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(එපී 4:11-12) 
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රඳයසන 

 

ඹාත්රා: න්තෘප්තිභත් බහ නයෝඳ ඹ ඹනු බහනේ නහඹයත් යණ්ඩහඹම් වහුල පුහුණු 

අත්නඳොතකි. එඹ (SCP) ඵටහිය බහනේ ප්රතිසසයය ඹ යයන රද පිිවනත් නත ව 

අන්තිනඹෝකිනේ බහනේ ව අනනකුත් න ගිවිසුනම් බහර දක්නට රළනඵන ආද්ණලඹන් 

නදට එහි නහඹයත්ඹ අනප්ක්හ යයයි -එඹ ශුබහයසචිඹ නරෝයඹට නරනඹහභ පිණි 

නදවිඹන් වන්නේනේ නන  ඳයහ්ණථයහමී නර ශික් ඹ කිරීභ, නේඹ කිරීභ ව 

ඹළීමනම් රළනුල ආද්ණලඹකි. ඹාත්රා හි අධයඹනඹන් ඉදිරි ය රදී බහන් දියුණු කිරීභට ව 

නලෝධනඹ කිරීභට වළකි ඳදනභක් යනු ඇත.  

නභභ නඳොනත් විඹන් නි්ණභහ ඹ යය ඇත්නත් SCP ව තනි බහ අතය පුහුණු 

ම්ඵන්ධතහඹක් වයවහ න්තෘප්තිභත් බහ නයෝඳ ඹ (SCP) භ  ඒයහඵශධ ිටදු කිරීභටඹ, 

නමුත් ඳහඩම් එක් එක් බහනේ නහඹයයින් විිටන් නභනවඹනු රළනේ. ෆභ ඳහඩභක්භ භහිටය 

නවෝ ශවි-භහිටය ඉරළන්විඹ වළකි අතය රැසීමභයට අභ ලනඹන් ඳළඹ වතයක්ත් අලය 

නේ.  

ඩ්යිට් සමිත් විිටන් ලිඹයරද ප්රතිසසයය ඹ: බහ ජීවිතනේ දියභඹ නි්ණමිතිඹ පිිවඵ 

මීක් ඹක් භඟින් ඹාත්රා බහවිතහ කිරීභට අදවස නයන්ණ. එඹ ප්රතිසසයය නේ නයොටක් 

ව එහි නඹදුභක් ඹන නදයභ න අතය, එයින් අදවස යයන්නන් නභභ අධයඹනඹ බහය රන්නහ 

අඹ මුලින්භ ප්රතිසසයය ඹ කිඹහ තිියඹ යුතු ඵයි. අධයඹනඹ අතයතුය, වබහගින්නන්ට 

ඩ්යිට් සමිත්නේ „Alone at the Top’ නඳොත රඵහනරන කිඹීමභටද අලය නු ඇත. සතෘප්ත 

බහ නයෝඳ නේ මලිය විලසහඹන් ප්රහනඹෝගිය, උඳහඹභහ්ණගිය ක්රිඹහත්භය කිරීභ ද න 

ක්රිඹහර ලිඹහ ඇති අන්තිනඹෝකිනේ බහනේ රක්  වත ම්ඵන්ධ ඹාත්රා නඳොත ත දුැළටත් 

පිරික්මින් හයච්ඡහ යයන්නන්ඹ.  

1996 නේදී න්තෘප්ත බහ නයෝඳ ඹ ආයම්බ යයන රශනශ, ඩ්යිට් ව ඳළටී සමිත් විිටන් 

න අතය ඔුලන්නේ නන  තුශ ක්රිසතුස නක්න්ර යයරත් ජීන යටහ තුිවන් ඔුලන්නේ ප්රනශල 

ශුබහයසචිඹ භ  සතෘප්ත කිරීභ වහ නරො පුයහ බහ භ  වුල්  ීමභ වහ ඹ. එහි 

නභනවය න්නන් බහ ඵරමුලු රළන්ීමභ වයවහ එභ සථහනර ූර්ණ  ශුබහයසචිඹ ප්රයහල 

කිරීභ වහ නරො පුයහ ජහතීන්, ප්රනශල ව නරයර බහ නහඹයයින් භ  වුල්  ීමනභන් 



3 |  P a g e
 

නදවිඹන් වන්නේ භහිභඹට ඳත් කිරීභයි. ඳසුගිඹ දලය තුන තුශ, SCP වට නභභ ප්රතිපරඹ 

වහ නරො පුයහ ිටිනන දවස ර න් නහඹයයින් භ  ළඩ කිරීභට අසථහ රළබී ඇත. 2060 

න විට, නරො පුයහ යරහඳ දවඹය, මලිය ලනඹන් වළයුලම් රක්ය ර ිටිනන ජහතීන් 

(ළරකිඹ යුතු ඹහඵද ජහතීන් භධයනේ ූගනරෝලීඹ ඵරඳෆභක් ඇති යට් ) තුශ දියුණු 

අන්තිනඹෝකි බහ ජහරඹක් දළකීභට එඹ ඵරහනඳොනයොත්තු නේ.  

නදවිඹන් වන්නේ ළටී ිටිනන මිනිහ තභන් භ  ඵතහඹක් ඇති යය රළනීභට ව නම් 

නරෝයඹ තුශ උන්වන්නේ නිනඹෝජනඹ කිරීනම් නභනවයුභය නඹදී ිටිනන අතය - 

උන්වන්නේනේ භළීමනම්දී උන්වන්නේ විිටන් ක්රිඹහත්භය යයන රද ළරසුභ - ව අඳ ජීත් 

න ෆභ සථහනඹක්භ සතෘප්ත කිරීනභන් උන්වන්නේනේ ෆභ අනුරහමියනඹක්භ නේසුස 

ක්රිසතුසවන්නේනේ ශුබහයසචිඹ තුශ උන්වන්නේ භ  නභනවයය නඹදීභට උන්වන්නේ 

ආලහ යයයි. ශුබහයසචිඹ භ  ූගනරෝලීඹ න්තෘප්තිඹ ඹනු ෆභ පුරුනඹකුටභ, සත්රිඹයටභ ව 

දරුනකුටභ කිිටදු සථහනඹයට නනොනරොස ශුබහයසචිඹ දළකීභට, ඇසීභට ව දළනිඹ වළකි න 

ඳරිදි, ජනහකී්ණ  ප්රනශල ආන්නනේ නේසුස ක්රිසතුස වන්නේනේ අනුරහමියයින් ්ණධනඹ 

කිරීභ භඟින් උඳක්රභීලලී ව රකීනභන් යුතු නරේසක නයොමිභ ක්රිඹහත්භය කිරීභයි. 

SCP වට මලිය විලසහඹන් වතයක් ඇත:  

1. නදවිඹන් වන්නේ නරෝයනේ කුභක් යයන්න ගිඹත්, උන්වන්නේ එඹ කිරීභට ඹන්නන් 

ඹන්නන් බහ නර වඳුන්න ිටඹලුභ ක්රිසතුස වන්නේනේ නන  තුිවන්ඹ.  

2. නදවිඹන් වන්නේ ක්රිසතුන් වන්නේනේ ිටඹලු නන  වයවහ නරෝයඹ තුශ කුභක් කිරීභට 

ගිඹත්, උන්වන්නේ මලිය ලනඹන් විභධයරත යුවඹක් වයවහ කිරීභට ඹන නේය.  

3. නදවිඹන් වන්නේ නරෝයනේ කුභක් කිරීභට ගිඹත්, උන් වන්නේ කිරීභට ඹන්නන් 

උන්වන්නේනේ නන ට ඔුලන්නේ ඳශමු ප්රමුතතහඹ නර ඔුලන්නේ තයහරීලලීබහනඹන් 

ඵරඹ රඵහ නදන නහඹයයින් වයවහ ඹ.  

4. ඕනෆභ ප්රහනශීලඹ බහය රීමනම් යනඹන් ඈත් ිටිනන නරෝයඹය නදවිඹන් වන්නේ 

කුභක් කිරීභට ගිඹත්, උන්වන්නේ ශුශධහත්භඹහ න් වහ සනශශිය නහඹයයින් භ  වුල්  

යහඳහයඹක් තුශ ප්රක්නේීඹ නවෝ නරෝලීඹ ලනඹන් නච්තනහන්විත න බහන්ර ම්ඳත් 

වයවහ කිරීභට ඹන නේය.  
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එභ විලසහඹන් අනුරභනඹ කිරීභ ඕනෆභ බහයට භ  නඳන්න්නහවූ ප්රලසන නදයකි: 

1. නභභ සථහනඹට නදවිඹන් වන්නේට අලය න්නන් කුභක්ද?  

2. නභභ සථහනනේ නදවිඹන් වන්නේට අලය නශ යශනවොත් එඹ නයඵඳු නු ඇත්ද?  

ඳහුල්  ව ඔහුනේ යහරනේ ඵටහිය නරෝයඹ පුයහ ඔහු භ  ළඩ යශ පුශරරයින්නේ 

යණ්ඩහඹම් නම් ආයහයනේ චින්තනඹක් ළශ රත්ව. එෂස. එෂස. ඵෘස අදවස දළක්වූනේ 

ඳහුල් නේ ජීවිතඹ ව නශනේඹ නයෝභ අධියහජයනේ නරෝයඹ පුයහ රභන් යයන 

ශුශධහත්භඹහ න්නේ උඳහඹ භහ්ණගිය ඇ පිිවියඹු යයන ඵ නඳනනන ඵත් ඳහුල්  ව 

ඔහුනේ යණ්ඩහඹභ නිඹභ අසථහන්හිදී නිළයදි සථහනරට නරන ඹන රද ඵත්ඹ. 

ඉරක්යඹ වූනේ උඳහඹ භහ්ණගිය සථහනර නයෝඳ ඹ යයන රද බහ න අතය, ඒහ එඹ අට 

ව ඒ අතය ඇති නඵොනවෝ ූගනරෝලීඹ සථහන සබහවියභ සඳ්ණල යයනු ඇත.1 එඳභ ක් 

නනො, අනඳෝසතුළුයඹහ නභභ ක්රිඹහලිඹ තුශ කිිට විනටය තනි ිටිනනේ නළත. ඔහු භ  

නභභ ය්ණතයඹ වහ අභ ලනඹන් පුශරරඹන් විිටඳවක්ත් ඔහු භ  ළඩ යය ඇත.2 

මිහ න් වන්නේ අද දින උන්වන්නේනේ බහ ප්රතිසසයය ඹ යයත්හ හනප්ක් 

ලනඹන් නයින යහරඹක් තුශ ඳහුල්  ව ඔහුනේ භයයින් යශහක් නභන් අඳනේ නරෝයනේද 

ඵරරතු ඵරඳෆභක් යයන නේයහ.  

ටවන්  

1. F. F. Bruce, The Book of the Acts, The New International Commentary on the New 

Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1988).  

2. Bruce, The Pauline Circle (Eugene, OR: Wipf & Stock, 2006).  
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වැඳින්වීභ 

ඵටහිය බා ව අන්තිරඹෝකිරව බා 

 
අද ඵටහිය නශධ්ණභඹ ව බහනේ බහවිතඹ, නඵොනවෝ දුයට, බහ රළන න ගිවිසුනම් තිබ 

පින්තයඹ භ  නනොරළරනප්. අපි ක්රිසතිඹහනි ආරභ රළන ඳළමි -ඵරන්න ප්රනේලඹයට ලිසහ 

නරොස, නදවිඹන්වන්නේනේ නන  ඔුලන්නේ නිනස, නේහ සථහන ව ප්රජහන් තුශ 

ශුබහයසචිඹ ජීත් කිරීභට පුහුණු කිරීනභන් අඳ අට නළතිවූන් නත ශුබහයසචිඹ නරන ඹනහට 

ඩහ අඳනේ බහ නත මිනිසුන් ඇද රළනීභට ළඩටවන් නි්ණභහ ඹ යයමින් ිටිනමු. අනප් 

යහරනේ නභඹ උඳදන නහමිය ක්රිසතිඹහනි ධ්ණභඹට අභතය, අඳනේ බහරට නයොඳභ  

සතයහක් වබහගි නනහද, ඔුලන් නයොඳභ  මුදරක් නදනහද, ඔුලන් හධහය  නර තුටු 

න්නන්ද ඹන්නනන් ඔේඵට හ්ණථයත්ඹ පිිවඵ ඵයිඵලීඹ මිනුම් අඳට ඉතිරි ඇත්නත් 

කිහිඳඹකි.  

