
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

බයිබල් අධයයන ිෂය රුණු 



බයිබල් අධයයන ූලධ්මමය් 

අරමුණ 

ෆභ වබහගින්නනකුභ තභ භළවුම්කරුහණන් න නදවිඹන්වන්නේ අඳුනනගන 

උන්වන්නේ භඟ ගභන් කිරීභට වළකින ඳරිදි, ෆභ තිඹකභ නදවිඹන් වන්නේනේ 

චනඹ භඟ සථහයි කහරඹක් ගත කිරීභ අඳනේ ඹහච්ඤහ වගත අනේක්හ නේ.  

අගය් 

 අඳනේ දිවි ඳළනඹන්රදී ඳදනම් වගත නේ චනඹ භත පිහිටීභ. 

 පුරුඹන් ව සත්රිඹන් ෆභ නකනනකුභ නදවිඹන්වන්නේනේ නරේභඹ ගළන තභනන් ේ 

ටවහ ගළනීභ තුශ ව ෆභ තිඹකභ නේසුස වන්නේ ඔවුනතය ඳයහර්තනඹ කයන 

පිණි ඔවුන් දිරි ගළන්වීභ. 

 පිඹහණන් වන්නේ අඳ උන්වන්නේ නතට ඇද ගන්නහ නර, නේ චනඹ 

අදයඹනඹ කිරීභට තිනඵන උනන්දු ඇවිසීමභ. 

 ෆභ ඳංතිඹකභ ති නේහ වහ නදවිඹන්වන්නේ භත මුළුභනින්භ ඹළනඳන පිණි 

ඹහච්ඤහ රගුණ කිරීභ. 

 නේ චනනේ තයඹන් අනහයණඹ කයගන්නහ පිණි, විවිධ ඇදහිිවර ිටිනන්නහවුන් 

කළන්න.  

 නරේභනේ ව නේකවයඹ තුශවු අයමුණහවයභක තකවයඹ ඳයහර්තනඹ කිරීභ.  

 ෆභ නහඹකනඹක් විිටන්භ කිරීභට නිඹභ කශහවු කර්තය න නදවිඹන්වන්නේනේ  

කළවීභ ඉසඨ කයන පිණි ඔවුන් පුහුණුකය සනේධ කිරීභ. 

 



ඳරමා්මථය් 

 භහජිකඹන් විධිභවය කහරඹක් තුශ නදවිඹන් වන්නේ වහ භඟ නඹනදනහ දළකීභ. 

 දදනික ජීවිතඹ තුශට නේ චනඹ අදහශ කයගළනීනම් වළකිතහඹ ර්ධනඹ කය 

ගළනීභ.  

 අන් අඹ නනුනන් අඛණ්ඩ ඹහච්ඤහ කිරීභ. 

 පිළිතුරු වහ නේ චනඹ නත නළඹුරුවීනම් රණතහඹ ළිවවීභ. 

 ෆභ භහජිකනඹකුභ හකච්ඡහන්ට වබහගි කිරීභට දිරි දීභ. 

 නදවිඹන් වන්නේ කශහවු ව කයමින් ඳතින නේල් සනච්ඡහන් ව විෘත 

නඵදහගළනීභ. 

 නේ නරේභඹ නඵදහගළනීභට තිනඵන අසථහන් නවීභ. 

 

උත්ඳත්තිය: ආරම්භය පිළිබ අධයයනය් 

ශැඳි්වීම 

 

නන කයදහකටවය ඩහ අද මිනිසුන් ජීවිතනේ දුසකයභ රලසනරට පිළිතුරු න ඹමින් ිටිනති; 

විදයහටවය තහට පිළිතුරු දිඹ නන වළකිඹ. භනුයඹන් වට දළන ගළනීභට අලය න්නන් අඳ 

කවුද, අඳ නභහි ඳළමිණිනේ නකනේද, අඳනේ අයමුණ කුභක්ද ව විලසඹ ඉදිරිඹට නගන 

ඹන්නන් කුභක් ද ඹන්නයි. ඵයිඵරනේ පිටු තුශ නභභ රලසනරට ව තවය නඵ නවෝ 

රලසනරට පිළිතුරු තින.. යඹ අඳ තුශ නන  අඳනේ නරෝකනේ භළවුම්කරු නකනයහි සිරය 

ඵරහනඳ නය වයතුක් ඳඹන ඇදහිඹ නන වළකි නඳ තකි.  



නදවිඹන් වන්නේනේ ඳළළවයභ ව ඵරඹ ආයම්බනේ ිටටභ උඳකල්ඳනඹ කය ඇති නිහ 

උවයඳවයති නඳ ත කිිට විනටකවය නදවිඹන් වන්නේනේ ඳළළවයභ ගළන තර්ක නන කයයි. ඳශමු 

ඳරිච්නේදනේදීභ අඳ වට භළවීනම් ආලසචර්ඹඹ දළකිඹ වළකියි. නයෝභ 1:20 ට අනු 

උන්වන්නේනේ ඳළළවයභ පිළිඵ හක්ෂි අඳට රඵහ නදන්නන් නභභ ආලසචර්ඹඹ යි. 

"ම්නිවාද ලෝරය මැව තැ් ඳට  ් ලදිෂය් ලශ්ලවේලේ අදෘයමාන ලේ ලන 

උ්ලශ්ලවේලේ වදාරාලිර බය වශ ලදිෂරම මලනද ලේලලි් ලත්ුණම් ලගොව් ඳැශැදිලිල 

ලව ලඳනී ය්ල්ය.” තද උන්වන්නේනේ ිටඹලුභ භූමික භළවිල්ර අතුරින්, කළයිව 

ගන්නන් නදවිඹන් වන්නේනේ සරඳනඹන් භන රද මිනිහ ඹ. 3 න ඳරිච්නේදඹ භගින් 

මිනිහනේ ඳරීක්හ ව ළටීභ පිළිඵ නේදජනක කතහ අඳට කිඹහඳහනු රඵයි. 6 න 

ඳරිච්නේදනේ, භවහ ජරගළල්නම්දී මිනිහනේ දුසටකභ ව නදවිඹන් වන්නේනේ දඹහන්විත 

යුක්තිඹ ගළන අපි කිඹමු. 11 න ඳරිච්නේදනේ අපි නළතවය ඵහනඵල් කුළුනණ් මිනිහනේ 

කළරැල්ර ව නදවිඹන් වන්නේනේ දඹහන්විත යුක්තිඹ ගළන කිඹමු. අපි 12 න ඳරිච්නේදඹ 

නඳ නය න්දුකින් අන් කයන්නනමු. නභහිදී අපි නදවිඹන්වන්නේනේ මිදීනම් ළරළසභ ව 

නදවිඹන්වන්නේ විිටන් උන්වන්නේනේ කරුණහනේ උඳකයනඹ නර මුිවන්භ නතෝයහගවය 

මිනිහ නර අඳනේ ඇදහිල්නල් පිඹහ න ආබ්රවම් වඳුන්හ නදනු රළන. ගගරහති 3:29).  

ර්මතෘ  

ඳයණ ව අලුවය ගිවිසුනම් ශුේධ ිවඹවිිවරට අනු, නභෝනස ඵයිඵරනේ ඳශමු නඳ වය ඳව 

ිවවීඹ ගනඹෝෂුහ 8:31, යසයහ 7:6, දහනිනඹල් 9:13, ක්රිඹහ 3:22; නයෝභ 10:5). නඹ වන් 5:45-46 

ව භහර්ක් 1:44 හි නභෝනසනේ නල්ඛන ගළන නේසුසවන්නේද වන් කශනේක. නභභ 

ග්රන්ථ ඳවක යකතු ඳංච පුසතක නර වළිනන්නේ. යුනදේන් මුිවන් නභභ යකතු යක් 

ම්ඵන්ධිත කෘතිඹක් නර ළරක අතය, යඹ "නටෝයහ" නවෝ "නීතිඹ" නරද භවය විට 

"නභෝනසනේ නීතිඹ" නරද වළිනන්වව. යක කෘතිනේ ිටට නක ටස ඳව දක්හ නඵදීභ ිටදු 

වනේ කුභන කහරනේද ඹන්න නිලසචිත නළත.  

දිනය  

නභෝනස ක්රිසතු පර් 1525 දී ඳභණ උඳත රඵහ ය 120කට ඳභණ ඳසු මිඹ ගිනේඹ. 

උවයඳවයති නඳ ත භළවිල්නරන් ආයම්බ න අතය නඳ නය න්දු ව ගළරවුම්කරුහ ඳළමිණීභට 

නිඹමිතවු ඳවුරට අඹවය නජෝේ භඟ අන් නේ. යඹ ඵයිඵරනේ අනනකුවය නඳ වය 65ටභ 

ඩහ ළිව කහරඹක් ආයණඹ කයයි. ඉදිරිනේදී ිටදුවීභට නිඹමිත නේල් ගළන කතහ කශ 

අනහගතක්තෘරුන් නභන්භ, නභෝනස ෘජුභ නදවිඹන් වන්නේනගන් ආනුබහඹ රඵහ 



ගවය අතය ඔහුට නඳය ිටදු ව නේල් ගළන කතහ කනශේඹ. II නේතෘස 1:21 ට අනු, නභෝනස 

ිවඹන කර, නදවිඹන්වන්නේනේ ආවයභඹ භඟ නඳන්ව නේක.  

ලත්මාල 

 උවයඳවයති නඳ නවය, විලසඹ නේදිකහයි, නදවිඹන් වන්නේනේ භහිභඹ නවයභහයි, භහන 

ර්ගඹහ ඳහඳඹ ව මිදීභ කථහ සතුයි. නඵ නවෝ රථභතභව නභභ නඳ නතහි, අපි ඳශමු 

විහවඹ, ඳශමු ඳවුර, නදවිඹන් වන්නේට යනයහි ඳශමු කළරැල්ර ව ඳහඳනේ රතිවිඳහක ගළන 

කිඹමු. අපි දකිනහ ඳශමු අක්රිඹ ඳවුර, ඳරිපර්ණ ඳරියඹක් තුශ අහර්ථක ව ඳශමු ඳවුර. 

ඳශමු මිනීභළරුභ ව නදවිඹන්වන්නේනේ භහර්නගෝඳනේල නන භළති ක්රිඹහ කිරීභට උවයහව 

කශ ංසකෘතිඹක් අපි දකින්නනමු. නවනබ්රේ ජහතිඹ න නභභ භනුයඹන් තුළින් නදවිඹන් 

වන්නේ ිටඹලු ජහතීන් වහ මිදීභ නගන යනනේක. උන්වන්නේ තභ මිදුම්කරුහණනන් 

නරෝකඹට යන්නන් උන්වන්නේනේ නඳ නය න්දු ව නනඟ වයවහඹ. I නේතෘස 2:9 ඳන 

ඳරිදි, උන්වන්නේ නනඟක් නතෝයහගවයනවය ඔවුන්, “අ්ධරාරලය් තම්ලශ්ලවේලේ 

ිෂවම්ඳත් ආලෝරයට නුඹා රැලා ගත් තැන්ලශ්ලවේලේ උත්රෘ්ටතාලය් ද්ලන 

පිණිව නුඹා ලනාහි ලතෝරාගත් ලංය්ද, රාජකීය පූජරලයෝද, ශුේධවු ජාතිය්ද, 

ලදිෂය්ලශ්ලවේලේ ව්තර ලවනඟ්ද ල්නහුය."  

නදවිඹන් වන්නේනේ භහිභඹ ශුේධ ිවඹවිල්ර පුයහභ රමුඛ නවයභහ න අතය, නභභ ඳශමු 

ඳරිච්නේද 12 හි කථහ සතු අඳට කරුණු නදකක් නඳන්යි. ඳශමු, මිනිස ර්ගඹහ නනස වී 

නළත. අපි වළනභෝභ යකභ අභිනඹෝගරට මුහුණ නදමින්, යකභ ඳහඳඹන් භඟ අයගර කයමින්, 

දළනටභවය ඵයිඵරනේ කතන්දයර ිවඹවී ඇති අඹ ඇසූ යකභ රලසන අමින් ිටිනන්නනමු. 

නදනු,  
නදවිඹන් වන්නේ මිනිහ භඟ ඇති ම්ඵන්ධඹ ගළන කතහ කිඹන විට, අඳට නඳන්හ 

නදන්නන් නදවිඹන් වන්නේ ළඵෆ ව නඳෞේගිවක ඵවය, අඳනේ ජීවිතඹට ආනේණික 

අර්ථඹක් ඇති ඵවය, මිනිහට ඔහුනේ භළවුම්කරු භඟ ම්ඵන්ධතහඹක් අතයලය ඵවයඹ. 

නදවිඹන්වන්නේ නන භළති මිනිහට කිිටදහ ම්පර්ණ විඹ නන වළක. මිනිහට තභ 

භළවුම්කරු භඟ නඳෞේගිවක, අබයන්තය ඵතහඹකින් නත ය තභ ජීවිතනේ ළඵෆ අරුත 

න ඹහ ගළනීභට නවෝ ඉටු කිරීභට කිිටදහ නන වළක.  

 

 

 



උත්ඳත්තිය: ආරම්භය පිළිබ අධයයනය් 

ඳාඩම 1: 1 ලන ඳරිච්ලේදය 

ිෂය ලාරයය: නදවිඹන් වන්නේ භළවුම්කරු නර, උන්වන්නේනේ භළවිල්ර තුශ 

උන්වන්නේ පිළිබිඹු කයනනේක, උන්වන්නේනේ භළවිල්ර ඳහරනඹ කිරීභට 

උන්වන්නේට අයිතිඹක් ඇත, ව උන්වන්නේනේ භළවිල්නල් ිටඹලු රලංහ රඵහගළනීභට 

සුදුසුඹ.  

දිනය 1  

උවයඳවයති 1:1-5 කිඹන්න  

1. ආයම්බනේ ිටිනනේ කවුද?  

2. “ආයම්බනේදී” නදවිඹන්වන්නේ නිර්භහණඹ කනශේ කුභක්ද?  

3. නේල් ඇති වීභට නවේතු ව නදවිඹන්වන්නේ නකනනකු ගළන අඳ ඉනගනගන්නන් කුභක්ද?  

4. නේචනඹ ගළන නඹ වන් 1:1 ව 14 ඳන්නන් කුභක්ද?  

 

දිනය 2  

උවයඳවයති 1:1-9 කිඹන්න  

1. ඳශමු දිනනේභ ිටදු ව නේ විසතය කයන්න.  

