිදබ්. 

සම්ප්රොයන් ස  / ද ෝ බයිබලය? 

පෘථිවිය මත ඉතා සුළු ජනතාව පවා දෙවිදේ ශුද්ධ දින තබා ගැනීමට උත්සා   රන්න. ඔවුන් බයිබලය සමග 
ඇසුරු ආගමක් ඇති  රන බව කියා සිටින දබොද ෝ අදනකුත් දින තබා ගන්න. 

සම ර පවුල් සාමාජි යන් පීඩනය නිසා බයිබලානුකුල දනොවන ආගමි  නිවාඩු දින තබා ගන්න. සම ර නිසා 
ඔවුන්දේ සමාජය පීඩනයට ස  / ද ෝ ඔවුන්දේ  ාම්පුතුන්දේ බයිබලානුකුල ශුද්ධ දින දවන්න ලැදබන්දන් 
නැ ැ. 

උන් ව න්දසේ පසුපස්දසේ ගිය  අය පවුදල් සාමාජි යන් (මදතව් 10:36) ස  දලෝ ය සමඟ ගැටලු ඇති කිරීමට 
අදප්ක්ෂා  ළ යුතුය බවට දේසුස් අනතුරු ඇඟවීය. නමුත්, පරිපූර්ණත්වය (මදතව් 5:48) සඳ ා උත්සා  කිරීමට: 
උන් ව න්දසේදේ අනුගාමි යන් (18-19 දයො න් 15) ධවර  රන බව, දලෝ යක් සමඟ දක්වල් කිරීමට නම් ඔහු 
කිව්දව් නැ ැ. 

නව දලොව පරිවර්තනය දෙවිදේ දසනඟ ගැන ප ත සඳ න් උගන්වන: 

3 ඔවුන් නපුරු සමග සම්මුතියට නැ ැ, ඔවුන් ඔහුදේ මාවත්වල පමණක් ගමන්. (ගීතාවලිය 119: 3) 

නපුරු සමග සම්මුතියට  ැමති ෙ? සාතන් පාපය කිරීමට උත්ස  ද ොඳ (උත්පත්ති 3: 1-6) බලා (2 ද ොරින්ති 11: 
14-15) "ආදලෝ ය ලබා දෙන දූතදයකු" දලස දපනී යයි. ඔවුන් ඔබට ද ොඳ දපනී පවා නම්, තම නිවාඩු තබා 
ඇත? 

ේරී -දරෝමානු ආගම්වලට එදරහිව ඔවුන්දේ නිවාඩු දින සැමරීම මත පෙනම් දව් සම්ප්රොය-නමුත් දබොද ෝ විට 
එම සම්ප්රොයන් මිත්යා ෙෘෂට්ින් වල ආරම්භ සල ා නැඹුරු. ඔවුහු දෙවිට පිළිගත  ැකි නම්, දලස සිට ඔවුන්දේ 
විශ්වාසය පසුගිය දබොද ෝ (ස  වර්තමානය) නාය යන් දමම සම්ප්රොයන් දබොද ෝ පනත අනුමත  ල . 

දෙවියන් ව න්දසේදේ වචනය සමග අනුරූප වන බව සම්ප්රොයන් (1 ද ොරින්ති 11: 2; 2 දතසදලෝනි  2:15) ෙඩ 
වන අතර, බයිබලදේ සඳ න් ඒ සමග ගැටීමක් එම තබා ගත යුතු දනොදව්. නව ගිවිසුම බව පැ ැදිලි  රයි 
බලන්න: 

8 යදමක්, ෙර්ශනය ස  හිස් මුලාවක්  ර ා ඔබ වංචා මිනිසුන්දේ සම්ප්රොයන් අනුව, දලෝ දේ මූලි  
මූලධර්ම වලට අනුව, ක්රිස්තුස් අනුව දනොව, නිෂ්ඵල දනොවන පිණිස, පදරස්සම් වන්න. (ද ොදලොස්සි 2: 
8) 

?! 3 උන් ව න්දසේ උත්තර දෙමින් දමදසේ වොළ දසේ : '' ඔබ ෙ දෙවියන් ව න්දසේදේ ආඥාව, ඔදබ් 
සම්ප්රොයන් නිසා  ඩ  රන්දන් ... 7 ධ රාටි දයනි ද ොඳයි කියා, ඔබ ගැන දයසායා කී දම් දිවැස්: 