නභඹ අඳනේ චින්තනඹට නයතයම් රළඹුයට යහළදී තිනේද ඹත්, අඳ නයතයම් ආත්භහ්ණථයහමී 

ීම ඇත්ද ඹන්න රළන අඳට නඵොනවෝ දුයට අභතය නේ. නඳොදුනේ අඳනේ සසයෘතිනේ ්ණධනඹ 

න සඹස නක්න්ද්රීඹත්ඹ රළන අපි දුක් නමු, නමුත් විනලේනඹන් කිතුනුන් ඳහ, බහ 

පිිවඵ අඳනේ අදව ආත්භහ්ණථයහමී එයක් ඵ වඳුනහ රළනීභට අභත් නමු! ආය්ණලනීඹ 

හයය තණ්ඩ, න හභහජිය ළඩටවන්, නළත-බහට-ඹන ති අන්ත, භහජ භහධය 

දළන්ීමම් ඳහ යළත ව ඵයිඵරහනුකුර නනොන නිරභන කිහිඳඹක් භ  එක් ඳළවළදිලි 

විලසහඹක් නඳන්නුම් යයයි: ප්රනශලනේ බහ (ඵයිඵරඹ ඳළවළදිලි උරන්න ඳරිදි නර) 

නදවිඹන් වන්නේ වහ ම්ඵන්ධ ීමභට නේසුසවන්නේ අනුරභනඹ කිරීභට යළන රද, 

වළකි ෆභ ජීන රභනයදීභ උන්වන්නේ භ  ඇවිදින ජනතහක් නර නනො යරභ 

මිනිසුන් ඹන්නහවූ සථහනඹක් ඵට ඳත් ඇත. 

නභඹ යනරහටුදහඹය නිරභන කිහිඳඹයට තුඩු නදයි. එයක්, බහන් එකිනනයහ භ  

තය යහරී ඹ. නදය, භවරු අනිත් අඹට ඩහ නවොයි, විනලේනඹන්භ තභන් ිටතන නර! තුන, 

බහක් විලහර නහනම්, එඹ ක්රිසතුස වන්නේ නභන් නනොනඳනනන ඳභ ක් නනො ඇත්ත 

ලනඹන්භ ක්රිසතුස වන්නේ නභන් නඳනනන්නට අයභළති මිනිසුන්නරන් පිරී තිියඹ වළකි 

ුලද, එඹ නශ්  නිළයදි යයමින් ිටිනනහ විඹ යුතුඹ. වතය, නඳනනන නර නිළයදි නශ 

කිරීභට ඩහ නශ්  නිළයදි කිරීභ ළදරත් ීම ඇත. ව ඳව, අඳ අට නරෝයඹට ශුබහයසචිනේ 
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නශනේයඹන් නර අඳ නයතයම් අදහශ නනොන්නන්ද ඹන්න ළදරත් නළත. මිනිසුන් අනප් 

බහට ඳළමින න තහක් ය් , අපි ෆහීභයට ඳත්නමු.  

නයනේනතත්, නරො පුයහ ිටිනන නඵොනවෝ නහඹයයින් අඳනේ ආත්භහ්ණථයහමීත්ඹට ඩහ 

වහත්ඳිටන්භ නනස ිටිනති. ඔුලන්නේ බහර ප්රභහ ඹ රළන යතහ කිරීභට උත්හව යයන්න, 

ඒ නනුට ඔඵ ඔුලන්නේ නරය රළන රළනත්, නඵොනවෝ නදනනක් තභත් නදවිඹන් වන්නේ 

භ  භහදහන ීම නළති ආයහයඹ රළනත් ඉනරනරනු ඇත. ඔුලන්නේ විලහරත්ඹ රළන යතහ 

කිරීභට උත්හව යයන්න, එවිට ඔුලන් ඔනේ අධහනඹ ඔුලන්නේ ජහතීන් නතටත් මුළු 

නරෝයඹටභ ශුබහයසචිඹ නරන ඹහනම් යහ්ණඹඹ ම්ූර්ණ  කිරීභට බහට ඇති අලයතහඹ 

නතටත් ඔඵනේ අධහනඹ නඹොමු යයනු ඇත. ඔුලන්නේ බහන් රළන යතහ කිරීභට උත්හව 

යයන්න, ඔුලන් ඒ නනුට ඔුලන්නේ නරය ව ජහතීන් තුශ න බහ කීඹක් නයෝඳ ඹ යය 

ඇත්ද ඹන්න නවෝ තභ නරයනේ ඇති නනත් බහන් රළන යතහ යයනු ඇත. 

භභ භනේ අළුත් ගිවිසුභ ව විනලේනඹන්භ ක්රිඹහ නඳොත කිඹන විට, නභභ නහඹයයින් ව 

ඔුලන්නේ බහන් ඳශමු ිටඹනේ බහරට නයතයම් භහනද ඹන්න රළන භහ පුදුභඹට ඳත් 

විඹ. ශුබහයසචිනේ ය්ණතයඹ ම්ූර්ණ  කිරීභට ක්රිසතුසවන්නේනේ ිටඹලුභ නන  අලය 

ඵළවින්, ඔුලන් නනත් කිිටභ බහයට ඩහ ළදරත් නනොන ඵ ඔුලහු ටවහ රනිති. ඒහ 

නජරුරනම්, අන්තිනඹෝකිනේ, එීනේ, නයොරින්තිනේ නවෝ නයෝභනේ ළනි අළුත් ගිවිසුනම් 

යහරනේ තිබ ප්රධහන බහරට භහන ඹ. නභභ න ගිවිසුනම් බහර ප්රභහ ඹ ශුශධ 

ලිඹවි් න්  නවෝ ඒහනේ ප්රිටශධ නශලයඹන් රළන හ්ණතහ ීම නනොභළත. හ්ණතහ ීම ඇත්නත් 

ඒහනේ අට තිබ නිම්න, ප්රනශල ව නරය නත ශ හ ීමනම් උඳහඹභහ්ණගිය ළදරත්යභයි. 

නභභ බහන් ඔුලන්නේ ූගනරෝලීඹ ක්රිසතුස වන්නේනේ මුළු ලරීයඹටභ නදවිඹන් 

වන්නේනරන් විනලේ දීභනහ නයොන්නශිට වියහිත තභ ිටඹලු ම්ඳත් එභ යරහඳර ූර්ණ  

එළන්ජලිසතයය ඹට මුදහ වළරීභට යළඳ වූ යරහඳ විඹ. ක්රිඹහ 11-13 හි දළකිඹ වළකි 

අන්තිනඹෝකිනේ බහ, එන් ඹන්නහවූ බහය ආයෘතිඹක් ඉදිරිඳත් යයයි.  

ඳශමුනන්භ, අනයජහතියඹන්ට ශුබහයසචිඹ ප්රථභ යට නශලනහ යයන රශනශ 

අන්තිනඹෝකිනේදීඹ (11:19-21 ඵරන්න). නභභ නරයනේ බහනේ ඇදහිලින්තඹන් ඔුලන්නේ 

යුනදේ මු් ර සුඳවසු යරහඳනඹන් පිටතට නරොස ඔුලන්නේ ආරමිය වහ සසයෘතිය 

ඳසුියනභන් පිටත ිටිනන අඹ භ  ක්රිසතුස වන්නේ නඵදහ රළනීභට ඳටන් රත්ව.  

නජරුරනම් ඵහනේ නහඹයත්ඹ, නම් රළන අහ, එහි ිටිනන න ඇදහිලින්තඹන්ට උඳයහය 

කිරීභ වහ ඵහ්ණ ඵස අන්තිනඹෝකිඹට ඹළීමඹ. ඵහ්ණ ඵස ඉන්ඳසු හුල්  නොඹහනරන 
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ඔහුද ළඩට උඳයහය කිරීභට කිරීභට නරනහනේඹ. මිනිසුන්ට උරන්මින් ව ඔුලන් අතය 

ජීත් නමින් ඔුලන් අුලරුශදක් නරයනේ රත යශව. (11:22-26 ඵරන්න). ඳළවළදිලිභ 

ඔුලන්නේ නශනේඹ ඇදහිලින්තඹන්නේ ජීවිත තුශ දෘලයභහන පර දළරුනේඹ, භන්ද නභහි 

අන්තිනඹෝකිනේදී නේසුසවන්නේනේ අනුරහමියඹන් ක්රිසතිඹහනීන් නර මුලින්භ වඳුන්නු 

රළබුනෝඹ (11:22-26 ඵරන්න). අන්තිනඹෝකිනේ ඇදහිලින්තඹන්නේ ජීවිත නයතයම් 

ඳළවළදිලිභ නනස ීම ඇත්ද ඹත්, අනනක් අඹ එඹ දුටු අතය ඔුලන්නේ ක්රිසතුසවන්නේනේ 

නභන් වළිටරීනභන් ඔුලන් වඳුනහ රත්ව.  

එඳභ ක් නනො, නභභ නරයනේ ිටින රහයයින් ඳරි ත වූ අතය ඔුලන් තභ ප්රනශලනඹන් 

ඔේඵට ඹහභට ඳටන් රත්ව. එශනමන හරතඹක් රළන අරඵසනේ අනහළකිඹ තුිවන් දළනරත් 

ඔුලන් "යුදනේ ජීත් න නවෝදයඹන්ට ආධහය ඹළීමභට" තීය ඹ යශව (11:29). ඔුලන් නභඹ 

යනශේ නඹරුරභට ඹෆභට ළරසුම් යයමින් ිටින ඵහ්ණ ඵස ව හුල්  අතින් විඹ.  

අන්තිනඹෝකිනේ නහඹයත් රතියත්ඹ අඳට ඉනරන රත වළකි නදඹකි. අන්තිනඹෝකිනේ 

බහනේ නහඹයත්ඹ තුශ ක්රිඹහයහරීත්නේ (ඔුලන්ට අනහරතක්තෘරුන් ව ගුරුරුන් 

ිටිනඹව) ව ජහතිනේ, සසයෘතිඹ ව ඳන්තිඹ (යළු මිනිසුන් ව සුදු මිනිසුන්, ඊජිප්තුනේ ව 

යිප්රනේ මිනිසුන්, යුනදේන් ව විජහතියඹන් ව නවනයොශනේ ජීවිත යහරඹ පුයහභ 

මිතුනයකු ඳහ) නර විවිධහයහය වූ මිනිසුන් මවඹක් එහි ිටිනඹව. (13:1 ඵරන්න). විවිධ 

ඳසුියම් ඇති නභභ මිනිසුන් සහමින් වන්නේ නොඹන්නහවූ, ප්රනශලනේ ව දුය ඵළවළය අන් 

අඹට උන් වන්නේනේ නහභඹ ප්රයහල කිරීභට අලය වූ වදතින් වහ අයමුණින් එයතු වූ අඹ 

විඹ.  

ඔුලන් මිහ න් වන්නේට නභසයහය කිරීභට ව නියහවහය ිටටීභට රැස වූ විට, 

ශුශධහත්භඹහ න් වන්නේ දුය ඵළවළය ප්රනශලර අනඳෝසතලිය නශනේඹට ඵහ්ණ ඵස ව 

හුල්  යළවූව. නහඹයත්ඹ තභන්නේ අඹළුන් තදින් අ් රහනරන ිටිනනේ නළත; ඒ 

නනුට, ඔුලන්නේ දෆත් ව වදත් පුළු්  විෘත වූ අතය, ඔුලන් නදනදනහ නියහවහය, 

ඹහච්ඤහනන් ව මිහ න් වන්නේනේ ආීල්ණහදනඹන් පිටත් යය වළරිඹව (13:2-3 

ඵරන්න). අඳ දන්නහ ඳරිදි, ඳසු ඳහුල්  නර වළඳින්වූ හුල් නේද ඵහ්ණ ඵසනේද නශනේඹ 

නඵොනවෝ දුය ඵළවළය සථහනරට ශුබහයසචිඹ නරන ආනේඹ.   

නභභ ජීභහන වහ පරදහයි බහ නදවිඹන් වන්නේ ෆභ බහක්භ උන්වන්නේනේ 

නැඅයමුණු ඉටු කිරීභ වහ නි්ණභහ ඹ යය ඇති ආයහයනේ බහය පින්තයඹකි - ෆභ 
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පිරිමිනඹකුටභ, සත්රිඹයටභ ව දරුනකුටභ නදවිඹන් වන්නේ භ  ඵතහ ඇති යය නරන 

නරෝයනේ උන්වන්නේ නිරෑඳ ඹ යශ වළකි නේ ශුබහයසචිඹ නරනඹහභට.  

අන්තිරඹෝකිඹ බාරේ රක්ණ 

විිටඑක්න ිටඹනේදී අන්තිනඹෝකිඹ ආයහයනේ බහක් නයඵඳු විඹ වළකිද ඹන්න දළක්නන 

මරධ්ණභ ශුශධ ලිඹවි් න්  තිනේද? ඔේ!  