2. කහරඹ නිර්භහණඹ කනශේ නදවිඹන්වන්නේ ඵ දළනගළනීභ ළදගවය න්නන් ඇයි?  

3. නදන දිනනේ ිටදු වනේ කුභක්ද?  

 



 

දිනය 3  

උවයඳවයති 1: 10-19  කිඹන්න  

1. තුන්න දනේ ිටදු ව නේ විසතය කයන්න.  

2. ිටේන දින ිටදු ව නේ විසතය කයන්න.  

3. නදවිඹන්වන්නේ තභන් නිර්භහණඹ කශ නේ විසතය කනශේ නකනේද?  

 

දිනය 4  

උවයඳවයති 1:20-25 කිඹන්න  

1. ඳසන දනේදී නදවිඹන්වන්නේ කනශේ කුභක්ද?  

2. නදවිඹන් වන්නේ භළව නදඹට ආශීර්හද කය උන්වන්නේ යක් නිනඹෝගඹක් රඵහ 

දුන්නේක. යඹ කුභක්ද?  

3. 24-25 ඳදර නදවිඹන් වන්නේ නිර්භහණඹ කනශේ කුභක්ද? 

4. නදවිඹන් වන්නේ තභන්වන්නේ නිර්භහණඹ කශ නේ විසතය කනශේ නකනේද?  

 

 

 



දිනය 5  

උවයඳවයති 1:26-31 කිඹන්න  

1. වඹනනි දනේදී නදවිඹන් වන්නේ නිර්භහණඹ කනශේ කුභක්ද?  

2. 26 න ඳදඹට අනු, නදවිඹන් වන්නේ මිනිහ "අඳනේ සරඳනඹන්" ෆදීභට තීයණඹ 

කනශේඹ. නභභගින් කුභක් නයිද?  

3. නදවිඹන් වන්නේ මිනිහ චනනඹන් ඳළළවයභට නගනහනේක්ද? උනවන්නේ මිනිහ 

භළේනේ නකනේද?  

4. නදවිඹන්වන්නේ මිනිහට ජීඹ රඵහ දුන්නන් නකනේද?  

5. 28 ළනි ඳදනේ නදවිඹන් වන්නේ මිනිහට ආශීර්හද කය ඔහුට උඳනදස දුන්නේක. තහ 

නභ නහද?  

6. 31 ළනි ඳදනේ, නදවිඹන් වන්නේ භළව ිටඹල්ර ගළන කිඹන්නට ඇවයනවය කුභක්ද?  

 

6 න දින ඳහඩභ 1: "ආයම්බනේදී...නදවිඹන්වන්නේ!"  

 

 

 

 

 

 

ඳාඨය: 1 න ඳරිච්නේදඹ  

ප්රධාන ඳදය: ආයම්බනේ දී නදවිඹන් වන්නේ අව ව නඳ නශ  භළව නේක.  

ිෂය ලාරයය: නදවිඹන් වන්නේ භළවුම්කරු නර, උන්වන්නේනේ භළවිල්ර තුශ 

උන්වන්නේ පිළිබිඹු කයනනේක, උන්වන්නේනේ භළවිල්ර ඳහරනඹ කිරීභට 

යතුභහනණෝට අයිතිඹක් ඇත, ව උන්වන්නේනේ භළවිල්නරන් ිටඹලු රලංහ රළබිඹ 

යුතුඹ.  

ජීිෂත ූලධ්මමය: නදවිඹන් වන්නේ ගළන භහ විලසහ කයන නදඹ භහ ව අන් අඹ 

ගළන භට වළනඟන නදඹට ඵරඳහනු ඇත. 



වාරාංය: උවයඳවයති නඳ නවය ඳශමු ඳරිච්නේදඹ ආයම්බ න්නන් නදවිඹන් වන්නේනේ 

ඳයභහධිඳතයනේ සිරය ඳදනභක් පිහිටුවීනභනි. උවයඳවයති 1 න ඳරිච්නේදඹ ආයම්බ න 

"ඳටන්ගළන්නම්දී නදවිඹන් වන්නේ..." ඹන හකය ඛණ්ඩනඹන් නඳනී ඹන්නන්, ආයම්බඹට 

නඳය නදවිඹන් වන්නේ තනිභද, අන් ිටඹල්නරන් සහධීනද ඳළතුන අතය උන්වන්නේට 

කිිටක් අලය නන වීඹ. භළවීනම් ක්රිඹහට අනුඵර නදන තයඹ නභඹයි. නදවිඹන් වන්නේ 

විලසනේ උල්ඳතයි. නඹනයමිඹහ 51:15 ඳන්නන් “උ්ලශ්ලවේ තම බලය් ලඳොලෂොල 

වාදා, තම්ලේ ප්රඥාාලල් ලෝරය පිහිුවලා, තම්ලේ බුේධිලය් අශව දිග ශැරියලවේර.” 

ිටඹලු ඉටුවීම් ඇවයනවය ිටඹල්ර භළව උන්වන්නේ තුශ ඳභණි ගනඹ වන් 15:5, යපී 2:10, ව 

යළිදයේ 4:11). අඳ ිටිනන ිටඹල්නල් ව අඳ කයන ිටඹල්නල් ආයම්බඹ ව අහනඹ ද 

උන්වන්නේඹ ඹ. ජීවිතනේ ම්පර්ණවයඹ වහ නදවිඹන් වන්නේ නිඹත ලනඹන්භ 

අලය ඹ. නදවිඹන් වන්නේ නන භළති අඳට අඳ අට නරෝකඹ නවයරුම් ගත නන වළක. අඳට 

අඳ, අඳ අට ිටිනන අඹ නවෝ නදවිඹන් වන්නේභ නවයරුම් ගත නන වළක. නදවිඹන්වන්නේ 

නන භළති අඳට පිළිතුරු නළත. යනවවය, අඳනේ ළරසුම්, නඳෞරුඹ, මිත්රවයඹන්, ඳවුර නවෝ 

කහරඹ ආයම්බනේදී නදවිඹන් වන්නේ ිටිනන අනඵෝධනඹන් ඵ අඳ හිතහභතහභ නතෝයහ 

නන ගතනව වය, ජීවිතඹ දහකහිවකභ අයමුණක් නළති, පර යහිත ව නහසතිඹක් ව නදඹක් 

නු ඇත.  

ඳටන්ගළන්නම්දී නදවිඹන් වන්නේ භළවුනේක. නදවිඹන් වන්නේ භළව විට, කහරඹ ආයම්බ 

විඹ. නිර්භහණඹ කිරීභට ගBara) ඹන දන උවයඳවයති 1:1 ඳදහර්ථනේ නගෝරඹ නිර්භහණඹ 

කිරීභටවය, උවයඳවයති 1:21 ජීඹ නිර්භහණඹ කිරීභටවය, උවයඳවයති 1:27 භනුයවයඹ නිර්භහණඹ 

කිරීභටවය බහවිතහ කයනරදී. නදවිඹන් වන්නේ විලසඹ නිර්භහණඹ කනශේ බිංදුනේ ිටටඹ! අපි 

උවයඳවයති 1 න ඳරිච්නේදනේ "නදවිඹන් වන්නේ දහශ නේක, යනේ නේහ... යඹ යනේ විඹ" 

ඹන හකය ඛණ්ඩඹ ද තහක් කිඹහ ඇවයනතමු. නදවිඹන් වන්නේනේ චන ව භළවීනම් 

නග ඩනළගීභ අතය ම්ඵන්ධඹ ළදගවය නේ! ගීතහිවඹ 33:6 රකහල කයන්නන්, "සහමීන්නේ 

චනනඹන් ආකහලඹ හදන රදී" ව නවනබ්රේ 11:3 හි අපි කිඹන්නන්, "විලසනඹන් විලසඹ 

ෆදී ඇවයනවය නදවිඹන් වන්නේනේ අණ ඳරිදි ඵ අපි නවයරුම් ගනිමු". නදවිඹන් වන්නේ 

උන්වන්නේනේ චනනඹන් භළව අතය නරෝකඹ භළව චනඹ අන් කිිටනක් නන  නේසු 

මිහණන් වන්නේ ඹ! නඹ වන් 1:1 ඵරන්න, "ඳට්ගැ්ලම්දී ලාරයාලණෝ ටිසේලවේර, 

ලාරයාලණෝ ලදිෂය් ලශ්ලවේ වමඟ ටිසේලවේර, ලාරයාලණෝ ලදිෂය් ලශ්ලවේල  

ටිසේලවේර." නඹ වන් 1:14 ඳන්නන් “තද හකයහනණෝ භහංභවය වී කරුණහනන්ද 

තයනඹන්ද පර්ණවී අඳ අතනයහි හඹ කශ නේක.” ඵයි. නදවිඹන් වන්නේ විිටන් විලසඹ 



භළව යභ චනඹභ අද අඳනේ ජීවිත තුශ ක්රිඹහ කයන චනඹ නේ ගනවනබ්රේ 4:12) අද අඳ 

ඇදහිල්නරන් ශුේධ ිවඹවිල්ර කිඹන විට දළන ගළනීභ සුන්දය තයඹකි!  

නදවිඹන් වන්නේ ගළන භහ විලසහ කයන නදඹ භහ ව අන් අඹ ගළන භට වළනඟන ආකහයඹ 

නකනයහි ඵරඳහනු ඇත.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

උත්ඳත්තිය: ආරම්භය පිළිබ අධයයනය් 

ඳාඩම 2: 2 - 3 ලන ඳරිච්ලේද 

විඹ හකයඹ: ආදම් ව ත ඳරීක්හට ඹටවය වී ඳහඳනේ රතිපර විිනයි, නමුවය නදවිඹන් 

වන්නේ මිදීනම් බීජඹ නඳ නය න්දු න නේක.  

 

දිනඹ 1  

උවයඳවයති 2:4-17 කිඹන්න  

1. සහමින් වන්නේ ඳශමු මිනිහට රඵහ දුන් නි කුභනහකහය දළයි විසතය කයන්න.  

2. නදවිඹන් වන්නේ මිනිහට දුන් ගකීභ කුභක්ද? යභ ගකීභ ළදගවය ඹළයි ඔඵ ිටතන්නන් 

ඇයි? (නේලනහකහයඹහ 5:19)  

3. නභභ සුන්දය ඳරියඹ ව ළඳයුම් භධයනේ, නදවිඹන් වන්නේ අය නළතළයි ඳළසූ යක 

නදඹ කුභක්ද? (ඳද 16 ව 17)  

දිනඹ 2 

උවයඳවයති 2:18-25 කිඹන්න  

1. ආදම් තුශ උඹන ඳඹහ නන දුන් කුභන නදඹක් නදවිඹන්වන්නේ දුටුනේක්ද?  

2. නදවිඹන් වන්නේ කහන්තහ නිර්භහණඹ කනශේ නකනේද?  



3. නදවිඹන් වන්නේ කහන්තහක් නකනයහි දක්න ිනනහකභ ව විහවනේ අයමුණ ඔඵ 

දකිනහද? 

දිනඹ 3  

උවයඳවයති 3:1-7 කිඹන්න  

1. ර්ඳඹහ වයවහ කතහ කනශේ කවුද? (යළිදයේ 12:9)  

2. භනතේ 13:19, නඹ වන් 8:44 ව I නේතෘස 5:8 ඳදර උඳකහයනඹන් ඔඵට නභභ හතන් 

විසතය කශ වළකිද?  

3. නදවිඹන්වන්නේට අකීකරු වීභට ඳවසු වීභට ත කනශේ කුභක්ද? (ඹහනක . 4:7)  

4. I නඹ වන් 2:15-17 හි නඳන්හ දී ඇති නර කහන්තහ තුශ කයන රද ආලහන් නභ නහද? 

නභභ ආලහන් අඳ ඳහරනඹ කිරීනභන් අඳට ආයක්හ විඹ වළක්නක් නකනේද? (නයෝභ 6:11-

14)  

5. ඳරීක්හන්ට යනයහි ටන් කිරීභට අඳට උඳකහය කිරීභට නදවිඹන් වන්නේ අඳට 

නදන්නන් කුභක්ද? (නයෝභ 8:8-9, I නක රින්ති 10:13, ව නවනබ්රේ 2:18)  

දිනඹ 4  

උවයඳවයති 3:8-24 කිඹන්න  

1. ආදම් ව තට ඳහඳනේ නිහ ඇතිව රතිවිඳහක නම් කයන්න? (ඔන. පිළිතුනයහි 7 ළනි ඳදඹ 

ඇතුශවය කිරීභට ග ඵරහ ගන්න.)  

2. ආදම් ඔහුනේ ඳහඳඹ ගළන නද ස ඳළරුනේ කහටද?  



3. ත නද ස කිේනේ කහටද?  

4. නදවිඹන් වන්නේ නද ස ඳළරුනේ කහටද? (නයෝභ 5:12-14 ඵරන්න)  

5. නදවිඹන් වන්නේ ඳවත අඹ භත තළබ ලහඳ විසතය කයන්න:  

a) ර්ඳඹහ ගනවනබ්රේ 2:14-15)  

b) ත  

c) ඇඩම්  

d) ඳෘිරවිඹ 

6. I John 1: 8-9 කිඹන්න. දළන් ඔඵට නදවිඹන් වන්නේට ඳහනඳ ච්චහයණඹ කශ යුතු 

ඳහඳඹක් තින.ද?  

දිනඹ 5  

3:20-24 1 කිඹන්න.  

1. ඳහඳඹ ආදම් ව ත මිඵන්ධ විනහල කශ නදඹක් ඔඵට නම් කශ වළකිද?  

2. 21 න ඳදඹට අනු නදවිඹන් වන්නේ ආදම් ව තට ළඳයුනේ කුභක්ද?  

3. නවනබ්රේ 9:22 ට අනු අපි නල් පජහ ගළන ඉනගනගන්නන් නභ නහද?  

4. ක්රිසතුසවන්නේ “නරෝකනේ ඳහඳඹ දුරු කයන නදවිඹන් වන්නේනේ ඵළටළු ඳළටහ” 

ඹන තයඹ අඳ නභහි දකින්නන් නකනේද? (නඹ වන් 1:29)  



ඳාඨය: 2-3 ඳරිච්නේද 

ප්රධාන ඳදය: 3:6 ඳරිච්නේදඹ, “සත්රි නහහි ත ග කෆභ ට නව  ඵද යඹ ඇසරට ප්රිඹ 

ඵද නුණ රළබීභ වහ ආලහවිඹ යුතු ගක් ඵද දළක යහි නගිවනගන කෆහඹ; ඈ 

තභහ භග ිටින තභ පුරුඹහටවය දුන්නහඹ, ඔහුද කෆනේඹ. 

