
එස�ෙය�: ද�ශන
�� ��සා

orejka Wfoid 
nhsn,hla



bÈßm;a lrkakd: Edward Hughes

kso¾Ykh lrkakd: Lazarus
Alastair Paterson

ilialrkakd: Ruth Klassen

mßj¾:kh lrkakd

ksIamdokh lrkakd: Bible for Children
www.M1914.org

©2023 Bible for Children, Inc.
wjirh ( fuu l:dka;rh Wmqgd .eksug fyda uqøKh lsÍug wjir 

we;suq;a th úlsKSug wjir ke;'



ෙබාෙහෝ කලකට ෙපර, බලව� හ�දාව� �දයටපහර ��
අතර, ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� ෙසනඟෙග� ෙබාෙහෝ ෙදෙන�ව
වහ�� ෙලස බ�ෙලෝ�යට ෙගන යන ල�ෙ�ය. ෙමම �ෙද�ෙවෝ

තම ෙ�ශෙය� ෙබාෙහෝ ��� � ෙකබා�
ගඟ අසල �ව� �ෙවෝය. ඔ��

අතර ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ�
ෙ�වකෙය� �
අනාගතව�තෘ

එස�ෙය�ද
�ෙ�ය.



�න� ෙද�ය� වහ�ෙ� එස�ෙය�ට
ද�ශනය� ෙපෙන�නට සැලැ�� ෙ�ක. ෙද�ය�
වහ�ෙ�ෙ� ෙ�ජස ���ම� ආෙලෝකය� ෙලස, 
��මය ��� හතර ෙදෙන�ෙ� �ව�පෙය� ��
�ය. එ�ෙනකාට ��� හතර� සහ �යාප�
හතර� බැ�� ���. ඒවාට උ�� ��ෙ�
��ෙසන ෙ��� වැ� ආෙලෝකෙය� ���
අලංකාර �� මැ�� �ංහාසනය�. එස�ෙය�
එය �� �ට ����
වැ�ෙ�ය.



ෙද�ය� වහ�ෙ� එස�ෙය�ට කතා කළ ෙ�ක. “මම ඔබව
ඊ�රාෙය� �ත්රය� ෙවතට යව�. ඔ�� කැර�කාර බැ��
මාෙ� වචන ඔ��ට පවස�න.” අ�ලන
�ය��ල� ස�ත අත� �� �ය. “ෙ�
�ය��ල ක�න. ඉ�ප� ෙගා�
ඊ�රාෙය� වංශයට කතා
කර�නයැ”� ෙද�ය�
වහ�ෙ� �ෙ�ක. 

ෙමානතර� අ�� ආකාරෙ�
�ධානය�ද? න�� එස�ෙය� �ක� �, 
�ය��ල අ�භව කර �ට�ව �ෙ�ය.



ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� ආ�මය එස�ෙය�ව ඔසවා ෙකබා�
ගඟ අසල ෙවන� �ථානයක �ව� � වහ�භාවෙ� ��
�ෙද�ව� ෙවත ෙගන
�ෙ�ය. �න හත� ඔ�
ඔ�� වා� � �� තැනම
වා� � ��ෙ�ය. ඔ� ��
ෙද�� ��මයට ප�
�ෙ�ය. ඉ�ප� ෙද�ය�
වහ�ෙ� එස�ෙය�ව
�රක�ෙව� ෙකාට ප�
කළ ෙ�ක. ෙද�ය�
වහ�ෙ�ට අ�ක�
ෙනාවන ෙ� ��ඨ
����ට අන��
ඇඟ�ම ඔ� හට
පැව� ���.



එස�ෙය� ����ට ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� වචනය
පැහැ�� ��මට ෙබාෙහෝ අ�� ෙ�ව� කෙ�ය. ඔ� මැ�
�ව�වක ෙජ�සලෙ� ���රය� ඇ�ෙ�ය. සමහර�ට
ඔ� ෙජ�සලම වටා බලව� හ�දාවක �ප අ�න
අතර�ර ���� ඔ�ෙ� උර�ස උ�� ඒ �ත්රය ෙදස
බැ�වා �ය හැ�ය. ඔ� ෙප�ව�� ��ෙ� ෙද�ය�
වහ�ෙ�ෙ� ��ධ �වර ළඟ�ම �නාශ වන බවය.