8 "දම් අය ඔවුන්දේ මුවින් මා ළං, ඔවුන්දේ දතොල් මට දගෞරව, එද ත්, ඔවුන්දේ සිත මා ද දරන් දුරුව 
තිදබ් 9 නිෂ්ඵල ඔවුන් මිනිසුන් ආඥා ඉගැන්වීම් දලස උගන්වමින්, ඔවුන් මට නමස් ාර '.." (මදතව් 15: 3 
, 7-9) 

දෙවියන් ව න්දසේදේ වචනය දබොද ෝ ඔවුන්  ළ යුතු බව සම්ප්රොයන් එ ඟ වී ඇති බව සඳ න් අතර ඔවුන් 
දමම අවදබෝධ වරක් එය එම පසුතැවීම දිරිමත්: 



19 සමිඳාණන් ව න්ස, මදේ ශක්තිය, මදේ බලද ොටුව, දුක් පීඩා  ාලදේදී මදේ රැ වරණය, විජාතීන් 
දපොදළොදව් සීමාන්තවල සිට ඔබ දවත පැමිණ කිව යුතු ය "නියත වශදයන්ම අදප් පියවරුන් දබොරු, 
වැෙගැන්ම ට නැති ම  ා ලැබූවෙ සම ර විදට  දද්වල් උරුම වුණා." (දයදරමියා 16:19) 

විදද්ශ ආගමි  නිරීක්ෂණ අමනුෂ්ය බව බයිබලදේ සඳ න් දවනවා: 

16 ඔවුන් දෙවිවරුන් සමඟ ඊර්ෂ්යාව ව න්දසේ ද ෝප; පිළිකුල් සමග ඔවුන් ද ෝපය ව න්දසේ 
ද ෝප. 17 ඔව්හු භූතයන් දෙවිට දනොව, ඔවුන් ෙැන සිටිදේ නැත, නව දෙවිවරුන් සඳ ා, ඔදබ් පියවරුන්දේ 
බිය නැති, ඒ නව පැමිණීම දෙවිවරුන් සඳ ා  ැප  ළා. (ද්විතීය  ථාව 32: 16-17) 

අග දරෝමානු  දතෝලි  ප්රංශ  ාදිනල් ජීන් -මාරි සිට දමම සං ල්පය ෙැනුම් ත වුරු: 

මිථ්යා දලෝ ය ස  ක්රිස්තියානි පල්ලිය සම්පූර්ණදයන්ම පරස්පර විදරෝධී ය; එක් එ වර දෙවියන් 
ව න්දසේ  ා දද්ව රූප දෙ ම දසේවය  ළ දනො ැකියි. (දේ ලතින් ක්රිස්තු ධර්මදේ උපත. දඩ්විඩ් ස්මිත් 
ස  දජෝන් ඔස්ටින් දබ් ර් විසින් පරිවර්තනය. දවස්ට්මිනිස්ටර් ප්දරස්, 1977, 440 පි.) 

සැබවින්ම, මිථ්යා ෙෘෂ්ටි  දලෝ ය ස  ක්රිස්තියානි පල්ලිය සම්පූර්ණදයන්ම පරස්පර විදරෝධී ය; එක් එ වර 
දෙවියන් ව න්දසේ  ා දද්ව රූප දෙ ම දසේවය  ළ දනො ැකියි. 

එද ත්, තම සභාව තුළ ඇතුළු දබොද ෝ දෙදනක්, ඒ නිසා අෙ ඔවුන් ක්රිස්තියානි නියමයන් ස  ප්රාදයෝගි ව යම් 
දවනස් ම් සමග දවනස් වී ඇති බව මිථ්යා ආගමි  උත්සව පවත්වන විට  රන්න. දේසුස් ව න්දසේ  තා ද ොට, 
'බව දත්රුම් "ඔබ මාදේ වචනය තුළ බැඳී නම්, ඔබ මදේ දගෝලදයෝය දව්. ඔබ සත්යය අවදබෝධ  රගන්නහු ය; 
සත්යය ඔබ නිෙ ස් විය යුතු ය." (දයො න් 8: 31-32). දෙවියන් ව න්දසේදේ ශුද්ධ දින මිථ්යාෙෘෂට්ි  සිට අපව 
නිෙ ස්. 

