අපේ මතකය නැමැති වීඩිපයෝ කැසට් පටය
කර්තෘ : සැක් පූනන්

අප වටා අපි දකින්නාවූ හා අසන්නාවූ දර්ශනයන් හා ශබ්ද වීඩිපයෝ කැමරාවක් කරන පකාට පෙන ඒ
ආකාරපයන්ම පටිෙත කරෙැනීමට දැන් අපට හැකියාව තිපබ්. පේ වීඩිපයෝ කැසට් පටය පසුකලක
දර්ශන පුවරුවක් මතට නැවත දර්ශනය කරන විට සිද්ධවුනාවූ ආකාරයටම දර්ශනය වන්පන්ය.
අප සියළු පදනාටම අප ෙැන පදවියන් වහන්පසේට ෙණන් දිය යුතු දිනයක් එන බවට බයිබලය සඳහන්
කරයි. මනුෂ්ය ඉතිහාසපේ පබාපහෝ ශතවර්ෂ් ෙණනාවක් තුළ විසූ මනුෂ්යයන් බිලියන ොන ෙැන සිතා
බැලු විට, සෑම මනුෂ්යයකුපේම මුළු ජීවිත කාලය තුලදීම කළාවූ, කීවාවූ සෑම පදයකම වාර්තාවක් තබා
ෙැනීමට පදවියන් වහන්පසේට හැකි වන්පන් පකපසේද යන්න අපට ප්රපහේලිකාවකි. පදවියන් වහන්පසේ පේ
වාර්තාව තබන්පන් එක් එක් මනුෂ්යයාපේ මතකය තුළය. මතකය යන්න වීඩිපයෝ කැසට් පටයක් පමන්
විශේවාසවන්තව අපි කරන කියන, සිතන සෑම පද්ම වාර්තාෙත කරන්පන්ය. ඒ වාපේම එය අපේ
ඇතුලාන්ත ඉරියව් හා ආකල්පයන්ද වාර්තාෙත කරන්පන්ය. මනුෂ්යපයකු මැරුන විට ඔහු තම ශරීරය
පපාළව මතුපිට හැරදමා ගියත් ප්රානපේ පකාටසක් වන මතකය නමැති පුද්ෙලිකත්වය, තම ප්රානයත්
සමඟ මලාවූ ආත්ම යන්නාවූ සේථානයට යන්පන්ය.
අවසානපේදී විනිශේවපේ දවස පැමිපණන විට ඔහුපේ ප්රානය, වතාවක් පපාළව මතුපිට තම ශරීරයව
තිබුනාවූ දූවිල්ලට නැවත එකතුවී, තම මුළු ජීවිත කාලය ෙැනම පදවියන් වහන්පසේ ඉදිරිපේ ෙණන් පදන
පිර්ණස ශරීරාකාරව නැගිට එන්පන්ය. ඒ දිනපේදී, විනිශේවය පිර්ණස එක් එක් පුද්ෙලයාපේ වාරය
පැමිපණන විට, මුළු පලාවටම පපපනන පිර්ණස ඒ එක් එක් පුද්ෙලයාපේ මතකය නමැති වීඩිපයෝ පටය
තිරයක් මතට නැවත රූපෙත කර පපන්වීම පමර්ණ පදවියන් වහන්පසේ හට කරන්නට සිදුවන්පන්. ඒ
දර්ශනයන් හි නිරවදයතාවය ෙැන කිසිපවකුට ප්රශේන කිරීමට හැකියාවක් ඉතිරි වන්පන් නැත්පත්
මන්දයත් එය තමාපේම මතකය තම ජීවිතපේ වාර්තාව නැවත රූපෙතකර පපන්වන්නට යන නිසාය.