ඳශමු, අන්තිනඹෝකිනේ බහ ඹනු එඹ යුලරුන්ද ඹන්න ව එඹ ඳතින්නන් භන්දළයි 

නත්රුම් රන්නහ බහකි. අඳ අට නරෝයඹට නභන්භ එඹ අනඳන් ඈත් කිරීභට නම්, අපි 

නේසුස වන්නේනේ අනුරහමියයින් නර වඳුන්න ඵහුතය ජනතහක් චරනඹ යශ යුතු ඵ 

ඔුලන් සබහවියභ ටවහ රනී. භක්නිහද නදවිඹන් වන්නේ නරෝයනේ කිරීභට ඹන ඕනෆභ 

නදඹක්, ශුශධ ලිඹවි් ර ව ඉතිවහඹ ඵහුර ප්රයහල යය ඇති නර, උන්වන්නේ ක්රිසතුස 

වන්නේනේ ිටඹලු නන  වයවහ කිරීභට ළරසුම් යය ඇත්නත්ඹ. බහ ඹනු ප්රථභනඹන්භ 

සථහනඹක් නවෝ ළඩටවනක් නනො නදවිඹන් වන්නේ භ  ම්ඵන්ධ ීමභටත් නේසුස 

වන්නේ අනුරභනඹ කිරීභටත් නරෝයනඹන් යළන රද ජනතහක් ඵ නභභ බහ නත්රුම් 

රනී. නභභ න දිලහනතිඹ නිහ, නදවිඹන්වන්නේනේ නන  ක්රිසතුසවන්නේනේ 

සරඳඹට නනස යයනු රඵන අතය, නදවිඹන්වන්නේ විිටන් උන්වන්නේනේ ඳණිවිඩඹ 

ප්රයහල කිරීභ වහ ඔුලන්නේ ිටඹලු ඵතහන්හිදී නඹොදහරනු රළනේ.  

නදනු, අන්තිනඹෝකිනේ බහක් ඹනු නදවිඹන් වන්නේට එඹ තුිවන් කිරීභට අලය නශ 

නත්රුම් රන්නහ බහකි. එඹ අට නරෝයඹ භ  ඇති ම්ඵන්ධඹ ව ඒ වහ අසළන්නන් 

සහමිඹහ ඉදිරිනේ එඹට ඇති රකීභ වජනඹන්භ නත්රුම් රනී. භභ නභඹ "යහයහය රීමභ" 

නර නම් යය ඇත. යහයහය රීමභ ඹනු අඳ ටහ නිලසචිත ූගනරෝලීඹ ප්රනශලඹය ිටිනන 

නදවිඹන් වන්නේනේ නන  ඵර රළන්ීමභට ව එභ යනේ ිටිනන ෆභ පිරිමිනඹකුටභ, 

සත්රිඹයටභ ව දරුනකුටභ නදවිඹන්වන්නේ භ  භඟි නු පිණි ක්රිසතුසවන්නේ රළන 

ඇසීභට, නත්රුම් රළනීභට ව පිිවරළනීභට නවෝ ප්රතික්නේඳ කිරීභට අසථහක් රළනඵන තුරු 

අඳනේ ිටඹලු ම්ඳත් නිදවස කිරීභට අසථහක් අඳට රඵහ නදන නර නදවිඹන් 

වන්නේනරන් ඉ් රහ ිටටීභයි. ඇදහි් රට ඳළමින න අඹ ඳසු ප්රහනශීලඹ බහයට 

ඒයහඵශධ යයනු රළනේ, එහිදී ඔුලන් නදවිඹන් වන්නේ භ  ඇති ඵතහනේ ්ණධනඹ 

ීමභට ඳටන් රන්නහ අතය බහනේ අයමුන හි නශනේඹට වබහගී ීමභට ඔුලන්ටභ ඵරඹ 

රළනේ.  
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නතනු, අන්තිනඹෝකිනේ බහක් ඹනු නදවිඹන් වන්නේ එඹ යශහනම් නභභ ද්ණලනඹ 

නයඵඳු නු ඇත්දළයි දන්නහ බහකි. යඹ ඳළවළදිලිභ ශ හ ීම ඇති නමුත් 

නදවිඹන්වන්නේනේ රති රක්  ක්රිසතුස වන්නේනේ නන  තුශ නනොඳතින විට ව 

ක්රිසතුස වන්නේනේ ජනතහ තුශ ළ ව න විට, එභ යහ්ණඹඹ යනශේ යුලද - නදවිඹන් 

වන්නේ ද අඳ ද? එය, ක්රිසතුසවන්නේනේ ිටඹලුභ නන  එක් අනඹකු නම්, 

නදවිඹන්වන්නේ භර පුශරලිය මීඳත්ඹ ්ණධනඹ න්නන් නම්, එභ යහ්ණඹඹ 

නදවිඹන්වන්නේනේ ඵ අඳට දළනරත වළය. නදය, නදවිඹන් වන්නේ ඔුලන්ට අසථහ 

නදන ිටඹලු මිනිසුන්ට ව ිටඹලු සථහනරට ඔුලන්නේ හක්ෂි ප්රයහල කිරීභ; තුන, ඔුලන්නේ 

මුළු ජීවිත යහරඹ තුශභ ඔුලන්නේ ආත්මිය දීභනහ බහවිතහ කිරීභ; වතය, නළත නළඟිටීභ ව 

ආත්භනේ පර ප්රද්ණලනඹ කිරීභ; ව ඳව, ඔුලන්නේ ජීවිත ව ත්යම් ශුබහයසචි නච්තනහනන් 

යුතු නදවිඹන් වන්නේනේ යහජයඹට ආනඹෝජනඹ යයන විට. නභභ එිවඳත්තීඹ අරඹඹන් ඳව 

මිනිසුන්නේ ජීවිත තුශ තනි තනි ්ණධනඹ න විට, බහ මවඹක් නර එහි රීමනම් 

යනේ ිටිනන අඹ නත ශ හ නු ඇත. අන්තිනඹෝකිඹ ආයහයනේ බහ නදවිඹන් 

වන්නේනේ නභනවය ඉටු කිරීභ වහ අලය රක්  වතක්ත් නඳන්යි. නභභ රක්  

වත එකිනනයහ භත යහ නනොඳතින නමුත් එකිනනයට අනුූරයය නේ. The Journey: 

Saturation Church Planting, ඹන නභභ අධයඹනඹ, අන්තිනඹෝකිඹ බහය නභභ එක් එක් 

රක් ඹන් රළන විසතයහත්භය විභහ ඵරයි.  

 

1. ඉරක්යරත ීමභ. ඉරක්යරත බහක් ෆභ පුරුනඹකුභ, සත්රිඹක් ව දරුනකුභ එහි 

නිලසචිත ූගනරෝලීඹ ප්රනශලඹ තුශ එනම් එහි රීමනම් යඹ තුශ එළන්ජලිසතයය ඹට 

යළඳීම ිටටී. බහනේ ෆභ ඇදහිලින්තනඹකුභ ශුබහයසචිඹ ජීභහන ජීත් න ඵළවින්, 

ඔුලන් ටහ ිටිනන පුශරරඹන්ට නදවිඹන් වන්නේනේ නන නේ ජීවිත තුිවන් 

ශුබහයසචිඹ දළකීභට, ඇසීභට ව සඳ්ණල කිරීභට නළත නළතත් අසථහන් රඵහ නදන 

නර එඹ නභභ නභනවය ඉටු යයයි.  

 

2. නදවිඹන්වන්නේනේ නන  ඵරරළන්ීමභ. අන්තිනඹෝකිනේ බහය නහඹයත්ඹ 

නශනේනේ යහ්ණඹඹ කිරීභට නදවිඹන් වන්නේනේ නන ට ඵරඹ රඵහ නදයි. 

බහනේ රීමනම් යනේ එළන්ජලිසතයය ඹ වහ මලිය උඳහඹ භහ්ණර යහ 

ඳළතිඹ යුත්නත් නදවිඹන් වන්නේනේ නන ට ඳවසුයම් ළරසීභ භත මි සුවිනලේෂී 
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නහඹයයින්නේ ක්රිඹහයහයයම් භත නනොනේ. නහඹයත්නේ යළීමභ නම් නදවිඹන් 

වන්නේ තභ නන ට නඳෞශරලිය රඵහ දී ඇති වළකිඹහන්, දීභනහ ව ආලහන් 

වඳුනහ රළනීභ, ආනඹෝජනඹ කිරීභ ව ්ණධනඹ කිරීභයි.  

 

3. නදවිඹනව වන්නේනේ නන නේ නහඹයඹන් ලනඹන් අඳනේ යහ්ණඹක්භතහ 

භළන ඵළලීභ. ශුබහයසචිඹ ලරීයරත ජීත් ීමභට නම්, අන්තිනඹෝකිඹ බහ ඳළවළදිලිභ 

යශහක් නභන්, බහ ක්රිසතුස වන්නේ තුශ ආත්මිය ඇදහිලින්තඹන් ්ණධනඹ විඹ 

යුතුඹ. ්ණධනඹ විවිධ ආයහයලින් භළනිඹ වළය, නමුත් SCP විිටන් එවහ නභවහ යශ 

නනොවළකි එිවඳත්ත්තීඹ අරඹන් ඳවක් වඳුනහ නරන ඇති අතය, එභඟින් බහනේ 

නහඹයත්ඹට නදවිඹන් වන්නේනේ නන  උන්වන්නේනේ නභනවය වහ 

උන්වන්නේනේ භහිභනේ උඳයය  ඵට තනි තනි ්ණධනඹ න්නන්ද ඹන්න 

භළනිඹ වළකිඹ: ඔුලන් නදවිඹන් වන්නේ භ  නඳෞශරලිය ඵතහඹක් තුශ 

්ණධනඹ විඹ යුතුඹ. , ඔුලන්නේ නඳෞශරලිය යරු හනේ හක්ෂි අන් අඹට ඳළසීභ, 

ඔුලන්නේ ආත්මිය දීභනහ ්ණධනඹ කිරීභ, ආත්මිය පර ්ණධනඹ කිරීභ ව නදවිඹන් 

වන්නේනේ භහිභඹ වහ ඔුලන්නේ ජීවිත ව ත්යම් බහය රළනීභ. 

 

 

4. අන්ත්ණ යහ ඳළතීම් හිත නහඹයත්ඹ රහ කිරීභ. අන්තිනඹෝකිනේ නභන් නිනයෝගී 

බහක් නිනයෝගී නහඹයත්ඹක් පිිවියඹු යයයි. නභයින් අදවස යයන්නන් එඹට එක් 

නහඹයනඹකුට ඩහ ිටිනන ඵත්, නහඹයත්නේ ිටිනන අඹට විවිධ තයහර ඇති ඵත්, 

නහඹය යණ්ඩහඹභ තභ ජනතහ නනුනන් නදවිඹන් වන්නේනේ නභනවය ඉටු 

කිරීභ වහ එකිනනයහ භත අනනයෝනය ලනඹන් යහ ඳතින ඵත් ඹ.  

 

5. ඳහ්ණලසීමඹ ඉරිඹේනන් ිටටීභ. ඳහ්ණලසීමඹ ඉරිඹේ හිත බහක් සවිධහනඹ යය 

ඇත්නත් එහි ජනතහ විභධයරත කිරීභ වහ න අතය එභඟින් එහි අධහනඹ නඹොමු 

න්නන් තභන්නේභ ්ණධනඹ නයනයහි නනො එහි ඉරක්ය ප්රනශලඹ පුයහ නිරපිත 

ඇදහිලින්තඹන්නේ යණ්ඩහඹම් ගු  කිරීභ නයනයහි ඹ.  

 

 

6. නනත් බහන් වහ ම්ඵන්ධ ීමභ. නදවිඹන් වන්නේට එය ලරීයඹක් ව එක් 

නභනවයක් ඇති ඵළවින්, අන්තිනඹෝකිනේ ආයහයනේ බහක් හිතහභතහභ අන් අඹ 
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භ  වුල්  ීම එයමුතුයභ ව බහේ දත නභනවය ඉටු කිරීභ වහ නිවතභහනී අන් 

අඹ භ  ම්ඵන්ධ නු ඇත.  

