සභාපති රසල් එම්. නෙල්සන්නේ පණිවිඩය
සමාජ පණිවිඩ වීඩිනයෝව - 2020 මාර්තු 13
මානේ ආදරණීය සන ෝදර සන ෝදරියනි, ස්වාමින්ව න්නස්නේ දරුවන්නේ ජීවිත
ුළ නිරන්තරනයන් උන්ව න්නස්නේ ස්තය දකිෙ කැපීනපනෙෙ යුගයක අපි
ජීවත්වන්නෙමු. අපනේ ස්වර්තික පියාණන්ව න්නස් ස උන්ව න්නස්නේ පුත් නේසුස්
ක්රිස්ුස්ව න්නස් අපව ඳුෙති, අපට නේම කරති, එනමන්ම අප නදස බලාසිටිති. ඒගැෙ
අපට ස්ිර විය ැකිය.
ඒ අතරම, ඔබ න ාඳින් දන්ො පරිදි, නගෝලීය සභාවක් වශනයන් අප සුවිනශ්ෂී
අභිනයෝගයකට මුහුණදී සිටින්නෙමු. COVID-19 ස එහි ප්රතිඵලයක් නලස ඇතිවූ නරෝගී
තත්වය ද ස් ගණෙකනේ ජීවිත වලට බලපා ඇති අතර නබාන ෝ නිතිපතා ක්රියාකාරකම්
වලට බාධා ඇතිකරයි. දුක් විඳිෙ අය නවනුනවන් ස ආදරණීයයන් අහිමිවූවන් නවනුනවන්
අපි යාච්ඤා කරන්නෙමු.
යාච්ඤාපූර්තවකව සලකාබැලීනමන් පසුව ස නමම අභිනයෝගයට විසඳුනම් නකාටසක්
වීමට අපනේ ගැඹුරු ආශාව ඇතිව, අප මෑතකදී ස්වාමින්ව න්නස්ට ෙමස්කාර කරෙ ා
නස්වය කරෙ ආකාරය සම්බන්ධනයන් තාවකාලික නවෙස්කම් රාශියක් සිදුකර ඇත්නතමු.
ඔබනේ ඇදහිල්ල, ඔබනේ යාච්ඤා, ඔනේ ස නයෝගය ස අවනබෝධය පිළිබඳව අපි වඩාත්
කෘතඥනවමු.
නමම අෙෙය අභිනයෝග නියමිත නේලාවට ඉවත්වනු ඇත. මම අොගතය ගැෙ
සුභවාදීව සිටිමි. නදවියන්ව න්නස්ට නේම කරෙ ා උන්ව න්නස්ට නස්වය කරෙ අයට
නදවියන්ව න්නස් විසින් ගබඩාකර ඇති නර්ෂට
්
ා පුදුමාකාර ආශිර්තවාද මම දනිමි. නමම

ශුද්ධ කාර්තයනේදී උන්ව න්නස්නේ ස්තය නබාන ෝ ආකාර වලින් මම දකිමි. එබැවින්,
නමම අවිනිශ්ිත කාලවලදී, ගැලවුම්කරුවාණන්නේ නමම නපානරාන්දුනවන් සැෙනසන්ෙ.
“මා කියෙ නද් ඔබ කරෙ විට ස්වාමින්ව න්නස් වෙ මම බැඳී සිටිමි” නලස උන්ව න්නස්
කීනේය. (උපුටා දැක්වීම අවසන්)
උන්ව න්නස්ට සවන්දී උන්ව න්නස්නේ නීතිවලට කීකරු වෙ සෑමනකනෙකුටම
ප්රීතිය සැමවිටම පවතිෙ බව මම ඔබට නපානරාන්දු නවමි.
සන ෝදර සන ෝදරියනි, කරුණාකර ඔබ ගැෙත් ඔනේ ආදරණීයයන් ගැෙත්
න ාඳින් බලාගන්ෙ. ඔබ අවට සිටිෙ අයට ස දුර බැ ැර සිටිෙ අයට උපකාර කිරීමට
අවස්ථා නසායන්ෙ. අනේ අසල්වැසියන් නකායි ස්ථාෙයක ජීවත්වුවත් ඔවුන්ට නද්වනස්වය
කිරීනම් වරප්රසාදය අපට ඇත.
අපනේ සාමාෙය චර්තයානේ තාවකාලික නවෙස්වීම් මින් ගෘ ස්ථ නක්න්ීය
ශුභාරංි අධයයෙය නකතරම් වටිොද යන්ෙ අත්විඳීමට අමතර කාලයක් ලබානදයි. නේසුස්
ක්රිස්ුස්ව න්නස්නේ ශුභාරංිය අධයයෙය කිරීම සඳ ා ෙව නමෝර්තනමාන්නේ නපානත්
වීඩිනයෝ ස නවෙත් තාක්ෂණය භාවිතා කිරීමට පසුබට නොවන්ෙ.
අපි සැනවාම ප්රධාෙ සම්මන්රණය නතක් බලාසිටින්නෙමු. එවිට අපි නේසුස්
ක්රිස්ුස්ව න්නස්නේ ශුභාරංිය ෙැවත පිහිටුවීම නකනරහි අවධාෙය නයාමුකරමු. එම
ශුභාරංිය කරදරකාරී නලෝකයකට යම් බලානපානරාත්ු ස උපකාර සපයයි.
මම ඔබලාට ආදනරයි. මම ඔබ නවනුනවන් යාච්ඤා කරමි. ඔබ උන්ව න්නස්ට
දිගටම සවන්නදෙ විට ඔබට සැෙසිල්ල ා සාමය ලැනබනු ඇතැයි මම නපානරාන්දු නවමි.