මනුෂ්යයන් පැළඳපෙන සිටින්නාවූ විනීතකම නමැති පිටසේතර පබාරු ඔපය හා ආෙම නමැති වසේරය
ඉරා දමනු ලබන්ට යන අතර සැබෑවූ අභ්යන්තර මනුෂ්යයාව එවිට පපපනන්ට පටන් ෙන්පන්ය. ඒ
දවපසේදී ආෙම කරනපකාට පෙන කිසි පකපනකු ෙැලපවන්පන් නැත, මන්දයත් කුමන ආෙමක
ඉපදුනත් නැතිනේ කුමන ආෙමක් අනුෙමනය කලත් ඔවුන් සියල්පලෝම පව්කර ඇති බව ඉතා පැහැදිලිව
දකින්ට යන්පනෝය. කලාවූ යහපත් ක්රියා, දුේපත් අයට එපසේ නැතිනේ ආෙමික ආයතන වලට මුදල් දී
තිබීම පවා කිසිපවකුව ෙලවා ෙැනීමට පපාපහාසත් පනාපව්. එයට පහේතුව නේ පේ කිසි ආෙමික
ක්රියාකාරීකමකට අපේ පව් ෙැන ඇති වාර්තාව මකාලීමට පනාහැකි වීමයි.
අප කළාවූ, කීවාවූ, සිතුවාවූ නපුරු පද්වල් ෙැන වාර්තාව පදවියන් වහන්පසේපේ පපනීපමන් සඳහටම
මකාලීය හැකි එකම එක මාර්ෙයක් ඇත්පත්ය. ඒ කරනපකාටපෙන විනිශේවය දවපසේදී අපේ ඒ පසූගිය
ක්රියාවන් නැවත වීඩිපයෝ පටිපයන් රූප ෙතකර පපන්වීම වලකින්පන්ය. අපේ යහපත් ක්රියාවලින් අපේ
නපුරු ක්රියාවන් මකාලීමට කිසිපසේත්ම හැකියාවක් නැත. අපි කළාවූ පව් උපද්සා සාධාරනවූත් එපමන්ම
ධර්මිෂ්ේඨවූත් දඬුවමක් ලැබිය යුතුමය. දිවයමය වයවසේතාව තුළ අපේ පාප උපද්සා නියම කර ඇති එකම
දඬුවම සදාකාලීක මරණය බව ශුද්ධවූ බයිබලය පවසයි. අප එකිපනකාපේ පාප උපදසා පේ මරණය
පයෝෙයපව්.
අපව පේ සදාකාලීක මරණය වූ දඬුුුවමින් මුදාලන පිර්ණසය දැනට අවුරුදු 1970 කට පමණ පපර පදවියන්
වහන්පසේපේ පුරවූ පේසුසේ ක්රිසේතුසේ වහන්පසේ මනුෂ්යපයකු පලස සේවර්ෙපේ සිට පපාපළාවට පැමිණ
කුරුසියක් මතුපිට තම ජීවිතය පිදුපව්. එහිදී උන්වහන්පසේ, දිවයමය දඬුුුවම දරා ෙත්පත් මනුෂ්යතවපේ
පාපය එනේ සෑම ආෙමකම සෑම මනුෂ්යපයකුපේම පාප උපද්සාය. උන්වහන්පසේපේ මෘත පද්හය

පසාපහානක තැන්පත් කර දින තුනකට පසු, මනුෂ්යයාපේ විශාලතම සතුරා වන මරණය උන්වහන්පසේට
පරාජය කළ හැකි බවත්, සැබවින්ම උන්වහන්පසේ මනුකයක් පෙන පැමිර්ණ පදවියන් වහන්පසේම බවත්
ඔේපු කරමින් මළවුන්පෙන් නැවත නැගිට්ට පසේක. ඉන් දින 40 කට පසු පබාපහෝ අය උන්වහන්පසේ
පදස බලා සිටියදීම සේවර්ෙය පවතට ඉහළට නැගී ගිපේ සියළු මනුෂ්යයන් විනිශේවය කරන පිර්ණස නියමිත
කාළපේදී නැවත පපාළව මතු පිටට එන බවට පපාපරානදු පවමිනි. ඒ පපාපරානදුව දුන්දා පටන් පේ වන
පතක් පුරා ශත වර්ෂ් 19 ක් පෙවී ඇති අතර දැන් උන්වහන්පසේපේ නැවත පැමිණීපේ කාලය ලංවී තිපබ්.
අපි පේ දිනවලින් එකක උන්වහන්පසේ සේවර්ෙපේ සිට පපාළවට පැමිණීම අහපසේ දකින්ට යන්පනමුව.