 

7. ප්රක්නේඳ ඹ වයවහ නරෝලීඹ ලනඹන් නච්තනහන්විත ිටටීභ. " ප්රක්නේඳ ඹ" ඹනු 

බහනේ රීමනම් යනඹන් දුයසථ සථහනර ිටිනන සනශශිය නහඹයත්ඹට 

ඳවසුයම් ළරසීභ වහ නඹොමු යයන රද නභනවන්ණ ඉරිඹේක් දළක්ීමභට SCP විිටන් 

නි්ණභහ ඹ යයන රද නඹදුභකි. ප්රක්නේපිත බහන් ඔුලන්නේ සසයෘතිඹට ඩහ 

නනස ප්රනශලඹය නදවිඹන් වන්නේනේ නන  ගු  කිරීභ වයවහ නරෝයනේ 

නදවිඹන් වන්නේනේ නභනවය යහප්ත කිරීභ වහ ඳදනම් වූ මරධ්ණභ 

ප්රතිනිසඳහදනඹ කිරීභට උත්හව යයයි. ඔුලන්නේ බහහ නනස විඹ වළකි අතය 

ඔුලන්නේ සසයෘතීන් විලහර නර විවිධ විඹ වළකිඹ, නමුත් නරො පුයහ 

අන්තිනඹෝකිනේ බහන් ිටඹ් රභ ඉතහ ළදරත් ආයහයලින් එය වහ භහනයි: ඔුලන් 

නඵොනවෝ මිනිසුන් ක්රිසතුස වන්නේ නත දිනහ රනී, ඔුලන් නඵොනවෝ න බහන් 

ිටටුති, ව සඳ්ණලය ව ඳරි්ණතනීඹ ආයහයලින් ඔුලන් ඇදහි් නරන් තභ ජනතහ 

්ණධනඹ යයති. නභභ අන්තිනඹෝකිඹ ආයහයනේ බහන් තභ දෆත් දිගු යය නදවිඹන් 

වන්නේනේ යහජයඹ ්ණධනඹ කිරීභට අලය නශ ඔුලන්නරන් රඵහ රළනීභට නදවිඹන් 

වන්නේනේ ආත්භඹට ඉඩ නදයි. රළබීභට ඩහ දීභ ආීල්ණහදඹක් ඵ 

නේසුසවන්නේනේභ දන් ඔුලන් නොඹහනරන ඇත!  
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ඵ 

1 

ඉරක්කගත වීභ 
නභභ සථහනඹ උනදහ නදවිඹන් වන්නේට අලය න්නන් කුභක්ද? 

නභභ සථහනනේ නදවිඹන් වන්නේට අලය නශ යශනවොත් එඹ නයඵඳු නු ඇත්ද? 

 

යිඵරඹ යර යතහක් කිඹයි: නදවිඹන් වන්නේ නභනවයය නඹදී ිටටී. ඳෘථිවිනේ 

ිටිනන ෆභ පිරිමිනඹකුටභ, සත්රිඹයට ව දරුනකුටභ දීභට නශ්  නදයක් උන්වන්නේට 

අලය නේ: ඳශමු, උන්වන්නේ ඒදන් උඹනන් මිනිහ ව සත්රිඹ භළවූ විට උන්වන්නේ 

මුලින් අදවස යශ ඳරිදි, ඔුලන් උන්වන්නේ භ  ඵතහ ප්රතිසකහඳනඹ යයනු ඇත. ව 

නදනු, ඔුලන් ඳසු නම් නරෝයඹ තුශ උන් වන්නේ නිනඹෝජනඹ යයනු ඇත, උන් 

වන්නේ භහිභඹට ඳත් කිරීභට ව අනයඹන් උන් වන්නේ භ  ඵතහඹක් ව 

නිනඹෝජනඹක් නරන ඒභ වහ ඔුලන්නේ දීභනහ ව යළීමම් ඳ රන්නු ඇත.  

ඳළයණි ගිවිසුනම් ඊරහඹරඹ නදවිඹන් වන්නේනේ නභනවය වහ භහධයඹ විඹ. නදවිඹන් 

වන්නේ උත්ඳත්ති 3:15 හි ආදම් ව ඒට නඳොනයොන්දු වූ දරුන් නරන එන්නන් ඊලස යහඹරඹ 

වයවහ ඹ. නඳොනයොන්දු නනෝහ, ආබ්රවම්, දහවිත් ව අනහරතක්තෘන් නත නළත නළතත් 

ලත්ණල රනනහක් පුයහ ඳන රදී. අළුත් ගිවිසුනම්, නේසුස වන්නේ ඳෘථිවිඹට ඳළමි  

ඳසු මිඹ නරොස නළත නළඟිිනන විට එභ නඳොනයොන්දු ඉටු විඹ.  

රහයඹන්ට නභඹ එයයභ නත්රුනණ් නළත. “සහමීනි,” උන්වන්නේ නළත ස්ණරඹට 

ඹහභට සදහනම් න විට ඔුලහු ඇසව, “ඔඵවන්නේ නම් අසථහනේදී ඊරහනඹ් ට යහජයඹ 

නළත රඵහ නදනහද?”. නමුත් නේසුසවන්නේ ඳළමි  ිටිනනේ ඊරහනඹ්  ඳභ ක් නනො 

ිටඹලුභ ජහතීන් නදවිඹන්වන්නේ නතට නළත ඳත් කිරීභටයි. නේසුස වන්නේ ඔුලන්ට 

යතහ නයොට, ”පිඹාණන් වන්රේ තභාරේභ ඵරඹ ඹටරත් තඵා ගත් කාරඹන්ස ව 

රුයාන්ස සැනගැනීභනුමරාට අයිති නැත. නමුත් ශුද්ධාත්භඹාණන් වන්රේ ඔඵ රකරයහි 

ඳැමිණි විට ඔඵ ඵරඹ රඵනු ඇත, ඔඵ රජරුරරභහි ස මුළු ජුසාහි ස භාරිතයරඹහි ස රඳොරශොරේ 

රකශය සක්ා ස භාරේ ාක්ෂිකරුන් න්නහු ඹ" (ක්රිඹහ 1:6-8).  

භනතේ 28:18-20 හි අඳට, නනත් ආයහයඹකින් භවහ නයොමිභ නර වළඳින්නන, නිනඹෝර 

අඳ නත රඵහ දී ඇත: නේසුස වන්නේ ශ ට ඇවිත් ඔුලන්ට කිඹනනේක්, “ුර්ගරවත් 
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රඳොරශොරේත් සිඹලු ඵරඹ භට දී තිරඵනා. එඵැවින් නුමරා රගොු සිඹලු ජාතීන් රගෝරඹන් 

කයඳල්රා, පිඹාණන්රේත් පුත්රඹාරේත් ශුද්ධාත්භඹාණන්රේත් නාභරඹන් ඔවුන් ඵේතීුභ 

කයඳල්රා, භා ඔඵට අණ කශ සිඹල්ර පිළිඳැදීභට ඔවුන්ට උගන්ාඳල්රා. තස, භභ 

රරෝකාන්තිභඹ සක්ා ෑභ කල්හිභ නුමරා භඟ සිටිමි.”  

නභභ නරෝරඹන් ෆදීභ ක්රිඹහ නඳොත පුයහ ක්රිඹහත්භය නේ, එඹ බහනේ විඥහනඹ වයවහ 

සඳන්දනඹ වූ නභනවය පිිවඵ වළඟීභකි. මු්  ඇදහිලින්තඹන් නදවිඹන් වන්නේනේ නභභ 

වෘද සඳන්දනනේ නිනඹෝජිතඹන් වූ අතය, උන්වන්නේ එඹ නනුනන් එුලන් නතෝයහ තිබුණි. 

අපි, ඔුලන් නභන්, නදවිඹන් වන්නේ භ  දත නභනවනයහි නඹදිඹ යුතුඹ. 

මිනහරි ීමභ ඹනු ඉරක්යරත ීමභයි. අඳනේ ඉරක්යඹ නරෝයනේ ජහතීන්, විනලේනඹන්භ 

අනප්භ ප්රනශල නේ. නරෝයනේ අනප්භ නයොනය අඳනේ විනලේෂිත ඉරක්යඹ නි්ණචනඹ 

කිරීනම්දී, අඳට ප්රලසන නදයක් ඇිටඹ වළකිඹ. ඳශමු, නදවිඹන් වන්නේ විිටන් අඳනේ 

ප්රනශලරට - අනප් නරයරට, අනප් ප්රහන්තරට, අනප් ජහතීන්ට අලය යයන්නන් කුභක්ද? 

උන්වන්නේට අලය න්නන් ෆභ පිරිමිනඹකුභ, සත්රිඹක් ව දරුනකුභ අඳනේ ජීවිත තුශ 

ශුබහයසචිනේ නිරඳ ඹක් දළකීභට ව අඳනේ නතෝ  වයවහ යථහ යයන ශුබහයසචිඹ ඇසීභටඹ. 

නම් යහය ඹ ම්ඵන්ධනඹන් නදවිඹන් වන්නේනේ වදත අඳට ඇනන විට, අඳනේ ප්රනශල 

විලහර නවෝ කුඩහ ුලත්, අඳ අට ිටිනන අතයභස වූන්ට අපි උන්වන්නේනේ පිිවතුය 

උඳසථහන යශ යුතුඹ. නම් ආයහයනඹන් අඳ ටහ ිටිනන ෆභ පුශරරනඹකුටභ නදවිඹන් 

වන්නේනේ නන  තුශ ශුබහයසචිඹ ජීභහන දළකීභට අසථහ රළනඵනු ඇත, එවිට ඔුලන්ට 

ඔුලන් භළවූ නදවිඹන් වන්නේ ිටිනන ඵත්, නේසුස ක්රිසතුස වන්නේ තුිවන් ඔුලන් 

ප්රතිනි්ණභහ ඹ යශ වළකි ඵත් ළඵෆ දළනුභට ඳළමිණිඹ වළකිඹ.  

නදනු, නභඹ ිටදු කිරීභට නදවිඹන්වන්නේට අලය න්නන් නයනේද? උන්වන්නේ එඹ 

යයන්නන් නරො පුයහ ෆභ තළනයභ උන්වන්නේනේ නන  යණ්ඩහඹම් තළබීනභනි. 

නදවිඹන්වන්නේ යළභති ඳරිදි බහ නභනවඹනු රඵන ෆභ අසථහයභ, එඹ නරයඹක් 

නවෝ රභක් නවෝ නේහ සථහනඹක් නවෝ භව්  නරොඩනළගි් රක් නේහ - එඹ ඳතින 

පුශරරයින් අතය ක්රිසතුස වන්නේනේ ශුබහයසචිඹ නිරඳ ඹ යයයි - එවිට එහි ිටිනන ෆභ 

පිරිමිනඹක්භ, සත්රිඹක් ව දරුනකුභ එභ සථහනඹට ශුබහයසචිඹ ක්රිඹහත්භය න ආයහයඹ 

දළකීභට ව ඇසීභට වළකි අතය නේසුස ක්රිසතුස අනුරභනඹ කිරීභට නතෝයහ රළනීභට 

අසථහක්ද තිනේ.  
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රධාන රේස 

ඳවත වන් ශුශධ ලිඹවිලි ඳද කිඹහ හයච්ඡහ කිරීභට ිනය නේරහක් රන්න:  

• නඹනයමිඹහ 29:4–5, 7. එඹ නයොතයම් ඳවසු නවෝ දුසයය ුලත්, අඳනේ නරයර ඹවඳත ව 

නදවිඹන්වන්නේනේ භහිභඹ වහ ඳළළත්භට අඳ යළනු රළනේ.  

• ක්රිඹහ 1:8. හක්ෂියරුන් ීමභට අඳනේ යළීමභට ූගනරෝලීඹ ඇ ුලම් ව රකීම් ඇත.  

• ක්රිඹහ 17:26–27. අඳ ිටිනන නරයර අඳ ජීත් න්නන් අවම්නඵන් නනොනේ.  

ඔරේ ගකීම් කඹ නිර්චනඹ කයන්න 

ඔනේ බහනේ ඳශමු (ඔඵට ආන්න) රීමනම් යඹක් නි්ණචනඹ කිරීභ වහ ඔනේ ප්රනශලඹ 

පිිවඵ ඳවත ප්රලසනරට පිිවතුරු නදන්න - නනත් චන ලින් කිනවොත්, ඔඵ ශුබහයසචිඹ 

නරන ඹහභ රළන රකි යුතු රළනීභට ඔනේ ප්රනශලනේ අඹ.  

ප්රනශලනේ ජනරවනඹ:  

ඔනේ ප්රනශලනේ ඵරඳෆම් ඇති යශ වළකි ප්රනශල (අසය නවෝ නභ අනු):  

• අ් ළිට නවෝ රෘවඹන්:  

• ඳහ් /අධයහඳන සථහන:  

• යහඳහය:  

• යජඹ:  

ඔනේ ප්රනශලනේ දළනට ඳතින බහන්:  

• ඳතින බහන් ර න:  

• ඳළයහ-බහ සවිධහන සතයහ: 

• නනත් ජහර නවෝ විබ වුල් යරුන්:  
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ඔනේ ප්රනශලනේ ජනහ්ණගිය විවිධත්ඹ (ප්රතිලතනඹන් දක්හ ඇත):  

ඔනේ ප්රනශලනේ අලයතහ ව නේහ:  

• ඔනේ යනේ මලිය (ඳශධතිභඹ) අලයතහ නභොනහද? 

• එභ අලයතහරට ප්රතිචහය ලනඹන් දළනටභත් ඳතින නේහන් නවෝ සවිධහන 

නභොනහද?  

නහඹයත් විබඹ: 

• යනේ අලයතහ පුයහලීභ වහ ූගනරෝලීඹ දළනටභත් උඳයහරී ීම ඇති ඔනේ බහනේ නවෝ 

ඔනේ යනේ ප්රධහන නහඹයයින් යුලරුන් නවෝ ිටටීද?  

• ඔඵනේ බහ අනනකුත් ඳතින නහඹයත්ඹන් භ  ඵතහක් ඇති යය රළනීභ නයඵඳු 

නු ඇත්ද?  