පාවුල්තුමා අනතුරු අඟවා බව සල ා බලන්න: 

14 අසාමාන්ය දලස ප්රතික්දෂේප  රන්නන් සමග අසම දලස සම්බන්ධ දනොදවල්ලා. මන්ෙ නීති විදරෝධී 
ක්රියා ධර්මිෂ්ඨ ම ෙ? දනොද ොත් අන්ධ ාරය සමග ආදලෝ දේ ඇති පංගු ාර ම දමො ෙ?15 කුමක් 
ගිවිසුම දබලිදයල් සමග ක්රිස්තුස් ෙ? දනොද ොත් දනොඅෙ න ද දනකු සමග ඇෙහිලිවන්තදයකුදේ ඇති 
ද ොටස දමො ෙ? 16 කුමක් ගිවිසුම රූප සමග දෙවියන් ව න්දසේදේ මාලිගාදව් ෙ? ඔබ ජීවමාන දෙවියන් 
ව න්දසේදේ මන්දිර දවමු. දෙවියන් පවසයි: 

"මම ඔවුන්ට වාසය  රන්දනමි ඔවුන් අතර ගමන්. මම ඔවුන්දේ දෙවියන් ව න්දසේ වන්දනමි, 
ඔව්හු මාදේ දසනඟ වන්දනෝ ය." 

17 ඒ නිසා 

"ඔවුන් අතරින් පිටතට ඇවිත්, දවන්ව, සමිඳාණන් ව න්දසේ දමදසේ වොරන දසේ . අපවිත්ර දද් 

අල්ලන්න එපා, මම ඔබට ලැදබනු ඇත." 

18 '' මම ඔබට පිදයක් වන්දනමි, ඔබ මදේ පුතුන් ස  දියණියන් විය යුතු අතර, සියලු බලැති සමිඳාණන් 

ව න්දසේ දමදසේ වොරන දසේ . (2 ද ොරින්ති 6: 14-18) 

දෙවියන් ව න්දසේ මිථ්යාෙෘෂ්ටි  පිළිදවත් ද ොටසක් වනු ඇත අයට පියාණන් වනු ඇත සල ා 
බලන්න. නමස් ාර ද ොටසක් දලස ඒවා වැළඳ ඇති අයට පියාණන් නැත. 

මිසදිටුවන් දෙවිව සතුටු, ඔවුන් ඇත බව පිළිදවත් සහිත වැනි සම ර පනත වුවත්: 

32 ඔබ, කියන්න "අපි ලී ස  ගල් දසේවය  රන, දලෝ දේ ජනයා දමන්, ජාතීන් වදේ දවන්න ඕන." 
එද ත් ඔබ මත  ඇති  වොවත් සිදු දනො වනු ඇත. (එසකිදයල් 20:32, NIV) 



26 ඇදේ පූජ යන් මාදේ නීතිය ක්රියාත්ම  කිරීම සඳ ා ප්රචන්ඩත්වය  රන්න මදේ ශුද්ධ දද්වල් 
අප ාස; ඔවුන් ශුද්ධ  ා දපොදු අතර දවනස  ඳුනා නැ ැ; ඔවුන් අපවිත්ර  ා පවිත්ර අතර කිසිදු දවනසක් 
නැති බව කියා; එවිට මා ඔවුන් අතර ද දලසනු මා ඒ නිසා, මාදේ සබත් පිළිපැදීදමන් ඔවුන්දේ ෙෑස ්
වසා ෙැමුවා. (එසකිදයල් 22:26, NIV) 

දෙවියන් ව න්දසේ එය දවනසක් පවසයි. දවනුවට මිථ්යාෙෘෂ්ටි  පිළිදවත් ඇතුළු දමම ප්රසන්න උන් ව න්දසේ, 
උන් ව න්දසේදේ උෙ ස (එසකිදයල් 30:13) දගන ඇත! ලිංගි  දලෞකි  පිළිදවත් ආරක්ෂා (: 13-15 cf. 
යාද ොබ් 3) භූතයන්දගන් වූවක් දවයි. 

දෙවියන් ව න්දසේදේ ශුද්ධ දින ද ෝ කුමක්ෙ? 

ද ෝ 'ශුද්ධ උත්සව' (cf. දයසායා 30:29); බයිබලය 'ශුද්ධ (29:12 උො: ගණන් 28:26) දෙවිදේ මංගල්යය 
දභෝජනවල සඳ න්  රයි. 