ිෂය ලාරයය: ආදම් ව ත ඳරීක්හට ඹටවය වී ඳහඳනේ රතිවිඳහක විදයහ ගනී, 

නමුවය නදවිඹන් වන්නේ මිදීනම් බීජඹ නඳ නය න්දු න නේක. 

ජීිෂත ූලධ්මමය: අඳනේ පිඹහණන් වන්නේනගන් අඳ නන් කයන ඕනෆභ ඳහඳඹකට 

අඳනේ අධයහවයමික ඇස විෘත වී නුසුස වන්නේනේ රුධියඹ තුළින් 

ඳහනඳ ච්චහයණඹට ව ඳවිත්ර කිරීභට අඳ නඹ මු කයයි. 

 

දින 6 ඳහඩභ 2: “මිනිහනේ ළටීභ”  

 

හයහංලඹ:  

2 න ඳරිච්නේදඹ ඵවය දිනනේ සථහඳනඹ භඟ විෘත නේ. වවයනනි දනේ නදවිඹන් 

වන්නේ විනේක ගවයනවය උන්වන්නේ භළව ිටඹල්ර ගළන තුටු ව අඹකු නර ඹ. "විනේකඹ" 

ඹන නවනබ්රේ චනඹ ඵවය නේ. දක් නගන යඹ සහමින්වන්නේනේ ඇසුයට වහ ප්රීතිඹට 

කළඳ කිරීභ පිණි නදවිඹන් වන්නේ අඳට අනුගභනඹ කිරීභට ආදර්ලඹක් තළබු නේක. 

ඳශමුය මිනිහ නභඹ පිළිඳළදීභ නික්භඹහභ 16:23 හි හර්තහ කය ඇති අතය යඹ ද ඳනනතන් 

යකක් නර නභෝනසට රඵහ දී ඇත. ඵත ඳළළවයවීනභන් රළනඵන නඵ නවෝ රනඹෝජන ව 

ආශීර්හද නඹහඹහ 58:13-14 හි රළයිසතුගත කය ඇත. 

2 න ඳරිච්නේදනේ ඉතිරි නක ට අඳනේ මුතුන් මිවයතන් නිර්භහණඹ කිරීභ ගළන කළඳ කය 

ඇත. උවයඳවයති 2:7, “සහමිව නදවිඹන්වන්නේ භූමිනේ දවිල්නරන් භනුයඹහ හදහ ඔහුනේ 

නහසපුඩු තුශට ජීන හුසභ නවළූනේක යවිට භනුයඹහ ජීභහන රහණඹක් විඹ.” මිනිහනේ 

භළවීභ තුන්නේ භළවිල්රට ඩහ නනස ඹ. උවයඳවයති 1:27 ඳන්නන්  “නදවිඹන් වන්නේ 

තභන් සරඳනඹන් භනුයඹහ භළව නේක, නදවිඹන්වන්නේනේ සරඳනඹන් ඔහු භළව නේක. 

පුරුඹහද සත්රිඹද නක ට ඔවුන් භළව නේක ". නභඹ විග්රව කිරීභට ඇති නව භ ්රභඹ නම් 

නදවිඹන් වන්නේනේ හුසභ ආදම් ජීභහන ජීවිනඹකු ඵට ඳවය කශ ඵ උඳකල්ඳනඹ 

කිරීභයි. ජීවිතනේ දියභඹ හුසභ නවෝ ආවයභඹ ෆභ මිනිනකුටභ ළදගවය නේ. යඹ ආවයභඹ 

ව භන නිනඹෝජනඹ කයයි. යඹ ඉන්ද්රිඹඹන්, නනනව ව වළඟීම්ර ආනඹ 



ංනක්තවය කයයි. යඹ කළභළවයත, ිටතීනම් වහ ක්රිඹහනේ ආකහයඹ නිනඹෝජනඹ කයයි. යඹ 

මිනිහට තභ භළවුම්කරුට බුේධිභවය වහ චිවයතනේගීඹ රතිචහය දළක්වීභට ඉඩ රයි. 

මිනිහට ජීන හුසභභ හිමි අතය යඵළවින් උන්වන්නේ භඟ වකහය නේකනඹකු වීභට 

ඔහුට වළකිඹහ ඇත. නදවිඹන් වන්නේ අඳ නිර්භහණඹ කය ඇවයනවය අඳනේ ජීවිතඹට 

ිනනහකභක් ව අර්ථඹක් රඵහ නදන නදවිඹන්  

නදවිඹන් ඔවුන් පිරිමි ව ගළවළණු නර භළව නිහ, භනුය විහවඹ ආයම්බ කනශේ නදවිඹන් 

වන්නේ ඵ නිගභනඹ කිරීභ හධහයණයි. ඵතහර කතුයඹහ නදවිඹන්වන්නේ ඹ. මිනිහ 

තනි ිටටීභ නව  නළති ඵ උන්වන්නේනේ රඥාහනන් දහශ ඵළවින් නදවිඹන් වන්නේ 

ඔහුට උඳකහයකනඹකු නර ඳවය කශ නේක. ezer ඹන නවනබ්රේ චනනේ නවයරුභ 

"වහඹකඹහ", "වකහරිඹ" ව "ළනීමභ" ඹන්නයි. භවය තළන් ර යඹ "sustainer beside 

him" නර ඳරිර්තනඹ කය ඇත. උන් වන්නේ රථභනඹන් භනුයඹහ භළවනේ තභන් භඟ 

ඇසුරු කිරීභ වහ ඵ ළරකිඹ යුතු කරුණකි. ඉන්ඳසු උන්වන්නේ සත්රිඹ භළේනේ ඇඹ 

පුරුඹහ ඇසුරු කිරීභටවය ව නඩවයතු කිරීභටඹ. භහර්ක් 10:6-9 හි නේසුස වන්නේ ඳළවළදිිව 

කශ ඳරිදි විහවඹ නිර්භහණඹ කය ඇවයනවය රහනඹෝගික අලයතහ පුයහීමභ වහ නන නේ - 

විහවඹ අධයහවයමික නභන්භ නබෞතික ඵළමකභක් විඹ යුතු ඵ නදවිඹන් වන්නේනේ මුල් 

අභිරහඹ පුයහීමභ වහයි. තද නභභ ඵළමකභ නදවිඹන් වන්නේ භග අඳනේ 

වනඹෝගීතහනේ ංනක්තහවයභක නිනඹෝජනඹකි. නදනදනහභ භහ ඇවයනවය උන්වන්නේනේ 

සරඳනඹන්, භ උරුභක්කහයඹන් ව නදවිඹන් වන්නේනේ කරුණහ ව නඳ නය න්දු 

රඵන්නන් නර ඹ. ගරහති 3:27-29 හි ඳන ඳරිදි, “භක්නිහද නුමරහනගන් ක්රිසතුස 

වන්නේ තුශට ඵවිතීසභ කයනු රළබ ිටඹල්නරෝ ක්රිසතුස වන්නේ ඳළශ ගවයනතෝඹ. නුමරහ 

ිටඹල්රන් ක්රිසතුස වන්නේ යක්නකනනක් ිටිනන නිහ, යුනදේනක් නවෝ ග්රීකනඹක් 

නළවයනවයඹ, දහනඹක් නවෝ නිර්දහනඹක් නළවයනවයඹ, පුරුනඹක් නවෝ සත්රිනඹක් නළතනවයඹ. 

ඉදින් නුමරහ ක්රිසතුස වන්නේනේ නම්ථ නුමරහ ආබ්රවම්නේ ංලඹද නඳ නය න්දුද නර 

උරුභක්කහයනඹෝ න්නහුඹ.”  

3 න ඳරිච්නේදඹ අඳනේ අධයඹනනේ ළදගවයභ ඳරිච්නේදිවන් යකකි. යඹ මිනිහනේ 

ඳේකහයකභ, භයණඹ ව ඳෘිරවිනේ ිටඹලු දුක්ඛිත තවයඹන්හි මරහයම්බඹ ආයණඹ කයයි. 

ගළරවුම්කරුනකුනේ ඳශමු නඳ නය න්දු ද යඹට ඇතුශවය නේ ගඋවයඳවයති 3:15). ඳරිච්නේදඹ 

ආයම්බ න්නන් කඳින ර්ඳඹහ පිළිඵ වළිනන්වීභකිනි. නනවය කිිටදු නත යතුයක් ඳඹහ නළති 

වද, ඔහු නදවිඹන් වන්නේට විරුේධ ඵවය රැිනිවකහයනඹක් ඵවය අපි ඉක්භනින් න ඹහ 

ගනිමු. ඔහු උඹනන්දී ත නත ශඟහ වී නදවිඹන්වන්නේනේ චරිතඹ ව උන්වන්නේනේ 



චනඹ ගළන රලසන කයමින්, උඹනන් ඇති ිටඹලුභ ගසර ඳරතුරු අනුබ කිරීභ නදවිඹන් 

වන්නේ ඔවුන්ට තවනම් කය ඇවයදළයි ඇනගන් ඇසුහඹ. ත ආයක්හකහරී නර රතිචහය 

දළක්ව අතය නදවිඹන් වන්නේනේ චනරට යකතු කයමින් ඇඹ ඳළසුනේ, යඹ භයණඹට 

නවේතු න ඵළවින් පර රට අත නන තඵන නර ඔවුන්ට ඳළසු ඵඹ. හතන් ඉන්ඳසු 

නදවිඹන්වන්නේනේ අණඳනවයරට ඳටවළනි උන්වන්නේ ආදම් ව තනගන් යඹ ඉතට 

තඵහනගන ිට ිනන ඵට උන්වන්නේට නචෝදනහ කයයි. ේවිතීඹ කථහ 4:2 හි දළිව නර අහද 

කය ඇති නදවිඹන් වන්නේනේ චනඹ නනස කිරීභ ම්ඵන්ධනඹන් ත ව හතන් ඹන 

නදනදනහභ ළයදිකරුන් නේ. ඇනේ සහමිපුරුඹහ අර ිටටනගන ිටිනඹදී, ත රැටීභ ව 

ඳරීක්හ ඹන නදකටභ ඹටවය න අතය ඇඹ තවනම් පරඹ අනුබ කයයි. ඇඹ යඹ ආදම්ට 

නදන අතය ඔහුද අනුබ කයයි. ඳහඳඹ මිනිහනේ වදතට ඇතුළු ව අතය ඔවුන් වහභ 

රළුජහට ඳවය විඹ.  

ඔවුන්නේ කළරැිවකහයකභ නිහ, නදවිඹන් වන්නේ ර්ඳඹහනගන් ආයම්බ න නභභ ජීවීන් 

තිනදනහට විනිලසචඹ රකහල කශ නේක. ඹක්ඹහ නදවිඹන් වන්නේනේ ඳවවය නක ට ලහඳ 

කයන රද: ඌ ිටඹලු භනුය ර්ගඹහ විිටන් පිළිකුල් කයන රදී. සත්රිඹනේ ංලඹ ව 

ර්ඳඹහනේ ංලඹ අතය යුේධඹක් රකහල විඹ. නභභ තුරුකභ නරෝකනේ දුසටඹන් ව 

නේබක්තිකඹන් අතය කරුණහ ව දණඹ අතය අඛණ්ඩ යුේධඹකින් හක්ෂි දයයි. නමුවය 

නභභ විනිලසචඹ භධයනේ, බීජඹ, ක්රිසතුසවන්නේනේ නඳ නය න්දු, ළටුණු භනුයඹහනේ 

ගළරවුම්කරුහ ගළන උවයඳවයති 3:15 හි අනහළකි ඳශ කයන රදී. නභඹ ක්රිසතුස වන්නේනේ 

ඳශමු නඳ නය න්දුයි - නඹහඹහ 7:14, ලූක් 1:34, ව ගරහති 4:4 හි ද නභඹ දක්නට රළන.. 

ඳරීක්හ කයන්නහ විලුමට බඹහනක නමුවය තහකහිවක ඳවයක් ඇති කිරීභට ඳවය නදනු ඇත, 

නමුවය මිදුම්කරුහණන් හතන්නේ හි නඳ ිව කය අහනනේ ඔහු ඳයහජඹ කයයි ග3:15). 

නභඹ ක්රිසතුස වන්නේ අඳනේ අයුතුකම් නිහ නදවිඹන් වන්නේ විිටන් ඳවය දුන් විට 

උන්වන්නේ දුක් විමකභ පිළිඵ අනහළකිභඹ වනකි ගනඹහඹහ 53:4-5).  

ඊශඟට, නදවිඹන් වන්නේ ත නදට වළරී ඇඹට අනතුරු ඇඟවනේ නේදනහ ඇතුශවය 

ජීවිතඹක් අනේක්හ කයන නරයි. "ඔන. ආලහ ඔන. සහමිපුරුඹහ නකනයහි නු ඇත" 

ග3:16) ඹන චනර නභන් ඇඹද දුක් විිනනු ඇත. නභඹ 4:7 හි ද බහවිතහ නේ. ඇඹ ව 

ඇඹනගන් ඳසු ිටඹලුභ කහන්තහන් තභ සහමිපුරුඹහ නකනයහි ආධිඳතයඹ දළරීභට කළභති 

නමුවය ඔහු ඇඹ නකනයහි තභ කළභළවයත ක්රිඹහවයභක කයයි. නභභ ටන අද නඵ නවෝ 

ආකහයිවන් දක්නට රළන., නමුවය යපී 5:22-33 හි සහමිපුරුඹන්ට ව බහර්ඹහන්ට රඵහ 

දී ඇති උඳනදස රට ෘජුභ නනස නේ. ආදම්ට නදවිඹන්වන්නේනේ රකහලඹ භනුයඹහ 



ඳභණක් නන  භූමිඹභ ම්ඵන්ධ විඹ. ර්ඳඹහනේ විනිලසචඹට අනු යුේධඹ ඹථහර්ථඹක් ඵට 

ඳවය වහ නේභ, තනේ විනිලසචනේ නක ටක් නර ම්ඵන්ධතහ අභගිඹ ඹථහර්ථඹක් ඵට 

ඳවය වහ නේභ, ජීවය වීනම් අයගරඹ ආදම්නේ විනිලසචඹ නර ඹථහර්ථඹක් විඹ. කටු, කටු 

ඳඳුරු ව දවිවඹ මිනිස අවයදළකීම්ර නක ටක් ඵට ඳවයනු ඇත.  

