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ඊ�රායලෙ� ���චයක� සහ නායකයා � සා�ෙව�
වය�ගත �ෙ�ය. ඔ� තම �ත්රය�ව ඊ�රාෙය��
���චයක�ව� ෙලස ප� කෙ� ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ�
ෙ�වෙ� �� තමාෙ� �ථානය
ඔ��ට ලබා �මටය. න��
සා�ෙව�ෙ� �ත්රෙයෝ
��ඨෙයෝ �ෙවෝය. ඔ��
�දලට ආදරය කළ අතර
වංක ෙලස �ද� ලබා
ගැ�මට තම බලය
භා�තා කෙළෝය.



�ත්රය�ෙ� ��ඨකම �සා ඊ�රාෙය� ෙසනඟ �� ��ෙදෝය. 
අ�කරණය අසාධාරණ �ථානය� �ය. සා�ෙව�ෙ�
���ෙ� උපකාර අවශ්ය සෑම අව�ථාවක�ම ����ට �ද�
ෙග�මට �� �ය. �ම� ෙහෝ ෙදය� කළ ��ව ���. 

�න� ඊ�රාෙය�
වැ�මහ�ෙලෝ
එක��

සා�ෙව�ෙග�
උද�
ඉ��ෙවෝය.



“අපව ���චය ��මට අපට රෙජ� ෙද�න”යැ�
වැ�මහ�ෙලෝ බල කර�� ඉ�ලා ��ෙයෝය. සා�ෙව�ෙ�
��ඨ �ත්රය� තම�ව ���චය කරනවාට ඔ�� කැම�
�ෙ� නැත. ඔ��ට අවශ්ය �ෙ� ඔ�� වටා ��න �ය�ම
ජා��ට ���නා� ෙම� රෙජ�ය.



සා�ෙව� ෙකෝපයට ප� �ෙ�ය. ඊ�රාෙයලයට
දැනටම� රෙජ� ���! සදාකා�ක හා ස�වබලධා�

ෙද�ය� වහ�ෙ� ඊ�රාෙය� පාලනය කළ ෙ�ක. 
ෙබාෙහෝ කලකට ෙපර, උ�වහ�ෙ� ඊ���ෙ�

වහ�භාවෙය� ඔ��ව �දහ� කර, 
ඔ�� ගැළ� යාම සඳහා ර�

��ද ෙදබෑ කළ ෙ�ක.



ඉ�ප� උ�වහ�ෙ�
ඊ�රාෙය�ව��ට
ඔ��ෙ� මන�කා�ත
ෙ�ශය ��ෙ�ක.



සා�ෙව� යා�ඤා කළ ක�� ස�ඳාණ� වහ�ෙ� ෙමෙ�
වදාළ ෙ�ක: “ඔ�� ඔබව ප්ර��ෙ�ප කෙ� නැත, න��
ඔ�� මා ප්ර��ෙ�ප කෙළෝය. මා ඔ�� ෙකෙර� රජක�

ෙනාකරන ෙලස ඔ�� මා ප්ර��ෙ�ප කෙළෝය.
ඔ�� අ� ෙද�ව��ට ෙ�වය

කෙළෝය. ඔ��ෙ�
හඬට සව� � ඔ��ට

රෙජ� ෙදව”.



ෙද�ය� වහ�ෙ�
සා�ෙව�ට කතා කර��
����ට අන�� හඟවන ෙලස

�ෙ�ක. 

��ක රජව� බ�
ෙලස ඔ��ෙ� �ද�
ග� ඇ� බවද, 
ඔ��ෙ� ෙහාඳම
ෙක�ව� සහ ��ව�
වල ෙ�වයට ඔ��
ෙයාදවන බවද, 
ඔ��ෙ� �ත්රය�
ඔ�ෙ� හ�දාවට
බඳවා ග�නා බවද, 
�ව��ට ඔ�
ෙව�ෙව� වැඩපල
��මට අණ කරන
බවද ඔ��ට
අන�� හඟව�න
යැ� ෙද�ය�
වහ�ෙ� �ෙ�ක.