ඊ�රාෙයලෙ� උ�� රාජ්යය වසර 390� ෙද�ය� වහ�ෙ�ට
අ�ක� � අතර ද�� රාජ්යය � �දයාව වසර 40� �රාවට
ෙද�ය� වහ�ෙ�ට අ�ක� �ය. ඊ�රාෙය�ව�� �නාශ �
��ෙ�� �දා ෙ�ශය ඉ�ම��ම �ඳ වැ�ෙ�� ඒ �සාය. 
ෙද�ය� වහ�ෙ� එස�ෙය�ට �න 390� ඔ�ෙ� ව�
පැ�තට වැ�ර ��න ෙලස�, ප�ව �න 40� ඔ�ෙ� ද��

පැ�තට වැ�ර ��න ෙලස� �ෙ�ක. ඒ, ����ට
ඔ��ෙ� කළ පාපෙ� අ��� ගණන

මත� කර ෙද� සඳහාය.



ඇතැ��ට එස�ෙය� ෙබෙහ��
අ�� ��ෙස� ෙලස ���� ��වා
�ය හැ�ය. ෙද�ය� වහ�ෙ� ඔ�ට
� සෑම ෙදය�ම ඔ� කෙ�ය. �න�
ඔ� තම �සෙක� කපා එ��
�ෙන� එක� ���සා දැ�ෙ�ය. 
එෙ� කෙ� බැ�ෙලෝ�ෙ� හ�දාව
නගරයට පහර �� �ට ෙය�සලෙ�
වැ�ය�ෙග� �ෙන� එක� ෙරෝග
හා සාගතෙය� �ය යන බව
ෙප��මටය.



එස�ෙය� ඔ�ෙ� �සෙක�ව�� තව� �ෙන� ෙකාටස�
ෙගන ක�ෙව� කැබ� වලට කපා දැ�ය. ෙමය ����ෙග�
�ෙන� එක� � ��ස ස�� ක�ව�� �ය යන බව
ෙප��මටය. අවස� �ෙන� එ� ෙකාටස, එස�ෙය�
�ළෙ� ��ර යැ�ෙ�ය. න�� ඔ� තම ව�ත්රෙ� වා�ෙ�
�සෙක� ��පය� රඳවා ග�ෙ�ය. ඒ, ෙද�ය� වහ�ෙ�
තම ෙසනඟෙග� සමහෙර� �ර��තව තබා ඔ��ව

ෙපාෙරා�� ෙ�ශයට

ආප� ෙගන යන
බවට ල�ණ�

වශෙය�. 



ෙමම ���ත අනාගතව�තෘවරයා
වහ�භාවෙ� �� �ෙද�ව�ට පැව�ෙ� ඔ��
බලාෙපාෙරා�� � ප�� �� ෙනා� ත�වය
වඩා� නරක අතට හැෙර� ඇ� බව�. 
එස�ෙය� සමඟ ෙසනඟ ෙකෝපයට
ප� � න�� ඔ� �ගටම ෙද�ය�
වහ�ෙ�ෙ� වචනය ෙ�ශනා
කෙ�ය. �න� ඔ� ඊ�රාෙය��
වැ�මහ�ල� සමඟ �ඳෙගන
��ය� ෙද�ය� වහ�ෙ�
එස�ෙය�ට ද�ශනය�
ෙපෙන�නට සැලැ��
ෙ�ක. ද�ශනෙ��, 
ෙද�ය� වහ�ෙ�
ඔ�ෙ�
�සෙක�ව�� ඔ�ව
ඔසවාෙගන ෙය�සලෙ�
ෙ�වමා�ගාවට ෙගන �ය ෙ�ක.



ෙ�වමා�ගාෙ�� ෙද�ය� වහ�ෙ� එස�ෙය�ට බඩගා යන
ස��, අ���� මෘගය� සහ ��ම ෙප�� ෙ�ක. ෙ�වා ��
�නක ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� මා�ගාෙ� ෙනා��ය ��ය.



නායකෙයෝ ෙද�ය� වහ�ෙ� ෙව�වට ෙ�වාට නම�කාර
කෙළෝය. ෙද�ය� වහ�ෙ� එස�ෙය�ට ෙප��ෙ�
උ�වහ�ෙ�ෙ� ම�මය ෙ�වමා�ගාෙව� �ටව යන බව�, 
ෙ�වමා�ගාව �නාශ වන බව�ය. ද�ශනය අවස� � ප�, 
එස�ෙය� ඒ ගැන �ෙද�ව�ට �ෙ�ය.