නයෝභ 8:20 ඳන්නන්, "භක්නිහද භළවිල්ර නිසපරකභට ඹටවය කයන රේනේ, සකීඹ 

කළභළවයනතන් නන , යඹ ඹටවය කශ තළනළන්වන්නේ නිහඹ." ඳෘිරවිඹ ලහඳ රළඵ මිනිහනේ 

ආධිඳතයඹට යනයහි පිහිටුහ ඇත. නදවිඹන් වන්නේ අනතුරු ඇඟව ඳරිදිභ භයණඹ වහ 

විනහලඹ ඳහඳනඹන් අනඵෝධ විඹ.  

නභභ ලහඳ තිබිඹදීවය, නදවිඹන් වන්නේ ආදම් ව තට තුන්නේ වම්ිවන් ඇඳුම් හදන විට, 

20-21 ඳදර නදවිඹන් වන්නේනේ ආයක්හ ව විධිවිධහන අපි දකිමු. යදහ ඳටන් ඳහඳඹට 

භහ වහ නල් ළගිරීභ අලය ව නිහ නභඹද ඉගළන්වීනම් නභ නව තක් විඹ. නභභ නල් පජහ 

කිරීනම් මරධර්භඹ මුළු ඵයිඵරඹ පුයහභ නගන ඹන අතය, ක්රිසතුස වන්නේනේ කුරුිටනේ නල් 

න්දි නගවීනම්දී අන් විඹ.  

නදවිඹන්වන්නේනේ, හතන්නේ ව මිනිහනේ චරිතඹ පිළිඵ මිවක අනඵෝධඹකින් 

නත ය උවයඳවයති නඳ නවය මිවක තයඹන් නවයරුම් ගත නන වළක. නදවිඹන් වන්නේනේ 

ඹවඳවයකභ ව ඵරඹ පිළිඵ ළකඹන් ළටීනම් ිටටභ අඳ පීඩහට ඳවය කය ඇත. නදවිඹන් 

වන්නේට අඳනේ ඹවඳත අලය නන න ඵවය, උන්වන්නේ අඳ නනුනන් ටන් 

නන කයන ඵවය, උන්වන්නේ දුයසථ ඵවය, නළතනව වය උන්වන්නේ රචණ්ඩ ව 

නන ළරකිිවභවය ඵවය අපි විලසහ කයමු. තුයහනේ නභභ නඵ රුිවන් තට නදවිඹන් 

වන්නේ භත ඹළපීභ නනුට තභහ භත ඹළනඳන නර තවයතු ගළන්වීඹ. අහනහට, අඳද 

යඹභ කයන්නනමු. නභභ විනහලකහරී මුහන් නදවිඹන්වන්නේනේ භහිභඹ න යකම් කිරීභට 

ව අඳට අතයලයනඹන්භ අලය න පිඹහණන් වන්නේ භඟ මීඳ ඵතහඹකින් අඳ 

ශක්හ ගළනීභට කළභති අඳනේ තුයහනේ නභරම් නර අඳ වඳුනහගත යුතුඹ. අඳ නභඹ 

අඳනේ ආවයභනේ තුයහනගන් ඵ දළක ඔවුන්ට විරුේධ විඹ යුතුඹ, ත කශහක් නභන් ඔහුනේ 

නඵ රුරට අඳ ළටී ඇති අසථහන් ගළන ඳසුතළවිිව විඹ යුතුඹ. නදවිඹන්වන්නේනේ චරිතඹ 

ගළන යටනු රළබීභට අභතය, අඳනේ තුයහනේ භූමිකහ ව මිනිහනේ ගකීභ ඵළවළය කිරීභ 

නවෝ යහකර කයගළනීභද අඳට හභහනයනඹන් ිටදුන නදඹකි. අඳ ජීවය න්නන් අධයහවයමික 

යුේධ කහරඹක ඵ අඳ නවයරුම් නන ගන්නන් නම්, ඹථහර්ථඹ ගළන නඵ නවෝ නේ අඳ යදහ 

ටවහ ගනු ඇත. අඳ යටහ අඳ නඳශමවීභට භවය නපුරු තුනයකු අඳට ිටිනන ඵ අඳ 

නවයරුම් ගත යුතුඹ. ඔහු උවයහව කයන්නන් අඳ විනහල කය පිඹහණන් වන්නේ භඟ ඇති 



අඳනේ ම්ඵන්ධතහඹ බි දළමීභටයි. යනවවය, ඔහුනගන් කුරුිටනේදී ජඹග්රවණඹ රඵහ ඇත. 

ඔහුට පිඹහණන්නේ අතින් අඳ ගත නන වළක, අඳට නචෝදනහ කිරීභට අයිතිඹක් ඔහුට නළත, 

ඳසුතළවිිව වීනභන් අඳ ශක්හ ගත නන වළක. අඳ ශුේධහවයභඹහණන්නේ තවයතු ගළන්වීභ 

රතික්නේඳ නන කශ යුතු අතය අඳනේ ඳහඳඹ හ නන ගත යුතුඹ, අඳනේ යදින් ළඟවිඹ 

නන යුතු අතය අඳනේභ ගළටළු වහ අන් අඹට නද ස ඳළරීභ නන කශ යුතුඹ. නදවිඹන් 

වන්නේට ඹටවය වීභ, භහංඹ කුරුිටනේ ඇණ ගළීමභ ව තුයහට විරුේධ වීභ කරුණහ තුශ 

න ඹහගත වළකිඹ.  

අඳනේ පිඹහණන් වන්නේනගන් අඳ නන් කයන ඕනෆභ ඳහඳඹකට අඳනේ අධයහවයමික ඇ 

විෘත වී නේසුස වන්නේනේ රුධියඹ තුළින් ඳහනඳ ච්චහයණඹට ව ඳවිත්ර කිරීභට අඳ නඹ මු 

නේහ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



උත්ඳත්තිය: ආරම්භය පිළිබ අධයයනය් 

ඳාඩම 3: 4 - 5 ලන ඳරිච්ලේද 

විඹ හකයඹ: ඊර්යහවය ඇදහිල්නල් ඌනතහඹවය නිහ, කහයින් තභ නවෝදයඹහ න 

ආනඵල් ඝහතනඹ කනශේඹ.  

දිනඹ 1  

උවයඳවයති 4:1-5, නවනබ්රේ 11:4,6 ව නවනබ්රේ 12:14-15 කිඹන්න  

1. නම් නඳ නශ නේ උඳන් ඳශමු දරුන් කවුරුන්ද ව ඔවුන් යක් යක් අඹ කශ කහර්ඹඹ 

කුභක්ද?  

2. ඔඵ කිඹහ ඇති නේ භත ඳදනම්, නදවිඹන් වන්නේ ආනඵල්නේ පජහ පිළිගවය නමුවය 

කහයින්නේ පජහ පිළිගවයනවය නළවයනවය ඇයි?  

3. උවයඳවයති 4:1-5 ිටට ආනඵල් භයහ දළමීභට නඳය ිටටභ කහයින්නේ සහමින් වන්නේට, 

ආනඵල්ට ව ජීවිතඹට දළක්ව ආකල්ඳඹ කුභක්ද?  

4. කහයින් අතුටට නවෝ නකෝඳඹට ඳවය ව රධහන නවේතු කුභක්ද?  

5. නවනබ්රේ 13:15-16 අනු නදවිඹන් තුටු කයන පජහ නදක නභ නහද?  

 

 

 

 



දිනඹ 2  

උවයඳවයති 4:6-8 කිඹන්න  

1. උවයඳවයති 4:6-8 I නක රින්ති 10:13 භඟ න්න. උවයඳවයති 4: 6-8 හි නදවිඹන් 

වන්නේ කහයින්ට ඳරීක්හනන් ගළරවීනම් භහර්ගඹක් සූදහනම් කශ ඵ කුභන හකය 

ඛණ්ඩිවන් ඇඟනන්නන් ද?  

2. උවයඳවයති 4:6-7, කහයින්නේ අතුටුදහඹක ිටත ගළන නදවිඹන්වන්නේනේ මුදු නභ නශ ක් 

අනඵෝධඹ නඳන්නුම් කයන්නන් නකනේද?  

3. ඔඵ ිටතන්නන් කහයින්නේ වදනවය කුටු වී ිටින ඳහඳඹ කුභක් කිඹහද?  

4. I නඹ වන් 3:10-16 ට අනු, ඇදහිිවන්තනඹකු කයන්නන් කුභක්ද?  

5. I නඹ වන් 3:12 ට අනු, කහයින් ඔහුනේ නවෝදයඹහ ව ආනඵල් ඝහතනඹ කනශේ ඇයි?  

දිනඹ 3  

උවයඳවයති 4:9-16 කිඹන්න  

1. කහයින් තභ නවෝදයඹහ භළරීනම් රතිවිඳහක ගළන දුක් න්නට ඇති නමුවය ඔහු ළඵවින්භ 

ඳසුතළවිිව නන ව ඵ නහථ කයන ඳද නදන්න.  

2. II හමුනල් 12:13 ව ගීතහිවඹ 51 කිඹහ, දහවිවයට දඬුම් කිරීනභන් ඳසු දහවිවයනේ චන 

ව ආකල්ඳඹ කහයින්නේ චන වහ ආකල්ඳ භඟ න්න.  



3. 1 නඹ වන් 1:5-10, ගීතහිවඹ 34 ව ගීතහිවඹ 66:18 ඳහඳඹ ව නදවිඹන් වන්නේ විිටන් 

අඳ පිළිගළනීභ ගළන අඳට ඳන්නන් කුභක්ද?  

දිනඹ 4  

4:16-26 දක්හ කිඹන්න  

1. නභභ නේදඹ ඳවත වන් නේ නවළි කයන්නන් නකනේද:  

a) කහයින්නේ දරුන් නදවි නන රකහ වළය අකීකරු වුණහද?  

b) කහයින්නේ දරුන් ඵහු විහව ව මිනීභළරුම් ගළන පුයහයම් නද ඩනහද?  

 

2. ආනඵල්නේ භයණනඹන් ඳසු ත නදවිඹන්වන්නේනේ ළනීමභ අේදළක්නක් නකනේද? 

දුසකය කහරඹකදී නදවිඹන්වන්නේ ඔඵ නන්නන් නකනේද? (II නක රින්ති 1:4)  

 

3. යූේ 14-15 ිටට අපි තනන ක්නගන් ඉනගන ගන්නන් කුභක්ද? නවනබ්රේ 11:5-6 ිටට?  

 

4. තනන ක් කශහක් නභන් අන් අඹට ඵරඳෆම් කිරීභ වහ අඳනේ ඳවුල් ජීවිතඹ තුශ ව 

අඳනේ භහජඹ තුශ ර්ධනඹ කයගත වළකි නඳෞේගිවක පුරුදු නභ නහද? (මීකහ 6:8, 

නවනබ්රේ 12:1-3, ව I නඹ වන් 1:7-9 ද ඵරන්න)  

 

දිනඹ 5  

උවයඳවයති 5 කිඹන්න.  

1. ඳහඳනේ රතිවිඳහක අඳට නඳන්වීභට “යවිට ඔහු මිඹ ගිනේඹ” ඔඵ කී තහක් දකිනහද? 

2. ඳහවුල් නයෝභ 5:12 ව 6:23 ඳහඳඹ ව භයණඹ ම්ඵන්ධනඹන් ඳන්නන් කුභක්ද?  

3. ඹසගතභ මිනිහ කවුද ව මිඹ ඹන විට ඔහුනේ ඹ කීඹද?  

 



ඳාඨය: 4-5 නනි ඳරිච්නේදඹ 

ප්රධාන ඳදය: 4:7 ඳරිච්නේදඹ, “නුම ඹවඳත නකනයහිනම් පිළිගනු නන රඵන්නනහිද? 

ඹවඳත නන කනයහි නම් ඳහඳඹ නද යකඩ රළග ිටිනයි. තනක් ආලහ නුම නකනයහි 

න්නන්ඹ. නුමද යඹ නකනයහි ආණ්ඩු කයන්නනහිඹ.” 

ිෂය ලාරයය: ඊර්යහ නිහවය ව ඇදහිල්නල් ඌනතහඹ නිහවය, කහයින් ඔහුනේ 

නවෝදයඹහ ව ආනඵල් ඝහතනඹ කනශේඹ. 

ජීිෂත ූලධ්මමය: ඇදහිල්ර නන භළති නදවිඹන් වන්නේ තුටු කශ නන වළක. 

දිනඹ 6  

ඳහඩභ 3: "භනේ භහර්ගඹ නවෝ නදවිඹන්වන්නනේනේ භහර්ගඹ?" ඳහඨඹ: රධහන ඳදඹ:  

 

 

 

 

 

 

 

හයහංලඹ: තනේ ඳශමු දරුහ කහයින් ඹ. නභ නතයම් තුටක්ද. 3:15 ඳරිච්නේදනේ වන් 

කය ඇති නඳ නය න්දුනේ දරුහ කහයින් ඵ ඇඹ ඵරහනඳ නය වයතු න්නට ඇත, නමුවය ය 

කිහිඳඹකට ඳසු ඔහු ඇඹට නගන ආනේ නකතයම් නලෝකඹක්ද.  

තහ වට තවය පිරිමි ශභනඹක් ිටින අතය ඇඹ ඔහුට ආනඵල් ඹන නභ තළබුහඹ. මිහණන් 

වන්නේට පජහක් නගන තනම් ගකීභ පිරිමි ශභයින් නදනදනහභ දන්නහ ඵ නඳනනන මුවය, 

ආනඵල්නේ පජහ ඳභණක් තුටුදහඹක පජහ විඹ. 4:4 ඳරිච්නේදඹ අඳට ඳන්නන්, 

"සහමීන් වන්නේ ආනඵල් ව ඔහුනේ පජහ නද කරුණහනන් ඵළලූ නේක". නදවිඹන් 

වන්නේ කහයින්නේ පජහට ඩහ ආනඵල්නේ පජහනන් තුටු වනේ භන්දළයි ඳහඨනඹන් අඳට 

නන කිඹයි. යඹ නදවිඹන් වන්නේ ආදම් ව ත ආයණඹ කිරීභ වහ නතකුනේ පජහක් 

පිළිගත වළකි පජහක් නර ආදර්ලඹක් තඵහ ඇති විට කහයින් විිටන් නල් නන න පජහක් 

ඔේපු කශ නිහ විඹ වළකිඹ. නභඹ නරෝකනේ ඳහඳඹ උනදහ නේසුස වන්නේනේ රුධියඹ 

ළගිරීනම් නඳය නිමිවයතක් විඹ. ගI නක රින්ති 5:21). නමුවය, පිරිමි ශභයින් නදනදනහභ නදවිඹන් 

වන්නේට ඳඬුයක් පජහකට ඩහ ඳඬුයක් වුද, කහයින්නේ වදනවය ගළටලු තභවය 

ඳළතුණි. නවනබ්රේ 11:4 අඳට ඳන්නන් ආනඵල් තභ පජහ ඇදහිල්නරන් ඉදිරිඳවය කශ 

ඵයි. කහයින් යනේ කනශේ නළති අතය, යඹ ඔහුනේ ආකල්ඳඹන් වහ ක්රිඹහන් රදර්ලනඹ විඹ.  