මුළු ඉතිහාසය පුරාම මනුෂ්ය සංහතිපේ පාපය උපද්සා මැරුණාවූ එකම තැනැත්තා පේසුසේ ක්රිසේතුසේ
වහන්පසේමය. මළවුන්පෙන් නැගිට්ටාවූ එකම පුද්ෙලයාද උන්වහන්පසේමය. පේ කාරනා පදක තුළ
උන්වහන්පසේ අසමසමය. අද අපි සැබෑ පලස පසු තැවී අපේ පාපයන්පෙන් හැරී, උන්වහන්පසේ අපේ පාප
උපද්සා මැරී මළවුන්පෙන් නැවත නැගිට්ට බව විශේවාස කරමින්, පේසුසේ ක්රිසේතුසේ වහන්පසේපේ
නාමපයන් පදවියන් වහන්පසේපෙන් සමාව ඉල්ලා සිටිපයාත්, අපේ පාපවලට කමාව ලබාපෙන මතකය
නමැති වීඩිපයෝ පටිපයන් ඒවා සියල්ල මකාෙත හැකිපව්. ඔබපේ පාපයන් පකතරේ වැඩි වූවත් බරපතල
වූවත් දැන් ඔබට හැකිය සේවාමීවූ පේසුසේ ක්රිසේතුසේ වහන්පසේව ඔපබ් ජීවිතයට හඬෙසා පසුකළාවූ පාපකාරී
ජීවිතපේ සටහන් මකා ෙන්නට. එවිට ඔබට ඔපබ් ජීවිතය පිරිසිඳුව අලූත් වාර්තාවක් ඇතිව නැවත පටන්
ෙන්නට හැකි වන අතර පද්ව දරුපවකුද වීමට හැකිය.
මනුෂ්ය සංහතියට පදවියන් වහන්පසේ සැලසුේ කළාවූ එකම ෙැලවීපේ මාර්ෙය පමය පව්. දැන් ඔබට එය
සතු කර ෙත හැක. පේ හැර ඔබට ඇති අනිත් විකල්පය නේ විනිශේවය දවපසේදී ඔබපේ මතකය නමැති
වීඩිපයෝ කැසට් පටපයන් ඔබපේ පාප ෙැන වාර්තාව රූපෙත කර පපන්වීමට මුහුණදීම බව මතක තබා
ෙන්න. පේ සතය දැනපෙන සියළු පව්කරුවන් උපද්සා ගිනි විලක සදාකාලික විනිශේවපේ බරපතල කම
පත්රුේ ෙත් නිසා සියළු පදනා හට ආදරපයන් අනතුරු ඇඟවීම අපපේ වෙකීමකි.
පදවියන් වහන්පසේපෙන් වූ පේ පර්ණවුඩය අපි ඔබට පුදන්පන් සැබෑවූ ආදරයකිනි. කිසිවක් කරන පිර්ණස
කිසිවිපටක කිසිපවකුහටවත් පදවියන් වහන්පසේ බල පනාකරන අතර අල්ලසේ ද පනාපදන නිසා අපිද
එපසේම කරමු. තම ජීවිතය සඳහා තමාපේ තීරණය ෙැනීමට එකිපනකා හට පදවියන් වහන්පසේ නිදහස දී
තිපෙන නිසා කිසිපවක් ඒ නිදහස උල්ලංෙනය පනාකල යුතුය. අප ප්රධානය කරන්නාවූ පද් හරියට අපේ
පිපාසාව සංසිඳවූ වතුර තවත් පිපාසිත ඕනෑම පකපනකු හට පනාමිළපේ ප්රධානය කිරීමකි. කිසි
පකපනකු එය බීමට අනිවාර්ය නැත. පත්රීම සේපූර්ණපයන්ම ඔබපේය.
ඔබ නිවැරදිවූ තීරණයක් අද ෙනීවා යන්න අපපේ ප්රාථීනය වන අතර ඒ කරන පකාට පෙන සදාකාල
ජීවනපයන් පදවියන් වහන්පසේ ඔබ ආශිර්වාද කරන පසේක්වා.
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