දලස වැරදි  ා අමනුෂ්ය මිථ්යාෙෘෂට්ි  වතාවත් නැවත නැවතත් දෙවියන් ද ළා ෙකින (1 ද ොරින්ති 10: 20-21; 1 
තිදමෝති 4: 1). බයිබලය දෙවියන් ව න්දසේ නමස් ාරය බවට බයිබලානුකුල දනොවන සැමරුම් ඒ ාබද්ධ නැති ෙ 
පවසයි (: 20-21 1 ද ොරින්ති 10 ද්විතීය  ථාව 32;, දයදරමියා 10). 

එද ත් දබොද ෝ නමස් ාර දින ෙර්ශනය බව බයිබලය නිරීක්ෂණය කිරීමට තීරණය  ර ඇත 

නිර්දද්ශ  රන්දන් නැ ැ. බව ක්රිස්තු-විදරෝධීහු සමග අදපොස්තුළු දජෝන් ඇද දසෝසිද ේට්ස් (: 18-19 1 
දයො න් 2) පුරුදු භාවිතා කිරීම. 

දමම බයිබලානුකුල දනොවන නිවාඩු භූතයන් විසින් ප්රවර්ධනය  ර ඇති අතර වයස අවුරුදු වැඩි බිලියන දෙවියන් 
ව න්දසේදේ සැලැස්ම වසං උප ාර  ර තිදබනවා. 

දේසුස් ව න්දසේ දෙවියන් ව න්දසේ සත්යය ඔහුව නමස් ාර  ළ අවශ්ය බව පැවසීය: 

24 දෙවියන් ව න්දසේ ආත්මය වන අතර, නමස් ාර  රන්නන් ආත්මදයන් ෙ අවං  සිතින් ෙ නමස් ාර 
 ළ යුතු ය. (දයො න් 4:24, NJB) 

යළි ඇසුරුම් අමනුෂ්ය නිවාඩු දින සැබෑ දෙවි දගෞරවය නැ ැ. දෙවියන් ව න්දසේ ඔබ උන් ව න්දසේව විශ්වාස  ා 
දද්වල් ව න්දසේදේ මාර්ගය  රන්න අයිති නැති අවශ්ය, (හිදතෝපදද්ශ 3: 5-6). 

ගැලවීදම් බයිබලානුකුල ශුද්ධ දින උෙව් චිත්රයක් දෙවියන් ව න්දසේදේ සැලැස්ම. දේසුස් ව න්දසේ පූජාව සමග 
දම් යුගදේ දී පළමු පල  ැඳවීමට (දපන්තද ොසත්) දවත, එළිෙරව්  ා නැවත නැඟිටීදම් ද ොරණෑ කිරීමට, අපදේ 
පාපයන් සාතන්දේ භූමි ාව මතක් සඳ ා, '' මුහුන් දනොෙැමූ 'ජීවත් කිරීමට වෑයම් කිරීම, පාස්කු මංගල්යදේ දී 
ආරම්භ ජීවිත  ා ක්රිස්තුස් ව න්දසේදේ පව්  මාව පූජාව, දපොදළොව මත දෙවියන් ව න්දසේදේ ස ස්රදේ රාේයය 
(කූඩාරම් මංගල්යය) කිරීමට, දෙවියන් ව න්දසේ සියලු ගැලවීම ලබා ඇත බව සාක්ෂාත් (අවසන් ම ා දිනය) ෙක්වා 
දෙවියන් ව න්දසේදේ සැලැස්ම ද ොටස් අනාවරණය ස  ක්රිස්තියානි වැඩි ෙැදනන  ර ඇත. 

බයිබලදේ ක්රිස්තියානීන්ට ඔහු දේසුස් ව න්දසේ ( 1 1 ද ොරින්ති 11) අනු රණය දලස පාවුල්තුමා අනු රණය 
 රන්න කියනවා. 

දේසුස් බයිබලානුකුල ශුද්ධ දින තබා (ලූක් 2: 41-42; 22: 7-19; දයො න් 7: 10-38; 13). ඔබ ඔහුදේ ආෙර්ශය 
අනුගමනය දනො ළ ඔහු ඉගැන්වූ දලස (දයො න් 13: 12-15)  ළ යුත්දත් ඇයි? 