කහයින්නේ පජහ යඹ නදවිඹන් වන්නේ නකනයහි ඔහුනේ ළඵෆ ආකල්ඳඹ නවළි කශ 

අර්බුදකහරී රක්යඹක් ඵට ඳවය ව අතය යඹ දුසටකනම් පර ඇති කනශේඹ. කහයින් තභන්නේ 



අභදහනඹ ගළන ආනඵල්ට යද තළබ අතය ඔහුට දළනුනන් තභන්ට අහධහයණ නර ශකනු 

රළබ ඵයි. ඔහු ඹහනක . 4:1-2 හි ඳන නදඹට උදහවයණඹකි, “නුඔරහ අතනර් යුේධඹවය 

ඩඵයවය නක යින්ද? තහ ඳළමිනණන්නන් නුමරහනේ අඹඹන් තුශ යුේධකයන නුමරහනේ 

තෘසණහිවන් නන නේද? නුමරහ ආලහන්නහුඹ, නුමුවය නන රඵන්නන්ඹ නුමරහ මිනී 

භයන්කහුඹ, ඊර්යහන්නහුඹ, නුමුවය රඵහගන්ට ඵළරින්නන්ඹ. නුමරහ ඩඵයද යුේධද 

කයන්නහුඹ; නුමරහ නන ඉල්රන ඵළවින් නුමරහට නන රළනඵන්නන්ඹ." කහයින්ට අලය වනේ 

ඳළවළදිිවභ ඔහුනේභ නගෞයඹ වහ ඔහුනේභ ආකහයනඹන් ජීවය වීභට ව තභහනේභ 

ආකහයනඹන් නදවිඹන්වන්නේට නභසකහය කිරීභටඹ. භවවය දඹහනේ ක්රිඹහක් නර, නදවිඹන් 

වන්නේ කහයින් මුණගළසුනන් ඔහුනේභ ක්රිඹහන් ව ආකල්ඳඹන්ට නද ස ඳළරිඹ යුතු ඹ 

ඹන කරුණ ඉදිරිඳවය කයමිනි. උන්වන්නේ කහයින්ට ඔහුනේ උඩඟුකභ ව ආවයභහර්ථකහමී 

අභිරහඹ ගළන ඳසුතළවිිව න නරවය ඔහු ඳහරනඹ කයන ඳහඳඹට විරුේධ න නරවය 

අනතුරු ඇඟව නේක. අහනහකට, කහයින් නදවිඹන්වන්නේනේ උඳනදස රතික්නේඳ කශ 

අතය හිතහභතහභ තභ නවෝදයඹහ ඝහතනඹ කනශේඹ. ඔහු නදවිඹන් වන්නේට මුහුණ දුන් විට 

ව ඔහුනේ ඳහඳඹට රතිවිඳහක රඵහ ගවය විට, කහයින් නළතවය නදවිඹන් වන්නේට යනයහි 

අභනහඳ නඟන යභ කටුක භළිටවිිව නඟන ආවයභඹ යළිදයේ කනශේ ඔහු "භහනේ දඬුභ දළරිඹ 

නන වළකි තයම් භවවයඹ" ග4:13). කහයින්නේ ඳහඩු දහකහිවක විඹ. ඔහුනේ ක්රිඹහනන් ඔහුනේ 

ිටනවය ළඟවී තිබ ඳහඳඹ නවළි විඹ. නභඹ අඳටවය බඹහනක අනතුරු ඇඟවීභකි. දුසට ක්රිඹහ ඇති 

කයන ආකල්ඳඹක් අඳනේ වදවය තුශ තින.ද? අපි නදවිඹන් වන්නේනේ ිටංවහනඹ නත 

දි නග ස ඳසුතළවිිව වී උන් වන්නේ ඉදිරිනඹහි ඹටවවය ඳවවය නමු. කහයින් මිහණන් 

වන්නේ ඉදිරිනඹන් පිටතට නග ස ඳවුරක් ආයම්බ කනශේඹ. ඔහුනේ ඳයම්ඳයහ 4:16-24 

ඳරිච්නේදනේ රළයිසතුගත කය ඇත. කනගහටුදහඹක නර, නදවිඹන් වන්නේ අනුගභනඹ කශ 

නකනකුට ිටිනනේ කහයින්නේ ඳශමු පුත්රඹහ න තනන ක් ඳභණක් ඵ නඳනන්. තනන ක් මුරදී 

නදවිඹන්වන්නේ අනුගභනඹ නන කශවය, ඔහුනේ පුත්රඹහනේ උඳනතන් ඳසු ඔහුනේ ිටත 

නනස ව ඵ නඳනන්. ඔහුනේ ඉතිරි යරදී, තනන ක් නදවිඹන් වන්නේ භඟ ගභන් 

කනශේඹ. ඔහුනේ නනම් නවයරුභ "කළඳ ව" ඹන්නයි, යඹ ඔහු තභ ජීවිතඹ ගත කශ ආකහයඹයි. 

ය 300 ක් ඔහු පිරිනවන යුගඹක අධයහවයමික ලක්තිනඹන් වහ අරංකහයනඹන් ජීවය විඹ. ත 

විලසහන්තකභ තුශ දීර්ඝ කහරඹකි. නවනබ්රේ 11:5 ඳන්නන් තනන ක් නදවිඹන්වන්නේට 

රන්න ව ඵයි. ඇවයත ලනඹන්භ, ඔහු ඳණපිිනන් සර්ගඹට නගන ගිඹ අතය භයණනේ 

ං්රහන්තිඹ වයවහ ගිනේ නළත.  

ආනඵල් නනුට ආදම් ව තට තවය පුනතකු රළබීභට නදවිඹන් වන්නේ ආශීර්හද කශ 

අතය ඔවුන් ඔහුට නවය ඹන නභ තළබීඹ. 4 න ඳරිච්නේදනේ අහනඹ නවයනේ ංලඹ 



විසතය කයයි. නවය ව ඔහුනේ ඳයම්ඳයහ විසතය කය ඇවයනවය "සහමීන්වන්නේනේ නහභඹ 

කිඹහ ඹහච්ඤහ කශ " අඹ නර ඹ ග4:26). නවයනේ ඳයම්ඳයහ කහයින්නේ ඳයම්ඳයහ භඟ 

යකට ජීවය ව නමුවය ඔවුන් තභන් නනුනන් ජීවය වීභට ඩහ නදවිඹන් වන්නේට 

විලසහන්ත ජීවය වීභට තීයණඹ කශව.  

5 න ඳරිච්නේදඹ නනෝහනේ නේබක්තික මුතුන් මිවයතන් ද, නපුරු යුගඹක් තුශ නදවිඹන් 

වන්නේ නනුනන් ජීවය ව අඹ රළයිසතුගත කයයි. පුේගරඹන් ලනඹන් නදවිඹන් 

වන්නේට මිනිසුන් ළදගවය ඵ නභභ නඳශඳවයර අඳට නඳනන්. යඵළවින් නදවිඹන් වන්නේ 

මිනිසුන්ට නභ, ඔවුන්නේ ආයු කහරඹ ව ඔවුන්නගන් ඳළත යන්නන්ද  වන් කයයි. නේසුස 

ක්රිසතුසවන්නේ ඉඳදුනණ් නවයනේ ඳයම්ඳයහනන් ඹ. ඩහවයභ ළදගවය නදඹ නම්, ෆභ 

ඳයම්ඳයහකභ පිරිමින් ව කහන්තහන් නදවිඹන් වන්නේට ඇදහිල්නරන් වහ කීකරු වීනභන් 

රතිචහය දළක්වීභට නවෝ තභන්නේභ භහර්ගඹට ඹහභට නතෝයහ ගත යුතු ඵ අඳට නඳනන්. යඹ 

වදනවය නවයරීභකි. ඔඵ ඔන. භහර්ගඹ නවෝ උන්වන්නේනේ භහර්ගඹ නතෝයහගන්නහද?  

ඇදහිල්ර නන භළති නදවිඹන් වන්නේ තුටු කශ නන වළක!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



උත්ඳත්තිය: ආරම්භය පිළිබ අධයයනය් 

ඳාඩම 4: 6 - 7 ලන ඳරිච්ලේද 

විඹ හකයඹ: නදවිඹන් වන්නේ දුසටඹන් විනිලසචඹ කයන අතය ධර්මිසඨඹන් ආයක්හ කයයි. 

දිනඹ 1  

උවයඳවයති 6:1-12, 2 නේතෘස 2:4-9, 3:1-10, යූේ 5-7 කිඹන්න  

1. නඳ නශ නේ තිබ දුසටකභ විසතය කයන්න.  

2. ඳෘිරවිනේ තවයඹ ම්ඵන්ධනඹන් සහමින්වන්නේනේ වළඟීම් විසතය කයන්න?  

3. නභභ නක ටිටන් නදවිඹන්වන්නේනේ චරිතඹ ගළන අඳට ඉනගනගත වළක්නක් 

කුභක්ද?  

4. ගංතුය විනිලසචඹට නවේතු කුභක්දළයි ඔඵ ඳන්නන් කුභක්ද? උන්වන්නේ නභතයම් 

කහරඹක් ඵරහ ිටිනනේ ඇයි? (උවයඳවයති 15:16 ව II නේතෘස 3:9)  

5. මිනිහනේ දස  “අවුරුදු 120ක් නු ඇතළයි” ඳළසූ විට නදවිඹන්වන්නේ අදවස 

කනශේ කුභක්ද? (උවයඳවයති 6:3, I නේතෘස 3:20) 

දිනඹ 2  

1. උවයඳවයති 6:8-22 කිඹන්න  

2. නළට ඹන්න කහරඹ ඵ නනෝහ දළනගවයනවය නකනේද?  

3. ඔහු භඟ නළට රැනගන ගිනේ කහද?  



4. නද ය ළසුනේ කවුද? 

5. නක ඳභණ කහරඹක් නඳ නශ  භත ර්හ ඳතිත වනේද?  

6. 17-21 ඳදඹට අනු, ජරඹ නකතයම් ඉවශට නළඟී ඇවයද ව යහි රතිපරඹ කුභක්ද?  

දිනඹ 3  

උවයඳවයති 6:9-8:19 ව නවනබ්රේ 11:7 කිඹන්න  

1. නනෝහ නදවිඹන්වන්නේ තුටු කශ ආකහයඹ ගළන කුභක් කි වළකිද?  

2. ගංතුයට නඳය ළසක් තිබුණහද? ඵයිඵල් ඳද නදන්න.  

3. ගංතුය ඳෘිරවිනේ දළළන්ත කළරඹීම් භඟ ඇති ව ඵ නඳන්න හකය ඛණ්ඩ 

නභ නහද?  

4. නදවිඹන්වන්නේ නනෝහට උදේ කනශේ නකනේද?  

5. නදවිඹන් වන්නේ ඔඵ නකනයහි ළරකිල්ර ව රැකයණඹ නඳන්හ ඇති භහර්ග 

නභ නහද?  

දිනඹ 4  

1. උවයඳවයති 7:11-24, භනතේ 24:36-42, ව ලූක් 17:26-27 කිඹන්න  

2. භනතේ ව ලූක්හි ිටින අඹ නනෝහනේ කහරනේ ිටින මිනිසුන් නභන් වනේ නකනේද? 2 

3. නදවිඹන් වන්නේ අනඳන් කිරීභට ඵරහනඳ නය වයතු න නේ කිරීභට ඔවුන්ට අභතක 

වනේ කුභක්ද?  



ඳාඨය: 6-7 නනි ඳරිච්නේදඹ 

ප්රධාන ඳදය: 6:17-18 ඳරිච්නේදඹ, “ඵර, අව ඹට ජීන හුසභ ඇති භහංභඹ ව 

ිටඹල්රන් විනහලකයන පිණි භභ නඳ නශ  පිට ජරගළල්භ ඳමුණුමි; නඳ නශ නේ 

ඇවයතහව ිටඹල්ර නිටන්නන්ඹ යනවවය නුම භඟ භහනේ ගිවිසුභ පිහිටුන්නනමි. නුමද 

නුම භඟ නුනේ පුත්රනඹෝද නුනේ බහර්ඹහද නුනේ පුත්රඹන්නේ බහර්ඹහනෝද නළ ට 

ඇතුල්න්නනෝඹ.” 

ිෂය ලාරයය: නදවිඹන්වන්නේ දුසඨඹන් විනිලසචඹ නක ට ධර්මිසඨඹන් යක්හ 

කයන නේක. 

ජීිෂත ූලධ්මමය: නනෝහනේ ඇදහිල්ර නිහ ඔහුටවය ඔහුනේ ඳවුනල් අඹටවය අනහගත 

ඳයම්ඳයහන්ටවය නඵ නවෝ ආශීර්හද රළබුණි. 

4. අද දින ක්රිසතුස නම් ගළන අඳට නදන අනතුරු ඇඟවීභ කුභක්ද?  

5. අඳට II නේතෘස 3:3-7 අදට අදහශ කයගත වළක්නක් නකනේද?  

දිනඹ 5  

උවයඳවයති 6:1-7-24 කිඹන්න  

1. නදවිඹන්වන්නේනේ චරිතඹ ගළන ඔඵ ඉනගනගන්නන් කුභක්ද?  

2. නම් තිනේ නකනනකුට ආශීර්හද කිරීභට ඔඵට කුභක් කශ වළකිද?  

දිනඹ 6  

ඳහඩභ 4: “දුසටඹන්ට අනතුරු ඇඟවීභ”  

හයහංලඹ: උවයඳවයති 6:1-4ට විවිධ අර්ථකථනඹන් ඇත. යක් අර්ථකථනඹක් "නදවිඹන් 

වන්නේනේ පුත්රඹන් නර " නවයනේ නර්ඛහ වඳුන්ති. නභභ මිනිසුන්නේ නේ බක්තිඹ 

ව පුේගීමඹ අධයහවයමිකවයඹ නිහ නදවිඹන් වන්නේනේ පුත්රඹන් නර වඳුන්නු රඵති. 