න�� ����ට
ෙකෙ� ෙහෝ
රෙජ� අවශ්ය 
�ය.



ෙද�ය� වහ�ෙ� සා�ෙව�ව ඉතා කඩවස�, 
ඉතා ලැ�ජා�� සහ ඉතා උස ත�ණෙය�

ෙවත ෙගන �ය ෙ�ක. අ� අයට වඩා ඔ�
උ�� වැ��ය. ඔ�ෙ� නම
සා��ය. සා�ෙව� සා��ව

�� �ට, ස�ඳාණ�
වහ�ෙ� කතා ෙකාට, 
“ෙමා� මාෙ� ෙසනඟ

ෙකෙර� රජක�
කර�ෙ�යැ” �

වදාළ ෙ�ක.



�ක� � සා�ෙව�
සා��ව ඊ�රායලෙ� ර�
ෙලස අ�ෙ�ක කෙ�ය. 
ඔ� සා��ව ඊ�රාෙය�
ෙසනඟට ඉ��ප� කළ
�ට, ඔ�� “රජ�මාට
��ඝා�ෂ ලැෙ�වා!” �
කෑගැ�ෙවෝය.



වැ� ක� ෙනාෙගා� සා�� ර� ප��ෂාවට ල� �ෙ�ය. 
ඊ�රාෙය�ව��ට ෛවර කළ අ�ෙමා�ව� ඊ�රාෙය�
නගරය� වටලා සෑම ��ෙස�ෙ�ම ද�� ඇස උ�රා දමන
බවට ත�ජනය කෙළෝය. ෙමානතර� ��� සැලැ�ම�ද?

ත�ජනය ගැන ප්රවෘ��ය සා�� රජ�මා ෙවත
�ෙ�ය. 

ඔ� තම හ�දාව
�දාන� කෙ�ය.



හ�දාව� ෙදක එකට
හ� � �ට සා��
අ�ෙමා�ව��
�නාශ කර නගරය
ෙ�රාග�ෙ�ය. 
සා�� රජ ෙද�ය�
වහ�ෙ�ට ම�මය
ලබා ෙද��, “අද
ස�ඳාණ� වහ�ෙ�
ඉ�රාෙය�� ගැළ�ම
ඉ� කළ ෙ�ක!” �
�ෙ�ය.



ෙද�ය� වහ�ෙ� එදා සා��ට ���ට ජයග්රහණය� ලබා
��ෙ�ක. න�� සා�� �තරම ෙද�ය� වහ�ෙ�ට ෙගෟරව
ෙනාකෙ�ය. �න� ����ව��ට ���ධව සට� කර�නට
ෙපර සා�� ෙද�ය� වහ�ෙ�ට �ජාව� ඔ�� කළ ෙ�ක. එය

සා�ෙව�ට අ�� කා�යය� බව
ඔ� දැන ��ෙ�ය. එය ��මට
සා�ෙව� පැ�ෙණන �� ඔ�

��ම ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ�
කැමැ�ත බව ඔ� දැන
��ෙ�ය. න�� සා��

ෙද�ය� වහ�ෙ�ට
අ�ක� �ෙ�ය!



සා�ෙව� පැ�� �ට, ඔ� සා��ට කතා ෙකාට, 
“ඔබ �යා කර ඇ�ෙ� අ�වණ ෙලසය, ඔෙ� ෙද�
ස�ඳාණ� වහ�ෙ�ෙ� ආඥාව ඔබ ෙනා��පැ�ෙ�ය, 

දැ� ඔෙ� රා�යය පව��ෙ� නැතැ” �
�ෙ�ය.



එය �ඩා පාපය� යැ� සා�� �ත�නට ඇත. න��
ෙද�ය� වහ�ෙ�ට අ�ක� �ම සැම�ටම බරපතළ
කාරණාව�.