ෙද�ය� වහ�ෙ� � �ය�ල සැබෑ �ය. ෙජ�සලම
�නාශ �ය. ෙබාෙහෝ ���� �ය �ෙයෝය.
බ�ෙලෝ�ෙ� වහ�භාවෙ� �� �ෙද�ෙවෝ එය
ඇ� �ට, ෙද�ය� වහ�ෙ� තම ෙසනඟ සදහටම
අ�හැර දමා ඇ�දැ� ක�පනා කෙළෝය.



න�� ෙද�ය� වහ�ෙ� තම
අනාගතව�තෘවරයාට තව� ප��ඩය�
ලබා �� ෙ�ක. උ�වහ�ෙ� එස�ෙය�ව
�ය� ඇටක�ව�� ��� ��යාවතකට
ෙගන �ය ෙ�ක. ඒවා ���
ඇටක� �ය.



“ම�ෂ්ය �ත්රය, ෙ� ඇටක� වලට නැවත �ව� �ය හැ�ද?” 
ෙද�ය� වහ�ෙ� එස�ෙය�ෙග� ඇ� ෙ�ක. “ෙද� �වා��
වහ�ස, එය ද�ෙනෝ ඔබවහ�ෙ�ය” �යා එස�ෙය� ����
��ෙ�ය. සැබැ��ම �ය� ඇටක� නැවත �ව� ෙනාව�ෙ�ය.
�වා�� වහ�ෙ� එස�ෙය�ට කතා කර�� “ෙ� �ය�
ඇටක� වලට අනාගත වාක්ය �ය�න, �ය�
ඇට, �වා�� වහ�ෙ�ෙ� වචනය අස�න. ඔබ
�ව� ව� ඇත �යා පවස�නයැ”� �ෙ�ක.



අනාගතව�තෘ වරයා ��මෙය� බලා ��ය� ඇටක� එ��
එක එක� � ශ�ර සෑ�ෙ�ය.



ඉ�ප� ඒවා මත මාංශය හට ගැ��.



මාංශය ස�� වැ� �ෙ�ය. න�� ඒ ශ�ර වල ��ම
ෙනා���.



එ�ට �වා�� වහ�ෙ� කථාෙකාට: “ම�ෂ්ය �ත්රය, �ඹ
අනාගතවා�ය �ය�� �ළඟට කතා ෙකාට එ�බා ආ�මය, 
�ඹ සතර �ග �ළංව�� ඇ�� ෙමා�� �ව�වන ��ස
ෙමා�� �ළට ��ම ෙහළ�න �යා �ය�නයැ”� �ෙ�ක. 
එස�ෙය� එෙ� කළ �ට ඔ�� �ළට ��ම පැ��ෙ�ය. 
ඔ�� �ව�ව නැ�ට ��ෙයෝය. ��නය, �ශාල හ�දාව��

�� �ෙ�ය.



ෙජ�සලම �ඳ වැ�� �ට බ�ෙලෝ�ෙ� �� �ෙද�ව�ෙ�
බලාෙපාෙරා�� �� වන බව ෙද�ය� වහ�ෙ� දැන ��ය
ෙ�ක. එස�ෙය�ෙ� ද�ශනය ��� උ�වහ�ෙ�
ප��ඩය� යැ� ෙ�ක. “ෙ� ඇටක� න� �� ඊ�රාෙය�
වංශයය. මම මාෙ� ආ�මය ඔබ �ළ තබා, ඔෙ�ම ෙ�ශෙ�
ඔබව තබ�ෙන�”� ෙද�ය� වහ�ෙ� �ෙ�ක.



ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙග� ලැ�න බලාෙපාෙරා��ෙ�
ප��ඩය ෙමාන තර� ���ඨද? එස�ෙය� මා�ගෙය�
ෙද�ය�වහ�ෙ� �� ෙපාෙරා�� ඉ� �ෙ� �ෙද�ව�
ඔ��ෙ�ම ෙ�ශයට ප�ව පැ�� �ට�ය. �වා�� ෙද�ය�
වහ�ෙ� නැවත ඔ��ව තම ෙ�ශයට ෙගන ආ බව ඔ��

දැන ��ෙයෝය. 
ෙද�ය�
වහ�ෙ�ෙ�
වචනය සෑම �ටම
සැබෑ ව�ෙ�ය.



එස�ෙය�: ද�ශන �� ��සා

foaj jpkfhka tla l:djla 

nhsn,fha 

එස�ෙය�

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



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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