අනනකුත් යළී නඳනනන නතොයතුරු:  

ඔරේ රභරවය 

ඔනේ රීමනම් යනේ ිටිනන ෆභ පිරිමිනඹකුටභ, සත්රිඹයටභ ව දරුනකුටභ ශ හ ීමභට 

ඇති ඔනේ ආලහ ඳළවළදිලි ප්රයහල යයන නයින ප්රයහලඹක් ලිඹන්න.  

ඔරේ සැක්භ 

ඔඵ නි්ණචනඹ යය ඇති රීමනම් යඹ වහ සතෘප්ත දළක්භක් භළනිඹ වළකි, යහර සනේදී 

ආයහයනඹන් අනප්ක්හ යයන නයින ප්රයහලඹක් ලිඹන්න.  

නිගභනඹ 

බහ ඉරක්ය රත විඹ යුතුඹ. අපි නම් ඳෘථිවිනේ ිටිනන්නන් අඳ නනුනන් නනො අඳ ජීත් 

න නරෝයඹ නනුනනි. අපි අඳනේභ ආලහන්- නවො රහඹනඹ, නවො ඉරළන්ීමම් නවෝ 

ළඩටවන් භුක්ති විඳීභ නර ඹවඳත් නශ්  ුලද - ඒහ නයනයහි අධහනඹ නඹොමු නනොයශ 

යුතුඹ. අපි නදවිඹන් වන්නේ භ  ිටඹ් රන් නළත උන්වන්නේ නත නරනඒභට ඇති 

උන්වන්නේ ආලහ ම්ූර්ණ  කිරීභට උඳයහය කිරීනම් දත නභනවයය නඹනදමින් ිටිනමු. 

බහ අඳනේ රීමනම් යඹන් තුශ ිටිනන ෆභ පිරිමිනඹකුටභ, සත්රිඹයටභ ව දරුනකුටභ 
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ශුබහයසචිනේ නිරපිත ඳණිවිඩඹක් රඵහ දීභට උත්හව යයමින්, අඳ අට නළතිවූන් රළන 

දළනුත් ිටිනඹ යුතුඹ.  
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2 

රසවිඹන් වන්රේරේ රනඟ ඵරගැන්වීභ 
රසවිඹන් වන්රේ රරෝකරව කුභක් කිරීභට ගිඹත්, උන්වන්රේ ක්රිුතුු වන්රේරේ සිඹලුභ මිනිනන්, එනම් 

බා වයවා කිරීභට ඹන්රන් ඹ. 

අඳනේ ඉරක්ය නත ශ හ ීමභට, අඳට උඳහඹ භහ්ණරඹක් අලය නේ. නදවිඹන් වන්නේ අඳට 

එයක් දී ඇත: නශනේනේ යහ්ණඹඹ කිරීභට උන්වන්නේනේ නන  ඵරරළන්ීමභ ව 

රභන් යයීමභ!  

නහඹයත්ඹට ශවිත් යළීමභක් ඇත, එයක් ඳළළත්භ (අඳ යුලරුන්ද) රළනද ව අනනය 

ක්රිඹහ කිරීභ (අපි ක්රිඹහ යයන ආයහයඹ) රළන නේ. ඳහුල්  එී 4 හි අඳ නනුනන් නභඹ 

උච්චහය ඹ යයයි:  

“උන්වන්රේ භවරුන් රරේරිතයතඹන්ස, භවරුන් අනාගතක්තෘරුන්ස, භවරුන් 

ශුබායංය ඹ රකාල කයන්නන්ස, භවරුන් බා ඳාරකඹන්ස, භවරුන් ගුරුරුන්ස රකොට 

රඵා දුන්රේක. එරේ දුන්රන්, ඇසහිරම්ස රසවිඹන් වන්රේරේ පුත්රඹා පිළිඵ සැනුරම්ස, 

එකමුතුකභටත්  ම්පර්ණවු පුරුකභටත් ක්රිුතුු වන්රේරේ ම්පර්ණත්වු උ භවරත් 

රභාණඹටත් අඳ සිඹල්රන් ඳැමි රණනරතක් ශුද්ධන්තඹන්රගන් ම්පර්ණ වීභ වා 

රේඹ කයන ැඩඹ වා ක්රිුතුු වන්රේරේ ලරීයරව ර්ධඹ න පිණිත්ඹ. තස අපි 

තත් ංචාරන්ස රරඹෝගරඹන්ස රැටිලි හිත උඳභාරුරන්ස වටගන්නා සිඹලු ආකාය 

ඉරගන්වීම් නැභති නශඟින් ඇත භෑත විසිරමින් රගන ඹනු රඵන ඵාරඹන් රභන් 

රනොන්න.” (එී. 4:11-14)  

අපි යුලද ඹන්න එයට ළඩ යයන්නහවූ නහඹයයින්නරන් භන්විත ඵහුචනඹකි. නහඹයත්ඹ 

ෆභ විටභ එයයට ඩහ ළ ව විඹ යුතු අතය, නදවිඹන් වන්නේ අඳට රඵහ දී ඇති ය්ණතයඹන් 

ඉටු කිරීභ වහ අඳට එයට ළඩ කිරීනම් ම්ූර්ණ  ක්රිඹහයහයයම් අලය නේ. අපි නභඹ 4 න 

ඳරිච්නේදනඹන් ඩහත් විසතයහත්භය හයච්ඡහ යයමු.  

අඳ ක්රිඹහ යයන ආයහයඹ නයනේද ඹන්න යරුණු නදයක් ආය ඹ යයයි: ඳශමු, ඳහුල්  

ඉවත වන් යශ ඳරිදි, මිනිසුන් ්ණධනඹ නමින් ඔුලන්ට පරදහයී නර නේඹ යශ වළකිඹ 

නු පිණි ඔුලන්නේ දීභනහ බහවිතහ කිරීභ රළනද ඇතුළු නයිනනඹන් වන් යශ ඳරිදි, අපි 
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“ශුශධන්තඹන් නශ නේනේ ළඩ වහ න්නශධ යශ යුතුයි. (1 නයොරි. 12 ඵරන්න); 

නදනු, මිනිසුන් “ධ්ණභතහර ිටඹලු සුශස ඳවයලින්” එවහ නභවහ නනොඹනු පිණි අපි ලරීයඹ 

ඇදහි් න්  ඳරි තබහඹට නරොඩන හ රත යුතුඹ. නනත් චන ලින් කිනවොත්, අපි 

නදවිඹන්වන්නේනේ නන ට ශුශධ ලිඹවි් නරහි නඹනදන ආයහයඹ ව 

නදවිඹන්වන්නේනරන්, උන්වන්නේනේ ආත්භනඹන්, උන්වන්නේනේ චනඹ තුිවන් අන 

ආයහයඹ ඉරළන්විඹ යුතුඹ.  

නහඹයයින් යළනු රඵන්නන් නශනේඹ කිරීභට නනො මිනිසුන් භ  ිටටීභට ව 

නශනේනේ නඹදීභ වහ නදවිඹන් වන්නේ තභ ලරීයනේ අඹ තුශ තඵහ ඇති දීභනහ ඇති 

අඹළුන් ප්රයහල යයීමභ භඟින් ඔුලන් නශනේනේ නඹදනු පිණි ඹ. ඹම් නයනනක් අඳ නත 

ඳළමි , “භට නම් නශ යයන්න නවෝ ඒ නශ යයන්න ආලහක් තිනඹනහ” කිඹහ ඳළස විට, 

නදවිඹන්වන්නේනේ ඩහ විලහර අයමු  ඉටු කිරීභ වහ ඔහුනේ නවෝ ඇඹනේ දීභනහ බහවිතහ 

කිරීභට එභ පුශරරඹහ ඉරිඹේරත කිරීභට අඳට උඳයහය යශ වළකිඹ.  

නශනේඹ කිරීභට නදවිඹන්වන්නේනේ නන  න්නශධ කිරීභට අභතය, ලරීයඹ 

ඇදහි් න්  ූර්ණ  ඳරි තබහඹට නරන ඒභටද අඳ යළනු රළනේ. ඇත්ත ලනඹන්භ, 

නභඹ ිටදු යශ යුත්නත් මිනිසුන් නශනේඹට ඹළීමභට නඳයඹ, එවිට නදවිඹන් වන්නේනේ 

නන ට නේසුසනේ විලසහන්ත අනුරහමියඹන් නර ඳරි තබහනඹන් ක්රිඹහ යශ වළකිඹ. 

යහජ ඉරළන්ීමම්ලින් ලරීයඹ විිටරී නනොඹන නර ලරීයඹ ඉරළන්ීමභට, නිළයදි කිරීභට ව 

හික්භීමභට අඳ විලසහන්ත විඹ යුතුඹ. අපි ශුශධ ලිඹවි් න්  තයඹ ඉරළන්විඹ යුතු අතය, 

නදවිඹන්වන්නේනේ චනඹ තුිවන් යථහ යයන ඵ ඔුලන්ට ඇසීභට ඉනරන රළනීභට වළකි 

න ඳරිදි තභන් වහභ ශුශධ ලිඹවි් ර ම්ඵන්ධ යයරන්නහ ආයහයඹ ද මිනිසුන්ට නඳන්විඹ 

යුතුඹ.  

නවොභ නහඹයයින් න්නන් නේඹ නදන, තභන් පිටුඳිටන් ිටිනන මිනිසුන්ට තභන්ට ඩහ 

ඉදිරිඹට ඹහභට යළන අඹයි. තභන්ට ඩහ ඹිටන් අඩු නවෝ අඩු සුදුසුයම් ඇති අඹ ආනශල 

කිරීනභන් ඔුලන් ඉදිරිඹට නරනනන්නන් තභන්ට තනිභ යශ වළකි ප්රභහ ඹට ඩහ නේඹ 

ඉදිරිඹට නරන ඹහ වළකි ද පුතුන් ඹ. නභඹ නදවිඹන් වන්නේ නහඹයත්ඹ නර වළඳින්වූ නශ 

ව යශ යුතු නශ ඉටු කිරීභකි.  

රධාන රේස 

ඳවත වන් ශුශධ ලිඹවිලි ඳද කිඹහ හයච්ඡහ කිරීභට ඹම් යහරඹක් රත යයන්න:  
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• 1 නයොරින්ති 12:4-6. නහඹයත්නේ ිටිනන අඹ ඇතුළු මුළු ලරීයඹභ, එක් එක් හභහජියඹහ 

ඔහුනේ නවෝ ඇඹනේ දීභනහ තුශ අන්ත්ණ යහ ඳළළත්නම් නඹනදන විට ත්රිත්නේ සබහඹ 

පිිවියඹු යයයි.  

• 2 නයොරින්ති 5:11-21. නදවිඹන් වන්නේනේ ිටඹලු නන , උන් වන්නේ භ  භහදහන 

ීම, නදවිඹන් වන්නේනේ සහිඳිඹහනේ නශනේනේ ක්රිඹහයහරී වබහගීත්ඹ වහ යළනු 

රළනේ.  

ඔඵ කවුස? 

මිනිසුන් විඵර රළන්ීමභ ආයම්බ න්නන් නදවිඹන් වන්නේ ඔුලන් නි්ණභහ ඹ යය ඇති 

ආයහයඹ ව ක්රිසතුස වන්නේනේ ලරීයඹ තුශ ව නරෝයඹ තුශ උන් වන්නේට අලය තළන 

ඔුලන් තඵහ ඇති ආයහයඹ නත්රුම් රළනීභට ඔුලන්ට උඳයහය කිරීනභනි. නභඹ ඔුලන්නේ ජීවිත 

යහරඹ පුයහභ ඳතින නොඹහරළනීම් ව නලෝධනඹ කිරීනම් ක්රිඹහලිඹකි.  

ඳවත ප්රසථහයනඹන් ඔඵට පුශරරඹන්නේ තනි පුශරර නේහ ළයළසභ තීය ඹ කිරීභට උදුල 

විඹ වළය. එහි නයොටස වතයක් ඇත: ඔුලන්නේ නඳෞරුඹ, ඔුලන්නේ අධයහත්මිය දීභනහ, ඔුලන් 

නත ඇදී ඹන නශනේනේ ්ණර ව ඔුලන් ම්ඵන්ධ ීම ඇති නේහර පරතහඹ නර.  