භනුයන්නේ දරුන්, ඊට නනස, කහයින්නේ අබක්තික ඳයම්ඳයහනන් ඳළත ආ ත්රී 

ඳයම්ඳයහයි. නභභ මිශ්ර විහවඹන් ව යහි රතිපරඹක් නර මිනිහනේ ඳරිවහනිඹ ගළන 

නන තුටට ඳවයව නදවිඹන් වන්නේ භනුයහට නකින ආයු කහරඹක් නගන යන අතය 



අහනනේ ජරගළල්භ පිළිඵ විනිලසචඹද නගන යයි. නදන අර්ථකථනඹ නම් "නදවිඹන් 

වන්නේනේ පුත්රනඹෝ" ඹනු සර්ගනඹන් නග ස නඳ නශ නේ ජීවය වීභට ව භනුය 

බහර්ඹහන් විහව කය ගළනීභට ගිඹහව ළටුණහව නේදතඹන් ඵයි. නදවිඹන් වන්නේනේ 

පුත්රනඹෝ ඹන හකය ඛණ්ඩඹ නඹෝ. 1:6, 2:1, ව 38:7 හි දක්නට රළනඵන අතය යඹ 

"නේදතඹන්" නර ඳරිර්තනඹ කය ඇත. න ගිවිසුනම් ඳහඨ නදකක්, II නේතෘස 2:4-5 

ව ජඩ් 6-7ද, නභභ අර්ථ නිරඳණඹට වහඹ නේ.  

6:1-4 හි ිටදුවීම් භහන ර්ගඹහනේ ඳරිවහනිඹට දහඹක න ඵ ඳළවළදිිවඹ. නභභ ඳරිවහනිඹ 

නදවිඹන් වන්නේනේ විනහලකහරී විනිලසචඹ න ජරගළල්භ ඉක්භන් කයන රදී. ිටඹලු 

මිනිසුන් විනහල විඹ යුතු විඹ. කඳු 7:19-20 ට ඩහ ජරඹ ඉවශට නළඟුණු අතය ගංතුය 

ජරඹ යකට ළිව කහරඹක් ඳළතුනු අතය ග7:6 ව 8:13), යඹ මුළු නරෝකඹභ ආයණඹ 

කනශේඹ ගII නේතෘස 3:3-7). අඳ නන රකහ වළරිඹ යුතු නන න නදඹ නම් නදවිඹන් 

වන්නේනේ වදත ඳළිගළනීභකින් ඳළතුනහ නන  නන  මිනිහනේ ඳහඳඹ ගළන දළිව 

නරිටන් නලෝක  තිබ ඵයි. ජරගළල්භ දුසටඹන්ටවය ධර්මිසඨඹන්ටවය කරුණහනේ ක්රිඹහක් 

නර විඹ. යළනි විනහලකහරී භහතක මිනිසුන්ට දිගටභ ගභන් කිරීභට නදවිඹන් 

වන්නේට ඉඩ දිඹ නන වළකි විඹ.  

නදවිඹන් වන්නේ නනෝහට උන්වන්නේනේ ළරළසභ නවළි කශ අතය නනෝහ නදවිඹන් 

වන්නේ විලසහ කනශේඹ. නදවිඹන් වන්නේ ඳළසූ නේ කිරීනභන් ඔහු තභ ඇදහිල්ර 

ඔේපු කශ අතය යඹ ඔහුට ධර්මිසඨකභ නර රකනු රළබීඹ. ගනවනබ්රේ 11:7). ඔඵට 

නදවිඹන් වන්නේ කතහ කශ ඵවය, නඳය කිිටදිනනක ර්හක් නන තිබ විට 

කහන්තහයඹක් භළද නළක් හදන නර උන්වන්නේ ඔනඵන් ඉල්රහ ිටින ඵවය ඔන. 

පුතුන්ට ඳභණක් නන  ඔවුන්නේ බහර්ඹහන්ටද තවයතු ගළන්වීභ ඔඵට ිටතහගත වළකිද? 

නනෝහ ඇදහිිවන්ත මිනිනක් විඹ! ඔහු දළ කන් කස කනශේඹ, නේලනහ කනශේඹ, ය 

120ක භච්චල් කිරීම් විදයහගවයනවයඹ, ඔවුන්ට විදයහ රඵන්ධඹක් නභන් නඳනනන 

විනිලසචඹක් ඳළවළදිිව කිරීභට ඔහු උවයහව කනශේඹ. නනෝහට ව ඔහුනේ ඳවුනල් අඹට 

නභඹ කුඩහ ෆඹභක් නන වීඹ. අහනහකට නභන්, ඔහු නළත නළතවය කශ අනතුරු 

ඇඟවීම්රට ව කශ උේනඹෝගිභවය නේලනහ කිරීම් රට යක් පුේගරනඹකු රතිචහය 

නන දළක්වීභ ගළන ඔවුන් කණගහටුදහඹක නර කරකිරීභට ඳවය න්නට ඇත. යනවවය, 

ය ගණනහක් කිවය ළඩ කිරීනභන් ව පර යහිත නේඹකින් ඳසු, නනෝහ ව 

ඔහුනේ ඳවුනල් අඹ නදවිඹන්වන්නේනේ විලසහන්තකභ දුටුනෝඹ.  



නනෝහනේ නනම් නවයරුභ "විනේකඹ" ඹන්න ිටවයගන්නහ කරුණකි. යළනි දුසට 

ඳයම්ඳයහක් අතය ජීවය ව ඔහුනේ නදභහපිඹන්ට අනහගත නනක් වහ 

ඵරහනඳ නය වයතුනේ ළනීමභ අලය විඹ. ඳහඳඹට විරුේධ කයන උවයහවනඹන් ඔවුන්ට 

විනේකඹක් අලය විඹ. නනෝහනේ නළ ත විනේකඹ ව ඵරහනඳ නය වයතු රඵහ 

දුන්නන්ඹ. නභඹ අඳනේ ඳහඳනඹන් අඳ ගරහ ගන්නහ ව නදවිඹන් වන්නේනේ 

උදවිටන් අඳ ආයක්හ කයන ඵරහනඳ නය වයතු ව විනේක සථහනඹ නර ව ක්රිසතුස 

වන්නේ ගළන ව ඳළයණි ගිවිසුනම් ිටතුභකි.  

නනෝහනේ කීකරුකභ නිහ ඔහුටවය ඔහුනේ ඳවුනල් අඹටවය අනහගත ඳයම්ඳයහටවය 

නඵ නවෝ ආශීර්හද රළබුණි.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



උත්ඳත්තිය: ආරම්භය පිළිබ අධයයනය් 

ඳාඩම 5: 8 -9 ලන ඳරිච්ලේද 

 

විඹ හකයඹ: නදවිඹන් වන්නේ නනෝහ ව ිටඹලු භනුය ර්ගඹහ භඟ නක න්නේිට 

වියහිත ගිවිසුභක් ආයම්බ කශ නේක.  

දිනඹ 1  

උවයඳවයති 8:1-19 කිඹන්න  

8 න ඳරිච්නේදනේ මුල් ඳදර නනෝහ ව ඔහුනේ ඳවුනල් අඹ නත නදවිඹන් 

වන්නේනේ ළරකිල්ර අපි දකින්නන් නකනේද?  

1. නළ නළතුනණ් නක නවේද? 

2. නනෝහ වට ජනන්රඹ විෘත කිරීභට දින කීඹක් ගත වීද?  

3. නනෝහ ඹළව කුරුල්රන් නදනදනහට කුභන ර්ගනේද ව ඔවුන්ට ිටදු වනේ 

කුභක්ද?  

4. නළනන් පිටවීභට කහරඹ ව ආයක්ෂිත ඵ නනෝහ දළනගවයනවය නකනේද?  

දිනඹ 2  

1. උවයඳවයති 8:20-22 කිඹන්න  

2. නනෝහ නළනන් පිට ව විට මුිවන්භ කනශේ කුභක්ද?  

3. නභභ ක්රිඹහ නනෝහ ගළන අඳට ඳන්නන් කුභක්ද?  

4. උවයඳවයති 8:21හි භනුයවයඹ ගළන අඳට ඳන්නන් කුභක්ද?  

 

 

 

 

 



දිනඹ 3  

I නඹ වන් 2:2, ගීතහිවඹ 51:17, නයෝභ 12:1, ව නවනබ්රේ 13:15-17 කිඹන්න 

1. අපි තදුයටවය නදවිඹන්වන්නේට තුන් පජහ නන කයන්නන් ඇයි?  

2. අද දින ගනයෝභ 12:1) නදවිඹන් වන්නේට ඔඵට ඔේපු කශ වළකි රන්න පජහක් 

විඹ වළක්නක් කුභක්ද?  

දිනඹ 4  

උවයඳවයති 9:1-7 කිඹන්න  

1. නදවිඹන් වන්නේ නභහිදී නනෝහට නදන දහකහිවක නඳ නය න්දු කුභක්ද? 

2. නදවිඹන් වන්නේ නනෝහට කශ ව නන කශ යුතු නර ඳළසුනේ නභ නහද?  

3. නනවය නකනනකුනේ ජීවිතඹක් නළති කිරීභ ළයදි නදඹක් වීභට මිවක නවේතු 

කුභක්ද?  

4. භනුය ජීවිතඹ නදවිඹන් වන්නේට අනර්ඝ ඵ අන් අඹට නඳන්විඹ වළක්නක් 

නකනේද?  

5. ජීවිතඹ නභතයම් ිනන්නන් ඇයි?  

 

 

 



ඳාඨය: 8-9 නනි ඳරිච්නේදඹ 

ප්රධාන ඳදය: 9:9 ඳරිච්නේදඹ, “ඵර, භභ නුමරහ භඟවය නුමරහට ඳසු නුමරහනේ 

ංලඹ භඟවය භහනේ ගිවිසුභ පිහිටුන්නනමි.” 

ිෂය ලාරයය: නදවිඹන්වන්නේ නනෝහ භඟවය ිටඹලු භනුලය ර්ගඹහ භඟවය 

නක න්නේිට වියහිත ගිවිසුභක් ඇති කශ නේක. 

ජීිෂත ූලධ්මමය: නදවිඹන්වන්නේට කීකරු වීභ  කශ නන වළකි නේ ිටදුවීභට 

රසයි. 

දිනඹ 5  

උවයඳවයති 9:8-17 කිඹන්න  

1. 9 ළනි ඳදනේ ගිවිසුභ නළත ඳනු රළබුනේ කවුරුන් වහද? 

2. නදවිඹන්වන්නේනේ නඳ නය න්දු අඳට භතක් කිරීභට අඳ දකින රකුණ කුභක්ද?  

3. නදවිඹන් වන්නේ උන්වන්නේනේ ගිවිසුභ තඵහ තින.ද?  

4. නභඹ ඔඵට අර්ථවය න්නන් ඇයි?  

 

දින 6 ඳහඩභ 5: “නනෝහ ගිවිසුභ”  

 

හයහංලඹ: නනෝහ නළනන් පිටවීභ ඉතිවහනේ න ආයම්බඹක් වඳුන්හ දුන්නන්ඹ. නනෝහ 

ව මුළු භනුය ර්ගඹහ භඟ ගිවිසුභක් ඇති කයන රදී. මිනිස ජීවිතඹ පිළිනරට තළබීභ 

වහ නදවිඹන්වන්නේනේ විධිවිධහන යහි අඩංගු විඹ.  



1. ඳශමු, විලසවීඹ යනඹකින් ආයක්හ වීභට නේදුන්න පිළිඵ නඳ නය න්දු භගින් 

සබහධර්භඹ විලසහ කශ වළකි නදඹක් ඵට ඳවය කයන රදී.  

2. නදනු, තුන් ව ලහක ජීවීන් මිනිහට ආවහය වහ රඵහ දී ඇත. ගංතුයට නඳය, 

මිනිසුන්නේ ආවහය නේර ඳරතුරු ව යශළු රට ීමභහ විඹ.  

3. ඊශඟට, ජීවිතඹ නළති කිරීනම් අයිතිඹ තිබුනණ් නදවිඹන් වන්නේට ඳභණයි. අනතුරු 

ඇඟවීභ වනේ, “ භනුයඹහ විිටන් භනුයඹහනේ නල් ගුරුන්නන්ද ඔහුනේ නල් 

ගුරුනු රඵන්නන්ඹ. භක්නිහද නදවිඹන්වන්නේ භනුයඹහ ෆදුනේ 

නදවිඹන්වන්නේනේ සරඳනඹන්ඹ." නභඹ ඳසු නික්භඹහභ 20:13 හි 

පුනයහර්තනඹ නේ, "මිනී නන භය". මිනිහනේ වජ ිනනහකභ මිනිහට විලහර 

ිනනහකභක් රඵහ නදන ඔහුනේ භළවුම්කරු විිටන් ඔහුට රඵහ දී ඇත.  

4. නළත යක් පර දළරීභ ට වහ ගුණනඹ කිරීභට විධහනඹ රඵහ නදන රදී.  

නම් ිටඹල්ර ජීවය විඹ යුතු වනේ "ඵහර ඹනේ ඳටන්භ ඔහුනේ ිටනවය කල්ඳනහ නපුරු තින.." 

ග8:21) ඹන නියන්තය ිටහිගළන්වීභ ඹටනවයඹ. භනුය ජීවිතඹ, උන්වන්නේනේ කරුණහනන්, 

ඳෘිරවිඹ ඳතින තහක් කල් ඳතිනු ඇත ග8:22). නදවිඹන් වන්නේ යුක්තිවගත නභන්භ 

දඹහන්ත විඹ. උන්වන්නේ "නනෝහනේ ගිවිසුභ" ග9:8-17) තුශ උන්වන්නේනේ දඹහ 

රදර්ලනඹ කශ අතය යහිදී උන්වන්නේ නළත කිිට දිනනක ගංතුය ජරනඹන් භනුය වහ 

වය ජීවිත නළති නන කයන ඵට නඳ නය න්දු විඹ. නභඹ නක න්නේිට යහිත ගිවිසුභක් විඹ. 