පාවුලු තුමා බයිබලානුකුල ශුද්ධ දින තබා (ක්රියා 18:21; 20: 6,16, 21: 18-24; 27: 9; 28: 17-18; 1 ද ොරින්ති 5: 
7-8; 16: 8). දපෝල් අමනුෂ්ය පිළිදවත් (: 19-21 1 ද ොරින්ති 10) සමග ඔවුන් පාවා දෙන අය ගැන අනතුරු 
ඇඟවීය. බයිබලදේ සඳ න් දෙවි මිථ්යාෙෘෂ්ටි  සිට පවිත්ර  ළ යුතු අනුගමනය  රන බව කියා සිටින ජනතාව 
(cf. දනද මියා 13:30; 2 දප්ත්රැස් 1: 9). 



දයො න් බයිබලානුකුල ශුද්ධ දින තබා, නමුත් ක්රිස්තියානි යයි කියා ගන්නා අය ගැන අනතුරු අඟවා ඔහුදේ පුරුදු 
අනුගමනය දනො රන ලදී: 

පුංචි ෙරුවන් 18, එය පසුගිය පැය ය; ඔබ ක්රිස්තු-විදරෝධියා එන බව ඔබ අසා ඇත, ෙැන් පවා දබොද ෝ 
ක්රිස්තු-විදරෝධීහු, විසින් අප එය පසුගිය පැය බව ෙැන පැමිණ ඇත. 19 ඔව්හු අපට නික්ම, නමුත් ඔවුන් අප 
දනො වී ය ඔවුන් අප සිටියා නම්, වැනි උකු අප සමග දිගටම ඇත සඳ ා; නමුත් ඔවුන් ඒ කිසිදවකුට අප 
බව, ඔවුන් ප්ර ාශ  රන පිණිස නික්ම ගිදේ ය. (1 දයො න් 2: 18-19) 

කිතුනුවන් දජෝන් තබා දමන් ඔහුදේ දගෝලයන් දලස එම බයිබලානුකුල ශුද්ධ දින තබාගත යුත්දත් 

කුමක්ෙ? දජෝන් තම පුරුදු අනුගමනය නැති දබොරු ක්රිස්තියානි යයි කියාගන්නා අයදේ ක්රිස්තු-විදරෝධීහු දලස 

 ටයුතු  රන බව ලියන ලදී. 

විට එය අප සවන් සිටින ශුද්ධ දින ස  නිවාඩු, වන්දන් කුමක්ෙ? දෙවියන් ව න්දසේ ද ෝ මිනිසුන් සම්ප්රොයන් 
වචනය? සම්ප්රොය සඳ ා නිසි ස්ථාන ඇති විය  ැකි අතර, කිසිවක් දෙවියන් ව න්දසේදේ වචනය සමග ගැටුම් 
ඇති සම්ප්රොය පිළිගත යුතුය. 

දෙවියන් ව න්දසේදේ වචනය ධර්මය සඳ ා ලාභොයී නිසා (2 තිදමෝති 3:16), සම ර විට අපි පීටර් ඉදගන යුතු 
බවත්, ඔවුන්දේ  ාලදේ සිටි ආගමි  නාය යන්, අදනක් දගෝලයන් 'ප්රතිචාර: 

29 අපි මිනිසුන්ට වඩා දෙවිට කී රු විය යුතුයි. (ක්රියා 5:29) 

ඔබට දේසුස් ව න්දසේ  ා දගෝලයන්දේ උො රණ අනුගමනය  රනු ඇත, දෙවියන් ව න්දසේදේ ශුද්ධ දින 
ව න්දසේදේ මාර්ගය තබා, ස  මිනිසුන්දේ සභා සම්ප්රොය ඔබ නතර කිරීමට ඉඩ දෙන්දන් ඇයි? 

දෙවියන් ව න්දසේදේ බයිබලානුකුල උත්සව (දලවී  ථාව 23:37) වන,: ඔබ (8,21,24,27,35,36 දලවී  ථාව 23) 
"ශුද්ධ විය ප්ර ාශ  රන 'අයට සවන් ෙ? 

දේසුස් දමදසේ පැවසුවා: 
21 මාදේ සද ෝෙරදයනි, දෙවියන් ව න්දසේදේ වචනය අසා එය පිළිපදින අයයි. (ලූක් 8:21) 

ඔබ දේසුස් ව න්දසේදේ සද ෝෙරයන් සැබවින්ම එක් ද දනක් ම ය? ක්රිස්තියානි ආගමි  (දරෝම 8:29) 
 තා ළ  ැකි. අපි සත්යය (දයො න් 17:19) මඟින් දවන්  ර ඇති  ළ යුතු ය. 