ඔඵ නභභ නභරභ ඔනේ බහනේ ිටිනන පුශරරඹන්ට පිරිනළමීභට නඳය, එඹ වයවහ ළඩ 

කිරීභට ඔනේ නහඹය යණ්ඩහඹනම් එක් එක් හභහජියඹහ වහ යහරඹ රන්න. නභභ 

ප්රසථහයනඹන් ඳසු ඔඵට ව ඔනේ පුශරරයින්ට නභභ එක් එක් ක්නේ්ර වතයභ ත දුයටත් 

රනේ ඹ කිරීභට ව නේඹ වහ ඔඵනේ යළීමම් ඳළවළදිලි කිරීභට උඳයහය කිරීභට ඔඵට 

තත් අදවස නොඹහරත වළකිඹ.  
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රඳෞරුඹ  
(භභ) 
 

අධයාත්මික දීභනා 

(ශුද්ධාත්භඹ) 
 

රේඹ  
(පුත්රඹාණන්) 
 

පරසායී ඵ 

(පිඹාණන්) 
 

භනේ කුරතහ,  
අත්දළකීම්,  
වළකිඹහන් ව පුහුණු  

 

"තයහර ්ණර තිනේ, නමුත් 
එයභ ආත්භඹයි."  
(1 නයොරි. 12:4)  
 

"නේඹන් ්ණර තිනේ, 
නමුත් එයභ සහමිඹහඹ."  
(1 නයොරි. 12:5)  

 

"විවිධ ක්රිඹහයහයයම් ඇත, 
නමුත් ෆභ නයනනකු තුශභ 
ඒ ිටඹ් ර ඵරරන්න්නන් 
එයභ නදවිඹන් වන්නේඹ." 

(1 නයොරි. 12:6)  

 

    

 

 

රඳෞරුඹ  

ඳවත නේ අඩවි ඔනේ නඳෞරුඹ නොඹහ රළනීභට උඳයහරී විඹ වළය:  

• www.humanmetrics.com/cgi-win/jtypes2.asp  

• www.outofservice.com/bigfive  

• www.16personalities.com/free-personality-test  

ආත්මික දීභනා  

ඔඵනේ ආත්මිය දීභනහ නොඹහ රළනීභ වහ ඳවත නේ අඩවි ප්රනඹෝජනත් විඹ වළය:  

• www.spiritualgiftstest.com/tests  

• www.kodachrome.org/spiritgift  

• gifts.churchgrowth.org/cgi-cg/gifts.cgi?intro=1  

http://www.humanmetrics.com/cgi-win/jtypes2.asp
http://www.outofservice.com/bigfive
http://www.16personalities.com/free-personality-test
http://www.spiritualgiftstest.com/tests
http://www.kodachrome.org/spiritgift
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ඔඵනේ අධයහත්මිය තයහරඹන් ඇරයීභට ව රයහ ඵළලීනම්දී ද ප්රනඹෝජනත් න්නන් ශුශධ 

ලිඹවි් න්  ඇති ඳවත වන් නයොටස ඹ:  

1 නයොරින්ති 12:8-10  

1 නයොරින්ති 12:28  

එී 4:11  

නයෝභ 12:6-8  

1 නයොරින්ති 7:7  

1 නප්තෘස 4:11  

රේඹන් 

නදවිඹන් වන්නේ ඔඵ බහවිතහ යය ඇති නේහන් නභොනහද (නශලනහ කිරීභ, ඉරළන්ීමභ, 

එළන්ජලිසත නේඹ, යහන්තහ, ශභහ, තරු , පිරිමි, දුප්ඳතුන් භ  ළඩ කිරීභ, සු කිරීභ, 

උඳනශලනඹ, පුනරුත්ථහඳනඹ, ඹහච්ඤහ, ආදිඹ)? නදවිඹන් වන්නේ ඔඵනේ දීභනහ ව 

නඳෞරුඹ මුසු යය එඹ ක්රිඹහට නසන ඵළවින් රළයිසතුට අසීමිත වළකිඹහන් ඇත.  

ඩහත්භ පරදහයී නවෝ හ්ණථය වූ නේහන් නභොනහද? ඔඵ ළ වපුයභ තුටු න්නන් කුභන 

නේනේද?  

පරතාඹ  

ඉවත නේහ පරදහයී නවෝ හ්ණථය ීම ඇත්නත් නයනේද? ඔඵ ම්ඵන්ධ ීම ඇති එක් එක් 

නේනේ න්ද්ණබඹ ව ඳරියඹ විලසන්  ඹ යයන්න (තනි තනි, කුඩහ යණ්ඩහඹම්, විලහර 

ජනයහඹ; එක් එක් නේහ වහ නනස විඹ වළය). එභ නේහර ඔනේ ූගමියහනේ සබහඹ 

නයඵඳුද? එභ නේහරට ඔඵ වබහගි ීමභට නදවිඹන් වන්නේ ළරසුම් යනශේ නයනේද?  

නිගභනඹ 

ඵටහිය යටර අපි නඵොනවෝ විට ිටතන්නන් නදවිඹන් වන්නේ නහඹයයින් යළහ ඇත්නත් 

කිරීභට ඵයි. ඔේ, අඳ අඳනේ දීභනහ බහවිතහ යශ යුතුඹ, නමුත් නදවිඹන්වන්නේ අඳට දීභනහ 

දුන්නන් අඳනේභ ප්රනඹෝජනඹ වහ නනො උන්වන්නේනේ ලරීයඹ නරොඩනළගීභ වහඹ - 

නශනේනේ යහ්ණඹඹ කිරීභට නදවිඹන්වන්නේනේ නන  න්නශධ කිරීභට ව ඔුලන් 
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නශචනනේ තයඹ තුශ ්ණධනඹ කිරීභටඹ. නහඹයයින් නර අඳ යදහ නවෝ අඳනේ 

බහන්ර ිටිනන මිනිසුන්ට අඳ නනුනන් යශ වළකි නශ නද ඵරන්නන් නම්, අපි ශුශධ 

ලිඹවි් රට ව නහඹයත්ඹ වහ නදවිඹන් වන්නේනේ අයමු  නත ආඳසු ඹහ යුතුඹ. 

බහ වහ අඳනේ ජීවිත ඳරිතයහර කිරීභටත්, ඇදහි් ර තුශ එඹ නරොඩන හ එඹ න්නශධ 

කිරීභටත්, ඳසු නශනේනේ යහ්ණඹඹ කිරීභට නදවිඹන් වන්නේනේ නන  නිදවස 

කිරීභටත් අඳ යළනු රළනේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 |  P a g e
 

ෆ 

3 
කාර්ඹක්භතාඹ භැනීභ 

 

රසවිඹන් වන්රේ රරෝකරව කුභක් කිරීභට ගිඹත්, උන්වන්රේ ක්රිුතුු වන්රේරේ සිඹලුභ මිනිනන්, එනම් 

බා වයවා කිරීභට ඹන්රන් ඹ. 

 

භ ඇදහිලින්තනඹකුභ ඔුලන් ටහ ිටිනන මිනිසුන්ට ශුබහයසචිඹ නශලනහ කිරීභට 

යළනු රළනේ. ඳහුල්  නදවිඹන් වන්නේනේ නන ට භතක් යය නදන්නන් අඳ 

අඳනේ ඳළයණි ජීවිතනඹන් නිදවස ීම, නේසුසවන්නේනේ රුධියනඹන් ඳරි්ණතනඹ ීම ඇති 

ඵත්, එඵළවින් නදවිඹන් වන්නේ ආදම් ව ඒ වහ මුලින් අදවස යශ ජීවිතඹ රත කිරීභට 

වළකිඹහ ඇති ඵත්ඹ. අපි නළත ඉඳනදමු - අලුත් මිනිසුන් නර!  

නමුත් ෆභ ඇදහිලින්තනඹක්භ ශුබහයසචිඹ භ  තභ ප්රනශල සතෘප්ත කිරීනම් යහ්ණඹනේ 

පරදහයී ීමභට නම්, ඔුලන් භළනිඹ වළකි ආයහයලින් අධයහත්මිය ්ණධනඹ විඹ යුතුඹ. නභයින් 

අදවස යයන්නන් නහඹයත්ඹ නර, අඳනේ ජනතහ ඇදහි් නරන් ලක්තිභත් කිරීභට ව 

නශනේනේ ළඩ වහ ඔුලන් න්නශධ කිරීභට අඳනේ ඉ් ලීභ පරදහයි නර ඉටු යයන 

ඵ වතිය කිරීභ වහ ඔුලන්නේ ්ණධනඹ නිරීක් ඹ කිරීභ ව භළනිඹ යුතු ඵයි. නප්තෘස 

උඳනදස නදන ඳරිදි ිටඹලුභ ඇදහිලින්තඹන් ූරජයත්ඹට යළහ ඇති අතය අධයහත්මිය 

ඳරි තබහඹට ළඩීභට අනප්ක්හ යයන ඵ ශුශධ ලිඹවි් ර ඳළවළදිලි යයයි:  

“ුාමීන් වන්රේ ඹවඳත් ඵ නුමරා ය ඵරා සැනගත්තාහු නම්, ආත්මීකවු අමිශ්රවු 

කිරිතයලින් ගැරවීභ සක්ා ර්ධනඹ න පිණි අලුත උඳන් බිළිඳුන් රභන් එඹට රඵොරවෝරේ 

ආලා කයඳල්රා, - මිනිනන් විසින් රතික්රේඳ කයන රස නමුත් රසවිඹන් වන්රේ රතෝයාගත් 

වා අනර්ඝ ව ජීභාන ගරක් ැනි උන්වන්රේ රත ඳැමිණ  නුමරාත් රවනු 

ක්රිුතුුවන්රේ කයණරකොටරගන [ක්රිුතුුරේ ලරීයරව ෑභ අඹඹක්භජ ජීභාන ගල් 

රභන් ආත්මික ගෘවඹක් රර, ශුද්ධ පජකරඹකු වීභට රගොඩනඟනු රැරේ. රවනු ක්රිුතුු 

භාර්ගරඹන් රසවිට පිළිගත වැකි ආත්මික පජා ඔප්පු කයන්න. . . . නමුත් අන්ධකායරඹන් 

ඔඵ උන්වන්රේරේ ආලුචර්ඹත් ආරරෝකඹට නුමරා කැව තැනැත්තාරේ රශ්රේු්ත්ඹ 
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රකාල කයන පිණි, ඔඵ රතෝයාගත් ජාතිඹක්ස, යාජකීඹ පජකඹන්ස කණ්ඩාඹභක්, ශුද්ධ 

ජාතිඹක්, ඔහුරේභ උරුභඹ වා රනඟක් න්නහුඹ.” (1 නප්තෘ. 2:2-9)  

එනේනම් ඇදහිලින්තනඹකුනේ ්ණධනනේ ඳළවළදිලි පිඹය නභොනහද? ෆභ කිතුනුනකුභ 

සහමින් වන්නේ භ  ඔහුනේ නවෝ ඇඹනේ රභනන්දී ්ණධනඹ යශ යුත්නත් කුභක්ද? SCP 

ගු හසර නවත් එිවඳත්තීඹ අරඹන් ඳවක් නිරීක් ඹ යයයි:  

1. ශුශධහත්භඹහ න් විිටන් නභනවඹනු රඵන නදවිඹන් වන්නේනේ චනඹ තුශ දිනඳතහ 

නදවිඹන් වන්නේ භ  යහරඹ රත කිරීභ  

2. ඔුලන්නේ යරු හනේ හක්ෂි ඳළසීභ, එනම් නදවිඹන් වන්නේ ඔුලන් නේයහ රළනීභට ව 

භහ දීභට ව බහවිතහ කිරීභට යය ඇති නශ අන් අඹ භ  නඵදහ රළනීභ.  

3. නේඹ වහ ලක්තිඹ රඵහ දීභ වහ බහනේ නශනේඹ වහ ආත්භනේ දීභනහ - 

ඔුලන්නේ වළකිඹහන් - බහවිතහ කිරීභ ව ්ණධනඹ කිරීභ  

4. ආත්භනේ පරනඹන් ළඩීභ - නශ රතිරක්  ළ ව කිරීභ, ඳරි්ණතනඹ වූ ඵතහ ඹනහදිඹ.  

5. ඔුලන්නේ ිටඹලු ත්යම් ර බහයයහයත්ඹ නදවිඹන් වන්නේනේ භහිභඹ වහ දීභ (මුද් , 

විහව, නශඳශ, යහරඹ); රැසයයන්නන් නනො නදවිඹන් වන්නේනේ නන ට නදන අඹ නර 

ඔුලන්ට නඳය ිටින ආයහයඹටභ ිටිනඹ නනොවළය - ඔුලන් ඳරි්ණතනඹ වූ මිනිසුන් ඹ! මිනිසුන්නේ 

ජීවිතර භළනිඹ වළකි, අතණ්ඩ නනක් අඳ දළකිඹ යුත්නත් එඵළවිනි. අඳට අලය න්නන් 

නදවිඹන්වන්නේනේ ශුශධහත්භඹ යය නයොටනරන දිනඳතහ උන්වන්නේ වමුීමම් තුිවන් 

්ණධනඹ න මිනිසුන් දළකීභටඹ. අඳට අලය න්නන් තභන් යුලරුන්ද ඹන්නනහි 

නක්න්රසථහනඹ නර තභන්නේ යරු හ හක්ෂි ඳන මිනිසුන් දළකීභට ඹ - ඔුලන් 

ඉසජිනන්රුන් නනොනේ, ඔුලන් වදයරුන් නනොනේ, ඔුලන් නරොවිඹන් නනොනේ; ඔුලන් 

යරභ එභ ෘත්තිනඹන් ළයසී ිටිනන නේසුස ක්රිසතුසනේ අනුරහමියනඹෝ නති.  