උන්වන්නේනේ කරුණහනන්, නදවිඹන් වන්නේ නඳ නය න්දුක් දී යඹ රකුණකින් මුද්රහ 

තළබුනේඹ. යභ මුද්රහ නේදුන්නක් විඹ. නඵ නවෝ විට අඳට නඳනනන්නන් නදවිඹන් වන්නේනේ 

"රහකුළු ර දුන්නනන්" අඩක් ඳභණි. නකනේ නතවය, යකිනඹල් නදවිඹන් වන්නේනේ 

භහිභඹ පිළිඵ ඔහුනේ දර්ලනනේ නේදුන්නනහි ම්පර්ණ කඹ ඇතුශවය කයයි ගයකිනඹල් 

1:28). නරේරිත නඹ වන් ද යළිදයේ 4:3 හි නේදුන්නනහි ම්පර්ණ කඹ දුටුනේඹ. අඳට දළන් 

නඳනනන්නන් නණළල්රක් ඳභණි, නමුවය ඹම් දිනක උන්වන්නේ මිනිහට දක්න 

කරුණහනේ, උන්වන්නේනේ නරේභනේ ව උන්වන්නේනේ රඥාහනේ ම්පර්ණ ච්රඹභ, 

උන්වන්නේනේ භහිභනේ ම්පර්ණ ච්රඹභ අපි දළක නවයරුම් ගනිමු!  

9:18-19 හි නම්, වහම්, ජනඳවය ඹන නනෝහනේ පුතුන් තිනදනහනගන් මුළුභනින් භ නරෝක 

නගෝරනේ ජනගවණඹ ඳළමිණිනේ ඹ; නභඹ නනෝහනේ බීභවයකභ ව ඔහුනේ පුතුන්නේ ක්රිඹහ 



ම්ඵන්ධ ඉතහ අමුතු නමුවය ළදගවය කතහකට අඳ නඹ මු කයයි. වහම්ට ලහඳ කයනු රළබුනේ 

ඔහු තභ පිඹහ “දුටු” නිහ ඹ, භවය විට අපිරිිටදු ඳරිකල්ඳනඹකින් ඵළලූ නිහ විඹ වළක. 

යනේභ, වහම් ඔහුනේ නවෝදයඹන්ට ිටේධිඹ නළත කීනේඹ. නම් ව ජනඳවය තභ පිඹහට 

නගෞය කයමින් තභ පිඹහ නද ඔහුනේ අභහනනේදී ඵළීමභ රතික්නේඳ කශව. ඔවුන් නදවිනේ 

අනුභළතිඹ දිනහගවයව. ඔහුනේ ඳහඳඹ තිබිඹදීවය, වළම්නගන් ඳළත යන්නන් ළරකිල්රට ගත 

යුතුඹ. න නද ම්රුන් වහම්නගන් ඳළත යන්නන් ව අතය නදවිඹන් වන්නේනේ විනිලසචඹට ද 

ඔවුන් රක් වද, ඊට නඳය ඳසුතළවීභට අලය තයම් අසථහන් නදවිඹන් වන්නේ ඔවුන්ට 

දුන්නේක. ඊජිේතුරුන්, ඵළබිනරෝනිඹන්, භහඹහරුන්, ඇසනටක්රුන් ිටඹල්නරෝභ වහම් 

ඳයපුනර් ජනඹහ ව අතය ඔවුන් භහන ර්ගඹහනේ නශ්රේසඨ න නිඳළයුම්කරුන් වව.  

දහචහයහවයභක ව අධයහවයමික ඔඵ අඹවය න්නන් කුභන කණ්ඩහඹභටද? අනනකහනේ 

ඳේිවන් තුටු වී තහ ගළන අන් අඹට කතහ කශ වහම්ටද? ංසකෘතිඹ ව ඵරඹ ව 

යහේතිඹ ඳභණක් තිබ ජනඳවයටද? නදවිඹන් වන්නේ ඔහුනේ වදනවය, ිටතුවිිවර ව 

ක්රිඹහන්හි - චනනඹන්, ඔහුනේ 'කඩහයනම්' - තභහ තුශභ - හඹ කශ ඵට ඳනු රළබීභ 

ඔහුනේ රමුඛ රක්ණඹ ව නම්ටද? අඳනේ අබයන්තය ආකල්ඳ ව ඵහහිය චන තුශ 

නිර්භහණශීීම වීභට නවෝ විනහලකහරී වීභට අඳට ළභට ෆභ දිනකභ නවයරීභක් තින.. අපි 

නදවිඹන් වන්නේට ඹටවය වීභට තීයණඹ කශනව වය, උන්වන්නේ " ඳවිත්ර වදතක් ව 

භනක් අඳ තුශ ඇති කයයි" ගගීතහිවඹ 51:10).  

නදවිඹන්වන්නේට කීකරු වීනභන් කශ නන වළකි නේ කශ වළකි නේ!  

 

 

 

 

 

 



උත්ඳත්තිය: ආරම්භය පිළිබ අධයයනය් 

ඳාඩම 6: 9 -11 ලන ඳරිච්ලේද 

විඹ හකයඹ: නදවිඹන් වන්නේ නරෝකඹ භත නදන විනිලසචඹක් නිකුවය කනශේඹ.  

දිනඹ 1  

උවයඳවයති 9:18-29 ව හිනතෝඳනේල 6:16-19 කිඹන්න  

1. නළනන් පිටතට ඳළමිණි නනෝහනේ පුත්රඹන් කවුද? 

2. නනෝහ කිරීභට ඳටන්ගවය කහර්ඹඹ කුභක්ද ව ඔහුනේ ළටීභ කුභකින් ිටදුවනේද? 

3. වළම්, හම් ව ජනඳවය ඔවුන්නේ පිඹහනේ බීභවයකභට දළක්ව රතිචහය නභ නහද?  

දිනඹ 2  

උවයඳවයති 9:24-29 ව හිනතෝඳනේල 6:16-19 කිඹන්න  

1. නනෝහ ඔහුනේ ෆභ පුනතකුටභ රකහල කශ ලහඳ ව ආශීර්හද රළයිසතුගත කයන්න.  

2. අනහළකිඹට අනු, අන් අඹ ඳහරනඹ කයන්නන් කුභන පුත්රඹහනේ ඳවුල් නඳශද? 

3. හිනතෝඳනේල 6:16 ිටට මිහණන් වන්නේ දය කයන්නන් කුභක් ද? 

4. ඔඵ නනවය නකනනකුනේ දුර්රකභ නවෝ ළටීභ ගළන දළනගවය විට ඔඵ රතික්රිඹහ කනශේ 

නකනේද?  

5. ඔඵ රතිචහය දක්න්නන් නකනේද?  

 

 

 



දිනඹ 3  

1. උවයඳවයති 10:1-5 කිඹන්න  

2. නදවිඹන් වන්නේ අඳට නනෝහනේ පුත්රඹන්නගන් ඳළත යන අඹනේ රළයිසතු රඵහ දී 

ඇවයනවය ඇයි?  

3. ඵයිඵරනේ නනවය සථහනිවන් ඔඵට නභභ ඳරිච්නේදනේ ඇති නම් වඳුනහ ගත වළකිද? 

(උවයඳවයති 18:20 ව යළිදයේ 20:8)  

4. ක්රිඹහ 17:27 ට අනු, නභභ ඳවුල් ඳයම්ඳයහන් නභන්භ ඉතිවහනේ ඔවුන්නේ කහරඹ 

ව ිටින  සථහනඹන් අවම්ඵඹක් නන න ඵ අඳ දන්නන් නකනේද?  

5. ජහතීන් ව භහයිම් පිළිඵ නභභ දළනුභ ගක්රිඹහ 17:27) අද ඔඵනේ කහරඹ වහ සථහනඹ 

භඟ ම්ඵන්ධ වීභට ඔඵට උඳකහය කයන්නන් නකනේද?  

දිනඹ 4  

1. උවයඳවයති 10:6-32 කිඹන්න  

2. උවයඳවයති 10:6-17 ිටට නිම්නය ේ ගළන කරුණු 3ක් නදන්න.  

3. ඵරම්ඳන්න පුේගරනඹක් ද නව  ද?  

4. නිම්නය ේ නව  නවෝ නයක මිනිනක් ඹළයි ඔඵ ිටතනහද?  

5. නඹෝනහ 1:1-2 න් නිනිඹ ග11 ඳදඹ) ගළන ඔඵට විසතය කශ වළක්නක් කුභක්ද?   

6. නභයින් අඳට ඉනගනගත වළක්නක් කුභක්ද?  

7. උවයඳවයති 10 ඵයිඵරඹට ඇතුශවය කය ඇති නවේතු කුභක් ඹළයි ඔඵ ිටතන්නන් ද?  

 



දිනඹ 5  

1. උවයඳවයති 11:1-9 කිඹන්න  

2. නරෝකනේ බහහ කීඹක් තිබුණහද?  

3. මිනිසුන් ඵහනඵල් කුළුණ ඉදි කිරීභට නවේතු රළයිසතුගත කයන්න?  

4. උවයඳවයති 9:1,7 හි නනෝහනේ පුත්රඹන්ට නදවිඹන්වන්නේ දුන් අණට නම් අඹ අකීකරු 

වනේ නකනේද?  

5. අද අපි නවෝ අනේ නරෝකඹ නම් මිනිසුන්ට භහන න්නන් කුභන ආකහයිවන්ද?  

6. ඔන. අකීකරුකභ ඔන. ජීවිතඹ නවෝ අන් අඹනේ ජීවිතඹ අවුල් කශ අසථහක් ඔඵට 

නඵදහ ගත වළකිද?  

7. මිනිහනේ ළරසුම් විනහල කිරීභට නදවිඹන් වන්නේ කනශේ කුභක්ද?  

8. අද අනේ නරෝකඹට නදවිඹන් වන්නේ ම්ඵන්ධ න්නන් නකනේද?  

9. ිටඹලුභ හර්ගික කණ්ඩහඹම්, ඳෘිරවිනේ ිටඹලුභ ජහතීන් ඳළමිණ ඇවයනවය කුභන 

පුේගරඹන් තිනදනහ වයවහද?  

 

 

 

 

 

 



ඳාඨය: 10-11:9 නනි ඳරිච්නේදඹ 

ප්රධාන ඳදය: 11:9 ඳරිච්නේදඹ, “යහිදී සහමින්වන්නේ මුළු නඳ නශ නේ බහහ 

අවුල්කශ ඵළවින් ඊට ඵහනඵල් නම් විඹ යතළනින් සහමින්වන්නේ මුළු 

නඳ නශෝතරනේ ඔවුන් විිටයව නේක.” 

ිෂය ලාරයය: නදවිඹන් වන්නේ නරෝකඹ භත නදන විනිලසචඹක් නිකුවය කනශේඹ. 

ජීිෂත ූලධ්මමය: නදවිඹන්වන්නේ ර්ඵරධහරී න අතය උන්වන්නේනේ විනිලසචඹ 

ඹවඳවය ව නිළයදිඹ. 

6 න දින ඳහඩභ 6: “ජහතීන්” නඳශ:  

 

හයහංලඹ: 10 න ඳරිච්නේදනේ, නදවිඹන් වන්නේ ඉතිවහනේ ගරහඹහභ නම්ිනක් ජහතීන්ට 

ඳටු කයයි. 11 න ඳරිච්නේදනේ, උන්වන්නේ යඹ ත දුයටවය යක් මිනිනකු න ආබ්රවම් 

නතට ඳටු කයයි. ආබ්රවම්නේ නක්න්ද්රසථහනඹ නර තඵහ නදවිඹන් වන්නේ යඹ නබෞතික වහ 

අධයහවයමික ඹන නදඅංලනඹන්භ ඔහුනේ ඳයම්ඳයහට පුළුල් කයයි. නභභ ඳවුර, යුනදේ ජහතිඹ, 

ඳළයණි ගිවිසුනම් ව න ගිවිසුනම් නඵ නවෝ ශුේධ ිවඹවිිවර අධහනඹ රඵහ ඇත. 

නනෝහනගන් ඳළත යන්නන් වීභ නිහ, ඔවුන්නේ නම් ව භූනගෝීමඹ සථහන රළයිසතුගත කය 

ඇති අතය, අපි ඵයිඵරඹ ව ඉතිවහඹ අනඵෝධ කය ගළනීභට උවයහව කයන විට යඹ ළදගවය 

ම්ඵන්ධකඹකි.  

උවයඳවයති 11 හි ඳශමු ඳද නඹ මුළු මිනිස ංවතිනේභ නදන භවහ විනිලසචඹ හර්තහ කයයි. 

ඔවුන් ඳදිංචි වී ිටිනනේ යුරටීස ව ටයි්රිස ගංගහ අතය ඵළබිනරෝනිඹහනේ තළනිතරහ නරද 

වළිනන්නන ෂිනහර් ග11:2) තළනිතරහනේඹ. අද නභභ රනේලඹ ඳර්ිටඹහනු ගල්ෂස කශහඳඹ නර 

වළිනන්නේ. යහි නනඟ ඔවුන්නේ මුතුන්මිවයනතකු ව නනෝහනේ ඇදහිල්ර අවයවළය දභහ තිබුණි. 

ගංතුය පිළිඵ අනතුරු ඇඟවීභ ිටතට ගන්නහ නනුට, මිනිසුන් නදවිඹන් වන්නේට ව 

උන්වන්නේනේ අණට යනයහි යකතු විඹ. ඳශමු, භහන ආඩම්ඵයකභ තුශ ඔවුන් ඳෘිරවිඹ 

පියවීභ වහ නදවිඹන් වන්නේනේ ආඥාහ නන රකහ වළය උන්වන්නේ ට විරුේධ 

ංවිධහනඹ කය ගළනීභට උවයහව කයනු විට අඳට නඳනන්. නදනු, ඔවුන්නේ උඩඟුකභ ව 

නදවිඹන් වන්නේට යනයහි කළයිවගළීමභ ඔවුන් තභන් නනුනන් නභක් ඇති කය ගළනීභට 



ව ඔවුන් "අවට ශඟහ වීභට විලහර කුළුණක්" නර වළිනන්ව නදඹක් නග ඩනළගීභ ට උවයහව 

කිරීනම්ීම අපි දකිමු. නභඹ සඹං-භහිභඹ න අතය නදවිඹන් වන්නේනේ රලංහ වහ 

භහිභඹට ෘජුභ විරුේධ නේ. නභඹ හතන් නදවිඹන් වන්නේට විරුේධ කළයිව ගළීමභට 

නවේතු ව ව ආදම් ව ත ඳරතුරු අනුබ කය "නදවිඹන් වන්නේ නභන් වීභට" නඳරමව 

යකභ උඩඟුකභ ඹ. නමුවය නදවිඹන් වන්නේ ජරගළල්භ ගළන භළදිවවය වහක් නභන්භ 

උන්වන්නේ ඵහනඵල් කුළුණ ගළන ද භළදිවවය වී දුසටකභ නත තවය නගෝීමඹ පිරිහීභක් 

ළශළක්ව නේක. උන්වන්නේ ඔවුන් නිවතභහනී කය ඔවුන්නේ බහහ අවුල් කය ඔවුන්නේ 

ළරසුම් කඩහකේඳල් කනශේඹ. ඵහනඵල්හි නනඟ “තභන්ටභ නභක් ඇති කය ගළනීභට” 

උවයහව කශ අතය නදවිඹන් වන්නේ ඔවුන් විවිධ ජහතීන්ට ව බහහරට විසුරුහ වළය 

නඵදහ වළරි නේක.  