ඔබ ස  / ද ෝ ඔදබ් නිවස, දෙවියන් ව න්දසේදේ වචනය අසා එය  රන්දන්? ඔබ -දද්වානුභාවදයන් බව 
දෙවියන් ව න්දසේදේ ශුද්ධ දින ද ෝ සම්ප්රොයන් තබා ඇත? 

"14 සමිඳාණන් ව න්දසේට දසේවය! 15 එවිට එය ඔබට දද්ශදේ ඔබ වාසය දී "මිථ්යා දෙවිවරුන්ට දමන්" 
දසේවය  රන්දන්  ාටෙ දම් ෙවස ඔබ ම දතෝරා, සමිඳාණන් ව න්දසේට දසේවය කිරීමට ඔබට නපුරු 

දපදන් නම්,. නමුත් මා ස  මදේ දගෙර ගැන නම්, අපි සමිඳාණන් ව න්දසේට දසේවය  රනු ඇත 

"(දයොෂුවා 24: 14-15). 

දෙවියන් ව න්දසේදේ ශුද්ධ දින දතෝරන්න. 

 

 

 

 



ශුද්ධ දින දින ෙසුන 

ශුද්ධ දින *    2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

පාස්කු මංගල්යය   Apr 22  Apr 10 Mar 30  Apr 19  Apr 8  Mar 27  Apr 15 

නුමුහුන් දරොටි  Apr 23-29  Apr 11-17 Mar 31- Apr 20-26 Apr 9-15 Mar 28- Apr 16 
                                         Apr 6    Apr 3  -22 

දපන්තද ොස්ත   Jun 12  Jun 4 May 20  Jun 9  May 31  May 16  Jun 5  

ද ොරණෑ    Oct 3  Sep 21 Sep 10  Sep 30  Sep 19  Sep 7  Sep26 

සමඟි    Oct 12  Sep 30 Sep 19  Oct 9  Sep 28  Sep 16  Oct 5 

කූඩාරම් මංගල්යය   Oct 17-23  Oct 5-11 Sep 24- Oct 14-20 Oct 3-9 Sep 21-27 Oct                  
                                         30    10-16 

පසුගිය ම ා දින   Oct 24  Oct 12 Oct 1 Oct 21 Oct 10 Sep 28 Oct 17 

 

* සියලු ශුද්ධ දින හිරු බැස යෑමත්, දපර සවස ආරම්භ  රන්න.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



දෙවියන් ව න්දසේ දිගටම පල්ලිය 
 
දෙවියන් ව න්දසේදේ දිගටම සභාදව් ඇමරි ා එක්සත් ජනපෙදේ  ාර්යාලය පිහිටා ඇත: 1036 ඩබ්ලිව් ේරෑන්ඩ් 
මාවත, ේදරෝවර් බීච්,  ැලිද ෝනියා, 93433 ඇමරි ා එක්සත් ජනපෙය. 
 

දිගින් දිගටම ඇති දෙවියන් ව න්දසේදේ සභාව (CCOG) දවබ් අඩවි 
 

CCOG.ASIA දමම දවබ් අඩවිය ආසියාදව් පිළිබඳ අවධානය දයොමු වන අතර බහු ආසියානු භාෂා විවිධ ලිපි, 
දමන්ම ඉංේරීසි සම ර භාණ්ඩ ඇත. 
CCOG.IN දමම දවබ් අඩවිය ඉන්දීය උරුමය එම ඉලක්   ර ඇත. එය ඉංේරීසි භාෂා ස  විවිධ ඉන්දීය භාෂාවල 
ද්රව්ය ඇත. 
CCOG.EU දමම දවබ් අඩවිය යුදරෝපය දෙසට ඉලක්   ර ඇත. එය බහු යුදරෝපීය භාෂා ද්රව්ය ඇත. 
CCOG.NZ දමම දවබ් අඩවිය, බි ්රතාන්ය-බැස පසුබිම සමග නවසීලන්තය ස  දවනත් අය ඉලක්   ර ඇත. 
CCOG.ORG දම් මනුෂ්යයා දෙවියන් ව න්දසේදේ දිගටම සභාදව් ප්රධාන දවබ් අඩවිය දව්. එය සෑම 
ම ද්වීපයකින්ම එල්ල ජනතාව  ටයුතු  රයි. එය සතිපතා  ා ශුද්ධ දින ධර්ම දද්ශනා ඇතුළු ලිපි, සබැඳි,  ා 
වීඩිදයෝ පට, අඩංගු දව්. 
CCOGAFRICA.ORG දමම දවබ් අඩවිය අප්රි ාව එම ඉලක්   ර ඇත. 
CCOGCANADA.CA දමම දවබ් අඩවිය  ැනඩාදව් එම ඉලක්   ර ඇත. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. දම් මනුෂ්යයා දෙවියන් ව න්දසේදේ දිගටම පල්ලිය 
සඳ ා ස්පාඤ්ඤ භාෂා දවබ් අඩවියක් වන. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. දමය ඉංේරීසි  ා ටැගදලොේ දතොරතුරු සමග පිලිපීනය දවබ් අඩවිය 
දව්. 
 