නදවිඹන් වන්නේ බහවිතහ කිරීභට යළභති ආත්මිය දීභනහ ඔුලන් තු ඇති ඵ මිනිසුන් 

නත්රුම් රනු අඳ දළකිඹ යුතුඹ. අඳට අලය න්නන් මිනිසුන් ආත්භඹහ න්නරන් උඳත රඵහ 

නදන්නහවූ රක්  ්ණධනඹ යය රළනීභයි. එනභන්භ මිනිසුන් නිදවනේ ව ප්රීතිනඹන් 

නදවිඹන්වන්නේනේ භහිභඹ වහ අන් අඹ නනුනන් තභ ත්යම් විඹදම් යයනු දළකීභට 

අඳට අලයඹ.  
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ගු හසර ඳවභ නදවිඹන් වන්නේ භ  ිටටීභ නවෝ ඵතහ නරොඩන හ රළනීභයි ම්ඵන්ධ 

නේ. නභභ ගු හසර නදවිඹන් වන්නේනේ නන  තුශ තනි තනි ්ණධනඹ න විට, ඔුලන් 

ක්රිසතුස වන්නේනේ ලරීයඹට හමහිය ක්රිඹහ යයයි - ඔුලන්නේ රීමනම් යඹන් යයහ ශ හ 

ීමනභන් ඔුලන් ජීත් න නරෝයනේ නදවිඹන් වන්නේ නිනඹෝජනඹ යයයි.  

නයනේ නතත්, නභභ ප්රනශලර මිනිසුන් ඔුලන්නේ ්ණධනනේ නයොතළනය ිටිනනහද ඹන්න 

රළන අඳ එතයම් යයදය නනොවිඹ යුතු නමුත් ඔුලන් ්ණධනඹ න්නන්ද නළශද ඹන්න පිිවඵ 

අධහනඹ නඹොමු කිරීභ ළදරත්ඹ. ඔුලන් ඉරිඹේරත යය ඇත්නත් කුභන ආයහයනඹන්ද? ඔුලන් 

නදවිඹන්වන්නේනේ නශර ඳරි ත නමින් උන්වන්නේනේ භහිභඹ වහ ඳර දයනහද? 

ඔුලන් ශදරු පිඹය රනිමින් ිටිනඹද, එඹ යභක් නළත. නභභ ළ වන ගු හසර ළඵෆ ජීවිතනේ 

හක්ෂි නේ. ඔුලන් නභනවයය ළඵෆ නර නඹදී ිටිනන පුශරරයින්නේ හක්ෂි නේ.  

 

රධාන රේස 

ඳවත වන් ශුශධ ලිඹවිලි ඳද කිඹහ හයච්ඡහ කිරීභට ඹම් යහරඹක් රත යයන්න:  

• උත්ඳත්ති 1-2. ෆභ පුශරරනඹකුභ භහ ඇත්නත් නදවිඹන් වන්නේ භ  ම්ඵන්ධතහඹ 

ව නිනඹෝජනඹ වහ ඹ.  

• භනතේ 5-7. ක්රිසතුස වන්නේනේ අනුරහමියඹන් නරෝයනඹන් දියභඹ ලනඹන් නනස 

මිනිසුන් නු ඇතළයි නදවිඹන් වන්නේනේ යහජයඹ අනප්ක්හ යයයි.  

• භනතේ 28:18-20. ක්රිසතුසවන්නේනේ ිටඹලුභ නන -ඔහුනේ බහනේ ෆභ 

හභහජියනඹකුභ-එළන්ජලිසත නේනේ ව අනයඹන්නේ අනුරහමියත්නේ ක්රිඹහයහරී 

වබහගීත්ඹ වහ යළනු රළනේ. 

ඳරවේ ටිනාකම්රට අසාශ බා ක්රිඹාකායකම් 

නහඹයත්ඹට විවිධ ආයහයලින් එිවඳත්ත අරඹන් ඳව අනඵෝධ යය රළනීනම් ව ප්රගු  

කිරීනම්දී පුශරරඹන් ්ණධනඹ යශ වළකිඹ. ළදරත් න්නන් ඔඵ නහඹයත්ඹ නදන බහට 

ළඩ යයන නශ නොඹහ රළනීභයි.  
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ඹම් යහරඹක් නරන ඳවත ගු පුයන්න. ඔනේ බහ ක්රිඹහයහයයම් ඔනේ මිනිසුන් හයධ්ණභ 

ඳව තුශ ්ණධනඹ යයන්නන්ද ඹන්න ඇරයීභට ව නහඹයයින් නර ඔනේ යහ්ණඹක්භතහ 

ළ ව කිරීභ වහ අදවස රයහ ඵළලීභට එඹ ඔඵට උඳයහරී නු ඇත.  

 

ඵරමුලු රළන්ීමනම් මිනුම් ඳවක් 

(අසය 1 ිටට 10 දක්හ) 

 

ඔනේ බහනේ ිටඹලුභ නේහ, රැසීමම් ව ක්රිඹහයහයයම් ඳවත රළයිසතුරත යයන්න. ඉන්ඳසු, දකුණු ඳිටන්, එක් 

එක් ක්රිඹහයහයයභ වහ රකුණු 1 ිටට 10 දක්හ රඵහ නදන්න, එඹ ඔනේ පුශරරයින් තුශ එක් එක් එිවඳත්ත අරඹන් 

නරොඩන හ රළනීභට උඳයහරී න ආයහයඹ ඇරයීභට නේ.  

 
උදහවය : තිඳතහ 

රැසීමභ (ඉරළන්ීමභ, 

රහඹනඹ); 

යහන්තහ රැසීමම්; 

තරු  රැසීමම්;  

ශභහ ළඩටවන්; 

නිහ යණ්ඩහඹම් 

 

උන්වන්නේනේ 

චනඹ තුශ 

නදවිඹන් 

වන්නේ භ  

මීඳත්ඹ 

 

පුශරලිය 

යරු හ හක්ෂි 

නඵදහරළනීභ 

 

ආත්මිය දීභනහ 

්ණධනඹ කිරීභ 

 

ආත්භනේ පර 

්ණධනඹ කිරීභ 

 

නශ යහජයඹ 

වහ ජීවිත ව 

ත්යම් බහය 

යටයුතු කිරීභ 
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එක් එක් හයධ්ණභ ඳනවන් ඔනේ ජනතහ විනලේනඹන් ්ණධනඹ කිරීභ වහ ඔඵට ආයම්බ යශ වළකි 

නවෝ ප්රතියුවරත යශ වළකි ක්රිඹහයහයයම් නභොනහද? ඒහ ඳවතින් රළයිසතුරත යයන්න, ඉන්ඳසු 
දකුණු ඳිටන් ෆභ නේඹක්භ නයොතයම් පරදහයී නේ ඹළයි ඔඵ ිටතනහද ඹන්න භත ඳදනම් ෆභ 

ක්රිඹහයහයයභයටභ රකුණු 1 ිටට 10 දක්හ රඵහ නදන්න. 
උදහවය : 

තිඳතහ රැසීමභ 

(ඉරළන්ීමභ, 

රහඹනඹ); 

යහන්තහ රැසීමම්; 

තරු  රැසීමම්;  

ශභහ 

ළඩටවන්; 

නිහ 

යණ්ඩහඹම් 

 

උන්වන්නේනේ 

චනඹ තුශ නදවිඹන් 

වන්නේ භ  

මීඳත්ඹ 

 

පුශරලිය 

යරු හ හක්ෂි 

නඵදහරළනීභ 

 

ආත්මිය දීභනහ 

්ණධනඹ කිරීභ 

 

ආත්භනේ පර 

්ණධනඹ කිරීභ 

 

නශ යහජයඹ 

වහ ජීවිත ව 

ත්යම් බහය 

යටයුතු කිරීභ 
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ඔඵට රසවිඹන් වන්රේරේ මිනිනන් ර්ධනඹ කශ වැකි භාර්ග තුනක් 

ඔඵට ඔනේ ජනතහ තුශ ඳනවේ සීභහන් ්ණධනඹ කිරීභට නභන්භ නභභ රකීනභහි ඔනේ 

යහ්ණඹක්භතහ භළනීභට වළකි ක්රභ තුනක් SCP නඹෝජනහ යයයි: ඇරයීභ, ඉරළන්ීමභ ව 

පුහුණු. ඔනේ ජනතහනේ ජීවිතරට ිනනහයම් නරොඩනළගීනම්දී ඔනේ බහනේ 

ක්රිඹහයහයයම්ර පරතහඹ භළනීභට ඔඵට නම්හ බහවිත යශ වළකිඹ.  

ඇගයීභට රක් කයන්න 

ඳශමු, අඳනේ නේ අඩවිනේ ඇති අන්තිනඹෝකිඹ මීක් ඹ, එිවඳත්ත අරඹන් ඳව ව 

අන්තිනඹෝකිනේ රක්  වත ම්ඵන්ධනඹන් ඔනේ බහනේ ්ණතභහන පුරුදු පිිවඵ මලිය 

ඵළ් භක් රඵහ දීභ වහ නරොඩනරහ ඇත. ඔඵනේ බහ තුශ නදවිඹන්වන්නේනේ නන නේ 

සතයහත්භය ව අධයහත්මිය ්ණධනඹ ඹන නදයටභ අදහශ ඔඵනේ ක්රිඹහයහයයම් නයතයම් 

නවොඳින් ප්රතිපර රඵහ නදනහද ඹන්න ඵළලීභට ඔඵට යහරහනුරී (හ්ණෂිය නවෝ ශවිහ්ණෂිය) 

යහර ඳයතයඹන්හිදී මීක් ඹ ිටදු යශ වළය. ඔඵට www.scpglobal.org හි අන්තිනඹෝකිඹ 

මීක් ඹ නොඹහරත වළකිඹ.  

උගන්න්න  

නදනු, ඔඵට ඔනේ ලරීයඹට එිවඳත්ත අරඹන් ඳව උරන්න්නන් නයනේද ව ඒ ෆභ 

එයක්භ ශුශධ ලිඹවි් නරන් ඳළන නගින්නන් නයොතළනද ඹන්න ම්ඵන්ධ ඉරළන්ීමනම් 

ළරළසභක් ව යහරටවනක් යස යශ වළකිඹ.  

පුහුණු  

අහන ලනඹන්, නදවිඹන්වන්නේනේ නන නේ ජීවිත තුශ හයධ්ණභ ඳවක් ්ණධනඹ යය 

රළනීභටත්, ඔනේ බහනේ රීමනම් යඹට ශ හ ීමභට මිනිසුන් තුශ ආලහක් ඇති කිරීභටත් 

ඔනේ නහඹයත් යණ්ඩහඹභ තුශ ප්රහනඹෝගිය නච්තනහක් නරොඩන හ රළනීභට උඳයහය න 

නභරභක් නර ඔඵට නරෝරත් භහ්ණර ිටතිඹභ (ඊශ  පිටු වතය ඵරන්න) බහවිතහ යශ 

වළකිඹ. නයනේ නතත්, නභරභ පරදහයී ීමභට නම්, නහඹයත්ඹ නර ඔඵ විිටන්භ එඹ 

නඹදීනභන් ජීත් විඹ යුතුඹ. ඔඵ එඹ ඔනේ ජීවිතඹට අදහශ යයරත් ඳසු, එයභ නශ වහ 

ප්රහනඹෝගිය අනප්ක්හන් නරොඩනරහ රළනීභට ඔඵට එකින් එය නවෝ කුඩහ යණ්ඩහඹම් 

ළයසීම් තුශ අන් අඹට උඳයහය යශ වළකිඹ. භහ්ණර ිටතිඹභ නිතිඳතහ භහනරෝචනඹ කිරීභ 

රීමභ ව දිරිරළන්ීමභ නඳෝ ඹ කිරීභට උඳයහරී නේ. 



29 |  P a g e
 

ඔඵනේ බහනේ නරෝරත් භහ්ණර ිටතිඹභ ක්රිඹහත්භය කිරීභ වහ ඳවත ක්රිඹහලිඹ අපි 

නඹෝජනහ යයමු:  

1. ඔනේභ ජීවිත, විහව ව ඳුල් ර ිනනහයම් පුරුදු කිරීභ ආයම්බ යයන්න.  

2. භහ්ණර ිටතිඹභ වයවහ ඔනේ මලිය නහඹයත් යණ්ඩහඹභ රැනරන ඹන්න.  

3. ඔනේ බහනේ ිටිනන ෆභ ප්රධහන නහඹයනඹක්භ කුඩහ යණ්ඩහඹම් නහඹයඹන් භහ්ණර ිටතිඹභ 

වයවහ නරනඹහභ ආයම්බ යශ යුතුඹ.  