අදද අට ඵරන විට පුේගරඹන් තුශවය ජහතීන් තුශවය නභභ යකභ ආකල්ඳඹක් දළකිඹ වළකිඹ. 

නඵ නවෝ අඹ නදවිඹන් වන්නේට විරුේධ න ආඩම්ඵයකභට ව උඩඟුකභට ළටී ඇත. 

ජහතීන් තභ ලක්තිඹ වහ භහිභඹ ගළන පුයහයම් නද ඩන, තහක්ෂණනේ ව විදයහවයභක ජඹග්රවණ 

ගළන පුයහයම් නද ඩන, නදවිඹන් වන්නේනේ පිළිගළනීභට යනයහි නළගී ිටිනන බුේධිභවයඹට 

හිමිකම් කිඹනු අපි දකිමු. අනේ වදවය තුශ ඇති නේ දන්නන් නදවිඹන් වන්නේ ඳභණි. අඳ 

ඹවඳවය ළඩ, චහරිත්ර හරිත්ර නවෝ බහනේ වබහගිවයඹ ිටදු කයන අඳනේ ආගමික ්රභඹ ඳහ 

නදවිඹන් වන්නේනේ අනුග්රවඹ නවෝ මිනිහනේ රලංහ රඵහ ගළනීභට අඳ උවයහව කයන 

භහර්ගඹක් විඹ වළකිඹ. ඔඵට ඩහ ළදගවය න්නන් කහනේ අනුභළතිඹද? මිනිහනේ නවෝ 

නදවිඹන් වන්නේනේ ද? ඵහනඵල්හි විනිලසචනඹන් ඳසු, නදවිඹන් වන්නේ භනුය ර්ගඹහ 

මුදහ ගළනීනම් ළරළසභ නවළි කිරීභට ඳටන් ගවය නේක. උන්වන්නේ නම්නේ 

ඳයම්ඳයහනන් යක් මිනිනකු නතෝයහ ගවයනවයඹ - ආබ්රවම්. ඉශ්රහනඹල් ජහතිඹ න ආබ්රවම්නේ 

ඳවුර තුළින් නදවිඹන් වන්නේ තභන් යළිදයේ කිරීභ ව ිටඹලු ජහතීන්ට ඔහුනේ ඳණිවිඩඹ 

ආයක්හ කය රචහයණඹ කයනු ඇත. නභඹ නවනබ්රේ ිවඹවිිව වයවහ ඳළමිණි අතය පුයහණ 

කහරනේ ිටට ආබ්රවම්නේ ඳවුර න යුනදේ ජනතහ විිටන් ආයක්හ කය ඇත.  

නදවිඹන් වන්නේ ිටඹලු මිනිසුන් ව ජහතීන් නකනයහි ඳයභහධිඳති න අතය උන්වන්නේනේ 

විනිලසචඹන් ඹවඳවය ව නිළයදි ඹ. 

 

 

 



උත්ඳත්තිය: ආරම්භය පිළිබ අධයයනය් 

ඳාඩම 7: 11 - 12 ලන ඳරිච්ලේද 

විඹ හකයඹ: නදවිඹන් වන්නේ ආබ්රවම් කළයි. 

දිනඹ 1  

1. උවයඳවයති 11:27-32 කිඹන්න  

2. ආබ්රවම්නේ පිඹහ කවුද?  

3. ආබ්රවම්නේ නවෝදයඹහනේ නභ කුභක්ද?  

4. ආබ්රවම්නේ බහර්ඹහනේ නභ කුභක්ද ව ශුේධ ිවඹවිල්නල් නභභ නක ට ඇඹ ගළන 

අඳට ඳන්නන් කුභක්ද? 

5. ඔවුන් ගිනේ නක නවේද ව ඔවුන් නක ඳභණ දුයක් ගිඹහද?  

දිනඹ 2  

උවයඳවයති 12:1-3 කිඹන්න  

1. නදවිඹන්වන්නේනේ ඇභතුභට පිළිතුරු දුන් විට ආබ්රවම් වළයදභහ ගි නේ කුභක්ද?  

2. නදවිඹන් වන්නේ ආබ්රවම්ට කශ කළවීනම් දිරිගන්න සුළු නඳ නය න්දු නභ නහද? 

ගඋවයඳවයති 12:2-3)  

ගරහති 3:8-9 ර්තභහනනේ අඳට අදහශ න්නන් නකනේද?  

යක් යක් නේදඹ නද ඵරහ නදවිඹන් වන්නේට කළඳ න ෆභ පුේගරනඹකුටභ නදවිඹන් 

වන්නේනේ ඇභතුනභහි ව ඵරඳෆභ ිවඹන්න. 

a) භනතේ 4:18-22  



b) භනතේ 8:22  

c) භහර්ක් 8:34-36  

d) ලූක් 14:26-33  

e) 1 නේතෘස 2:9;  

f) 1 නඹ වන් 2:15-17  

නවනබ්රේ 11:1, 8-10ට අනු ආබ්රවම් නදවිඹන්වන්නේට කීකරු වුනණ් ඇයි?  

a) භෆතකදී ඔඵ නදවිඹන්වන්නේනේ කළවීභට අනත ව විට ව යළනිභ 

අවයදළකීභක් ඔඵට නඵදහගත වළකිද? 

b) අපි කීකරු න විට අඳට ඇති නඳ නය න්දු කුභක්ද?  

දිනඹ 3  

1. උවයඳවයති 12:4-7 කිඹන්න  

2. ආබ්රවම් වහයහන් වළය ඹන විට ඔහුනේ ඹ කීඹද? ඔඵ උවයඳවයති 25:7-8 හි කිඹන 

නේ භඟ න්න. ඔහු තරුණ, භළදි විනේ, නවෝ භවලු වනේද?  

3. ආබ්රවම් නභභ කීකරුකනම් පිඹයට ගඋවයඳවයති 12:1-9 ව නයෝභ 10:11) තභහ තු 

ිටඹල්ර නඹද ඵ අඳට නඳන්න්නන් කුභන හකය ඛණ්ඩ නවෝ ඳදඹද?  

4. ආබ්රවම් ඔහු භඟ රැනගන ගිනේ කහද?  

5. ආබ්රවම් කහනහන් නේලඹට ඳළමිණි විට නදවිඹන්වන්නේ දුන් නඳ නය න්දු කුභක්ද?  

 

 



දිනඹ 4  

1. උවයඳවයති 12:8-9 කිඹන්න  

2. උවයඳවයති 8:20 හි නනෝහ කශහක් නභන් ආබ්රවම් රතිචහයඹ දළක්වනේ නකනේද?  

3. ඔඵ ආබ්රවම් කශහක් නභන් කීකරුකනභන් ක්රිසතුස වන්නේ අනුගභනඹ කය 

ඇවයනම්, ඔන. යක් අවයදළකීභක් ිවඹන්න?  

4. උවයඳවයති 12:9 ඳන්නන් ආබ්රවම් කීකරු ව අතය, අවය නන වළය දිගටභ ගිඹ ඵයි. 

ඳවත වන් හකයඹන්ට අනු කිතුනුන් ලනඹන් අඳද ඉදිරිඹට ඹන්නන් නකනේද?  

a) නක නර සිට 1:23 

b) නක නර සිට 2:6-7  

c) නවනබ්රේ 6:1 දි. නවනබ්රේ 10:35-38  

d) I නේතෘස 2:2  

දිනඹ 5  

උවයඳවයති 12:10-20 කිඹන්න  

1. හගතඹ ඳළමිණි විට ඔඵ ිටතන්නන් ආබ්රවම් නදවිඹන්නේ භඟ නඳන්වීභ න ඹමින් 

ිටිනඹහද නළතනව වය ඔහු තභහනේභ හභහනය බුේධිඹ භත ක්රිඹහ කශ ඵද?  

2. 11-13 ඳදර ආබ්රවම්නේ තීයණ නඳරමවනේ කුභකින්ද?  

a) ඔහුනේ ඳහඳඹ කුභක්ද?  

b) යභ ඳහඳඹ අන් අඹට අහිතකය නර ඵරඳෆනේ නකනේද?  

c) ආබ්රවම්ට නදවිඹන්නේ දඹහ ඔඵ දකින්නන් නක නවන්ද?  



ඳාඨය: ඳරිච්නේද 11:27-32 ව 12 

ප්රධාන ඳදය: 11:9 ඳරිච්නේදඹ, “12:2, “භභ නුම භවවය ජහතිඹක් කයන්නනමි, නුමට 

ආශීර්හද නක ට නුනේ නහභඹ කීර්තිභවය කයන්නනමි; නුමද ආශීර්හදඹක් නන්න.” 

ිෂය ලාරයය: නදවිඹන් වන්නේ ආබ්රවම් භඟ නක න්නේිට වියහිත ගිවිසුභක් ආයම්බ 

කශ අතය යඹට නේලඹ, මිනිසුන් ව ිටඹලු ජහතීන්ට භවවය ආශීර්හදඹක් ඇතුශවය විඹ. 

ජීිෂත ූලධ්මමය: නදවිඹන් වන්නේ විලසහ කිරීභට ව කීකරු ගභන් කිරීභට 

නතෝයහ ගන්නහ අඹට නදවිඹන් වන්නේ ආශීර්හද කයයි. 

3. උවයඳවයති 13:1-4 කිඹන්න. අඳට අනුගභනඹ කිරීභට ඔඵට අධයහවයමික ඳහඩභක් 

න ඹහගත වළකිද? 

දින 6 ඳහඩභ 7: “ආබ්රවමික ගිවිසුභ”  

 

 

 

 

හයහංලඹ: ආබ්රවම් ඹනු ඇදහිල්නරන් ජීවය වීභට නදවිඹන් වන්නේ විිටන් නතෝයහගවය 

මිනිනකි. ඔහුට හුරුපුරුදු ිටඹල්ර අවයවළය විනේශිකනඹකු නර නනවය යටකට නග ස ජීවය 

වීභට කළනු රළබීඹ. ආබ්රවම් ඇදහිල්නරන් පිටවය ව විට, නදවිඹන් වන්නේනේ චන තය 

ඵවය, උන්වන්නේ විලසහ කශ වළකි ඵවය, උන්වන්නේනේ නඳ නය න්දු ඉටු කිරීභට 

උන්වන්නේ විලසහන්ත ඵවය ඔහු ඉනගන ගවයනවයඹ. ආබ්රවම් මිහිභත ඇවිදීනභන් උගවය 

ඳහඩම් කිහිඳඹක් අද අඳටද ඳහඩම් නේ. භවය විට ළදගවයභ ඳහඩභ නම් ඇදහිල්රට ක්රිඹහශීීම 

කීකරුකභ ඇතුශවය විඹ යුතු ඵ න අතය යනේ නන භළති නම් යඹ ඇදහිල්ර නන නේ. 

ඹහනක .නේ අධයඹනනඹන් ඳසු අපි නභඹ දකිමු. ඇදහිල්නල් ජීවිතඹක් ඹනු ක්රිසතුස 

වන්නේනේ රභහණවය ඵ භත ඳභණක් යහ ිටටීභයි. ඊජිේතුනේ අහර්ථක වීනභන් ආබ්රවම් 

දළනගවයනවය නදවිඹන් වන්නේ ිටඹලු මිනිස අලයතහ වහ රභහණවය ඵයි. තවය ඳහඩභක් 

නම්, තුරු නරෝකඹක් විදයහගළනීභට නදවිඹන් වන්නේ භඟ වවුල් වීභ අඳ න්නේධ 

කයන ඵඹ. තුයන් තු නේලඹක් න ඊජිේතුට ඵළීමභට ආබ්රවම් ගවය තීයණනේ කඩහයභක් 

නවෝ අල්තහයඹඹක් ගළන වනක් නන වීඹ. නභභ අල්තහයඹ වනේ නදවිඹන් වන්නේ භග 

වවුනල් ංනක්තඹ විඹ. නභනර  විදයහගළනීභට නම්, නදවිඹන් වන්නේ භඟ තනි ිටටීභට, 

අල්තහයඹක් තඵහගළනීභට අඳ ඉනගන ගත යුතුඹ. නඹ වන් 16:33 හි නේසුස වන්නේ 

ඳන්නන්  “නරෝකනඹමි නුමශහට පීඩහ තින.. නමුවය දධර්ඹවය න්න: භභ නරෝකනඹන් 



ජඹගතිමි." කිඹහඹ. අඳ අඳනේ සර්ගීඹ පිඹහණන්ට ම්ඵන්ධ ිටට උන්වන්නේට 

නහඹකවයඹ දීභට ඉඩ නදන විට, අඳට ආබ්රවම් නභන් ඇදහිිවන්ත ජීවිතඹක් තුශ 

නදවිඹන්වන්නේනේ නඳ නය න්දු අවයවිිනඹ වළකිඹ.  

ආබ්රවම් නදවිඹන් වන්නේනේ මිතුනයකු ව අතය අඳනේ ඇදහිල්නල් පිඹහ නර වළිනන්නේ 

ගගරහති 3). උන්වන්නේ නඳ නය න්දු ඉටු කිරීභට නදවිඹන්වන්නේට අනඳන් උඳකහය අලය 

නන න ඵ ඔහු ඉනගනගවයතහ. අඳට භඟ නඳන්න නදවිඹන්වන්නේ අපි දන්නහ නම්, 

අඳට ඉදිරිඹ දළකීභට අලය නළත. අපි කීකරුකනම්, ඇදහිල්නරන් ගභන් කයන විට, ඊශඟ 

පිඹය වහ නදවිඹන් වන්නේ අඳට කරුණහ ව ආශීර්හදඹ රඵහ නදනු ඇත. 

ඇදහිල්නරන් උන්වන්නේ අනුගභනඹ කිරීභට අපි නතෝයහ ගනිමුද? ආබ්රවම් ඔහුනේ 

කළවීනම්දී වහක් නභන් අඳනේ ඳයම්ඳයහනේදීද අපි අඳනේ කළවීභට විලසහන්ත නමුද? 

නදවිඹන් වන්නේට කීකරු වීභ සර්ගනේ විඳහකඹට නද ය පුළුල් කයයි 