තව� අව�ථාවක, 
අමෙල�ව��ෙ� ��ඨ
ජනතාව �නාශ කරන
ෙලස ෙද�ය� වහ�ෙ�
සා��ට අණ කළෙ�ක. 

න�� සා��
සහ ෙසනඟ
අමෙල��
ආග� ර�ට
�ව� �මට ඉඩ
හැ�ෙ�ය. ඔ��
ව�නා භා�ඩ, 
බැට�ව� සහ
ගවය� ද තබා
ග�හ. සා��
පැව�ෙ� ඔ��
ෙ� ෙ�ව�
ස�ඳාණ�
වහ�ෙ�ට
�ජා ��මට
තබාග�
බවය.



සා�ෙව� සා��ට කතා ෙකාට, “�ජාවට වඩා �ක� �ම
උ�� ය. ඔබ ස�ඳාණ� වහ�ෙ�ෙ� වචනය ප්ර��ෙ�ප

කෙ�ය, ස�ඳාණ� වහ�ෙ�
ඉ�රාෙය�� රජ �ෙම� ඔබ

ප්ර��ෙ�ප කළ ෙ�කැ” �
�ෙ�ය. සා�� තමා කළ පාපය

ගැන ෙබාෙහෝ කණගා� �ෙ�ය.
න�� එය ප්රමාද වැ�ය. ඔ�

ස�ඳාණ� වහ�ෙ�ට �ක�
ෙනා� �සා ඔ�ෙ�

��තෙ� ඉ�� කාලය
කණගා�දායක

ෙලස ගත�ය.



කඩවස� �ව� අ�වණ � රජ

foaj jpkfhka tla l:djla 

nhsn,fha 

1 සා�ෙව� 8-16

“Tfí jpk meyeos,s jk úg wdf,dalh ,efí”
.S;dj,sh 119:130



18 60

wjidkh



fuu nhsn,a l:dka;rh wmg mjikqfha" wm iE¥ wmf.a ufyda;a;u foúhka 
jykafia ms<sn| oekf.k Wka jykafia lõoe hs lshd y÷kd.kakd f,ihs' 

foúhka jykafia úiska mdmh hhs i,lk" whym;a foa wm úiska lr we;s nj 
Wka jykafia okakd fial' mdmhg oËqju urKhhs' tfy;a foúhka jykafia wmg 
fndfyd fia fm%au lrk neúka Wka jykafiaf.a tlu mq;%hd wm fj; tjQ fial' 
fÊiqia jykafia l=reisfha jo fõokd ú¢ñka Tfí mõ Wfoid urKhg m;a jq 

fial' fÊiqia jykafia urKfhka keÕsg" ;udf.a ksji jk iaj¾.hg .sh fial' 
Tn fÊiqia jykafia ms<sf.k Tnf.a mdmhg ludj wheÈk úg Wka jykafia 

Tng ludj fok fial' túg Wka jykafia Tn iuÕ Ôj;a jkq we;' 
Tng o iodl,aysu Wka jykafia iuÕ Ôj;a úh yel' 

fuu i;Hh Tn ms<s.kafka kï fÊiqia jykafiag fufia mjikak'

wdorKsh fÊiqia jykai" Tn jykafia" foúhka jykafia nj uu úYajdi lrñ' Tn 
jykafia ñksia nj f.k udf.a mdmh fjkqfjka Èú mqod oeka kej;;a Ôjudkj 

jevisák fial' uf.a ðú;hg meñK udf.a mdm lud lrk fuka b,a,d isáñ' túg 
ug Tn jykafia iuÕ w¨;a Ôú;hla .;lsÍug yels h' Tn jykafia iuÕ iodld, 

Ôú;hg o ug Èkla Wod jkq we;' wdfuka' 

Èkm;d nhsn,h lshjd foúhka jykafia iuÕ l;d lrkak ^Y=' fcdyka 3(16&
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