පුවත් ස  ඉති ාසය දවබ් අඩවි 
 

COGWRITER.COM දමම දවබ් අඩවිය ප්රධාන ප්ර ාශණයක් දමවලමකි ස  ප්රවෘත්ති, මූලධර්ම, 
ඓති ාසි  ලිපි, වීඩිදයෝ,  ා අනාවැකි යාවත් ාලීන ඇත. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM දමම සභාදව් ඉති ාසය පිළිබඳ ලිපි ස  දතොරතුරු දවබ් අඩවිය මත  
තබා ගැනීමට ප සු දව්. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET දමම ප්රවෘත්ති  ා බයිබලීය මාතෘ ා ආවරණය අන්තර්ජාලය  ර ා ගුවන් 
විදුලි දවබ් අඩවිය දව්. 
 

ළඟාවන ස  ධර්ම දද්ශනය ශුද්ධ සඳ ා යූ ටියුබ් වීඩිදයෝ නාලි ා 
 

BibleNewsProphecy නාලි ාව. CCOG ධර්ම දද්ශනය ශුද්ධ වීඩිදයෝ. 
CCOGAfrica නාලි ාව.  CCOG අප්රි ානු භාෂා පණිවිඩ. 
CDLIDDSermones නාලි ාව. CCOG ස්පාඤ්ඤ භාෂාදවන් පණිවිඩ. 
ContinuingCOG නාලි ාව. CCOG වීඩිදයෝ දද්ශන. 

 

 

 

 

 

 



දෙවියන් ව න්දසේදේ ශුද්ධ දින ද ෝ අමනුෂ්ය නිවාඩු? 

 ඔබ නිවාඩු දින ගැන සිතන විට, දමො ක්ෙ ඔදබ් මත යට දනොනැදගන්දන්? ඔබ සො රිත ගස්, මල් වඩම්, 
 ාවන්, බිත්තර, උණුසුම්- රස් බනිස්, ස  මායා ාරියන් 'ඇඳුම් ආයිත්තම්, ගැන හිතන්දන්?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

එද ත් එම සංදක්ත කිසිවක් බයිබලදේ අනුමත  ර ඇත. බයිබලදේ ඇත්තටම උගන්වන දද් ඔබ ෙන්නවාෙ? 

ප්දර්රිත පාවුල් දමදසේ ලීදව්ය: 

19 එවිට මම දමොනවෙ කියන්දන්  රන්දන්? රූපයක් දෙයක්, ද ෝ කුමක් රූපවලට පූජා  රයි දෙයක් 
බව? 20 ඒ දවනුවට, විජාතීන් ඔවුන් දෙවියන් ව න්දසේ දවත භූතයන් පූජා මිස පූජාව, මම ඔබට භූතයන් 
සමඟ සු ෙතාදවන් අවශ්ය නැති වූ දද්වල්. 21 ඔබ සමිඳාණන් ව න්දසේදේ කුසලාදනන් ෙ 

දුෂ්ටාත්මයන්දේ කුසලාදනන් ෙ පානය  ළ දනො ැ ; ඔබ සමිඳාණන් ව න්දසේදේ දම්සයට ෙ 

දුෂ්ටාත්මයන්දේ දම්සයට යන ස භාගි විය දනො ැ . 22 එදසේත් නැත්නම්, ඊර්ෂ්යාව ෙ සමිඳාණන් 

ව න්දසේදේ කුපිත  රන්දන්? අපි උන් ව න්දසේට වඩා බලවත් ෙ? (1 ද ොරින්ති 10: 19-22) 

 

ඔබ දෙවියන් ව න්දසේදේ ශුද්ධ දින ද ෝ අමනුෂ්ය නිවාඩු තබාගත යුත්දත් කුමක්ෙ? 

 