4. කුඩහ යණ්ඩහඹම් නහඹයයින්ට ඔුලන්නේ යණ්ඩහඹම්ර පුශරරයින් පුහුණු කිරීනම් රකීභ 

බහය රත වළකිඹ.  
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නභභ නභරභ යරු හනන්භ ඳභ ක්, ඇදහි් නරන්භ ඳභ ක්, ක්රිසතුස වන්නේ තුශභ 

ඳභ ක් ධ්ණමික යය ඇති අඹ තුශ සඹස ඳරීක්ෂහ ප්ර්ණධනඹ කිරීභට අදවස නයන්ණ 

. . . . අඳනේ ක්රිඹහට නඳයවූ නදවිඹන්වන්නේනේ ක්රිඹහ රළන.  

ඳාවුල් පිලිප්පිරව ඇසහිලින්තඹන්ට අණ කරශේ, “භා ශඟ සිටිඹදී ඳභණක් රනො, සැන් භා 

දුරිතයන් සිටින විටදීත් ඊට ඩා කීකරු බිරඹන් වා රේරමින් ඔරේභ ගැශවීභ ඉු් කය 

ගනිල්රා.” ඔහුට එැනි නිරඹෝගඹක් රඵා දීභට රවේතු රභභ රකාලරඹන් ඳනභ ඳවත 

සැක්රේ: "භක්නිාස තභන් වන්රේරේ, ඹවඳත් කැභැත්ත නිා, කැභති රන්ටත් ැඩ 

කයන්ටත් නුමරා තුර ක්රිඹා කයන්රන් රසවිඹන් වන්රේඹ." (පිලි. 2:12-13).  

රසවිඹන්වන්රේ රවීභ 

නදවිඹන්වන්නේ අඳ උන්වන්නේ භර භහදහන යයරළනීභත් භ , අඳනේ නරේසකතභ 

සතු ඹන්වන්නේ පිිවඵ විසතයහත්භය දළනුභක් ව අනඵෝධඹක් රඵහරළනීභට 

නදවිඹන්වන්නේ නීමභඹ.  

ඔඵ කිරීභට ළරසුම් යයන්නන් කුභක්ද ව ඔඵ එඹ යයන්නන් යදහද ඹන්න පිිවඵ 

නිලසචිත න්න.  

ශුශධ ලිඹවිලි කිඹීමභ  

නදවිඹන් වන්නේනේ චනඹ තුිවන් ඔඵ උන්වන්නේට න් නදන්නන් නයනේද?  

ශුශධ ලිඹවි් ර භතය තඵහ රළනීභ 

ඔඵ නදවිඹන්වන්නේනේ චනඹ යටඳහඩම් යයන්නන් නයනේද?  

ඹහච්ඤහ  

ඔඵ නදවිඹන්වන්නේ භ  නිතිඳතහ අදවස හුභහරු යයන්නන් නයනේද?  

නරෝරත් භහ්ණර ිටතිඹභ. . . . . .  

. . . . . . නරෝරඹන් වහ නේ.  
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අධයඹනඹ  

ඔඵ නදවිඹන්වන්නේ නීමනම්දී නඹොදහරන්නහ නනත් ම්ඳත් තිනේද?  

අධයාත්මික තයාගන්තකභ 

නදවිඹන් වන්නේ අඳ අනනය නර නි්ණභහ ඹ යය ඇත්නත් යුලරුන්ද ඹන්න නොඹහ 

රළනීභ ව උන්වන්නේනේ අයමුණු වහ අඳ ඹටත් ීමභ.  

ඔනේ ආත්මිය දීභනහ නභොනහද?  

බහට නේඹ කිරීභට ඔඵ ඒහ බහවිතහ යයන්නන් නයනේද?  

මුවඹ රළන කුභක්ද?  

 

ආත්භරව පරඹ 

බහනේ ජීවිතඹ තුශ නදවිඹන්වන්නේනේ චරිතඹ විදවහ දක්න ශුශධහත්භඹහ න්නේ 

ක්රිඹහයහරී ඳළළත්භ නනොඇදහිලියහය නරෝයඹකින් උන්වන්නේනේ නන  නන්යය 

දක්යි.  

ඳවත ප්රතිචහය දළක්ීමභට නඳය රරහති 5:22-25 ව 2 නප්තෘස 1:3-9 කිඹන්න.  

ඳවත වන් ඵතහ තුශ නදවිඹන් වන්නේනේ චරිතනේ ්ණධනඹ ව හක්ෂි ඔඵ දළකීභට 

අලය න්නන් නයොතළනින්ද? ඳුලර (යර්රඹහ, දරුන්, නවෝදය නවෝදරිඹන්, නදභහපිඹන්)  

රැකිඹහ/ඳහ්  මිතුයන්, අ් හසීන්  

නභභ පුශරරඹන් භ  අයරරඹට මලිය නවේතු කුභක්දළයි ඔඵ විලසහ යයනහද?  

නභභ තත්ඹන්ට ඔඵ ප්රතිචහය දළක්විඹ යුත්නත් නයනේද?  

ජීවිතරව බායකායත්ඹ 

නදවිඹන් වන්නේනේ භහිභඹ පිිවියඹු කිරීභ වහ නදවිඹන් වන්නේ අඳට බහය දී ඇති 

ිටඹ් ර විලසහන්ත බහවිතහ කිරීභ.  
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ඔඵ අන් අඹට (ආදහඹභ, නි, හවන, ඇඳුම් ඳළශඳුම්, යහරඹ) රඵහ දීභට නවෝ නඵදහ රළනීභට 

නදවිඹන් වන්නේ ඔඵට බහය දී ඇත්නත්?  

රඵහ දීභට 

කුභක්ද? 

නයනේද? 

නඵදහ රළනීභට  

කුභක් ද?  

නයනේද?  

 

ගකීම් කඹ ව කරුණාරේ ාක්ෂිඹ 

අඳ එඹ එනේ ජීත් ීමභට යළභති න පිණි ශුබහයසචිනේ ූර්ණ ත්ඹ ළරනරන එයින් 

ඳරි්ණතනඹ ීමභ.  

නභභ යඹන්ර තභත් නේසුසවන්නේනේ අනුරහමියයින් නනොන පුශරරයින් ව ඔඵට 

නරෝරඹන් කිරීභට උඳයහය යශ වළකි අඹ වඳුනහ රන්න:  

 

 

 

 

 

දිනඳතහ ඹහච්ඤහ යයන්න  

ඔඵ රළයිසතුරත යය ඇති පුශරරයින් නනුනන් ඔඵ දිනඳතහ ඹහච්ඤහ යයන්නන් නයනේද?  

තිඳතහ නියත න්න  

ඳුලර: මිතුයන්:  

 

භ-නේයයින්/ඳසතිනේ මිතුයන්:  

 

අ් ළිටඹන්:  
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ඔඵ ෆභ තිඹයභ ඔනේ යනේ අඩුභ තයමින් එක් අනඹකු නවෝ ම්ඵන්ධ යය රන්නන් 

නයනේද?  

භහිටය නඵදහ රන්න  

අපි ශුබහයසචිඹ නඵදහ රළනීභට අසථහ නොඹමින් ිටිනන අතයතුය, ෆභ භහඹයභ ඔනේ යනේ 

ිටිනන අඹ භ  ශුබහයසචිඹ ඔඵට නඵදහරත වළකි නිලසචිත ආයහයඹන් නභොනහද?  

 

විාවඹ ව ඳවුර 

නදවිඹන් වන්නේ අඳට නහඹයත්ඹ දීභට දී ඇති ඳශමු නරෝරඹන් න්නන් ඳුලන්  

හභහජියඹන්ඹ. නභභ ඵතහරට ප්රමුතත්ඹ දීභට ව ඔුලන්නේ අධයහත්මිය ජීවිතඹ දියුණු 

කිරීභට ඔඵට උඳයහය කිරීභට ඔඵ යයන ක්රිඹහයහයයම් නභොනහද?  

ඔනේ විහවඹ  

කුභක්ද?  

යදහ ද?  

ඔනේ දරුන්  

කුභක් ද?  

යදහ ද?  

ඔනේ නදභහපිඹන්  

කුභක්ද?  

යදහ ද?  

ඔනේ නවෝදය නවෝදරිඹන්  

කුභක්ද?  

යදහ ද?  
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නිරභනඹ 

නහඹයත්ඹ නර, අඳනේ යහ්ණඹඹ න්නන් මිනිසුන් නදවිඹන් වන්නේ භ  ම්ඵන්ධතහ 

ව උන්වන්නේ නිනඹෝජනඹ කිරීභ ඹන ක්නේ්රර ක්රභත්, ප්රද්ණලනහත්භය, භළනිඹ වළකි 

්ණධනඹක් නඳන්නුම් යයන පිණි නදවිඹන් වන්නේනේ නන  ඇදහි් ර තුශ ්ණධනඹ 

කිරීභයි, ඒ ම්ඵන්ධ ඔඵනේ ප්රරතිඹ නයනේ ද?  

ඔඵනේ නන  නදවිඹන් වන්නේනේ චනනඹන් ව නදවිඹන් වන්නේනේ ආත්භනඹන් 

නඳෝ ඹ න ඵට භළනිඹ වළකි, ප්රද්ණලනහත්භය හක්ෂි තිනේද? නදවිඹන් වන්නේට 

ඔුලන්නේ යරු හනේ හක්ෂි බහවිතහ කිරීභට අලය ක්රභ ඔුලන් නොඹහ රන්නහද? නදවිඹන් 

වන්නේ ඔුලන්ට ඉඩ නදන ෆභ තළනයභ ඔුලන් ඔුලන්නේ ආත්මිය දීභනහ ඔුලන් බහවිතහ 

යයනහද? ආත්භනේ පරඹ නිහ ඔුලන් අනනක් මිනිසුන්ට ප්රතිචහය දක්න ආයහයඹට 

ඳරි්ණතනඹ නනහද? යහරඹ ඹනු දහයහලිය ඵත්, අඳ හුනදක් නම් මිහිභත ආරන්තුයඹන් 

ඵත්, නදවිඹන් වන්නේ ිටඹ් ර භළවූ ඵත්, ඒ ිටඹ් ර උන්වන්නේට අයිති ඵත්, ඒ අනු, 

ඔුලන් නම් නඳොනශොනේ ඔුලන් සඳ්ණල යයන ෆභ නදඹයභ උන් වන්නේනේ නිනඹෝජිතඹන් වහ 

බහයයරුන් ඵත් ඔුලන් නියන්තයනඹන්භ දළනුත් නමින් ිටිනනහද?  

අනප් හුසභ, අනප් යහරඹ, අනප් විහවඹ, අනප් ඳුල් , අනප් මුද් , අනප් යහ්ණ, අනප් ඵයිිටය් -

ඕනෆභ නදඹක් ව ෆභ නදඹක්භ නදවිඹන් වන්නේ අඳනේ අනත් තළබීභට ඉඩ දීභ නදවිඹන් 

වන්නේනේ අයමුණු වහ විඹදම් කිරීභට අඳට උඳයය ඹක් විඹ යුතුඹ. නදවිඹන් 

වන්නේට අලය න්නන් අඳනේ විෘත දෆත් නත ශ හ ීම නම් නශ්  මිනිසුන් ව ඔුලන්නේ 

අලයතහ වහ විඹදම් කිරීභටයි, උන්වන්නේට එනේ යශ වළකි විට, අඳනේ ත්යම් 

උන්වන්නේට අයිති ඵත්, අඳනේ ළඵෆ ධනඹ ඇත්නත් ස්ණරනේ මි ඳෘථිවිනේ නනොන 

ඵත් නඳන්නුම් යයයි. අඳට අඳනේ ආශි්ණහද නරොඩරහරන්නන් විඹ නනොවළය, භන්ද අඳ 

ඒහට සුදුසු නනොන ඵළවිනි. අපි නිවතභහනී අනප් දෆත් විෘත තඵහ රළනීභට ඉනරන රත 

යුතුයි.  

අලුත් ගිවිසුනම් නම් නශ්  රළන ඳළවළදිලිඹ. නභභ ගු හසර ඳළතීභ නවෝ නනොඳළතීභ නදවිඹන් 

වන්නේනේ නන  දත නභනවයක් නර ජීත් න්නන්ද නළශද ඹන්න නඳන්නුම් යයයි.  
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4 

අරනයෝනය නාඹකත්ඹ ර්ධනඹ කිරීභ 
රසවිඹන් වන්රේ රරෝකරව කුභක් කිරීභට ගිඹත්, උන් වන්රේ එඹ තභන්රේ රමුතතාඹ රර තභ 

රනඟරේ දීභනා තුශ ඵරගැන්වීභට අදිටන් කයන නාඹකයින් වයවා කිරීභට ඹන රේක. 

 

බහක් නදවිඹන් වන්නේ භ  දත නභනවයය නඹදී ිටිනන විට, එඹ නශනේනේ 

යහ්ණඹඹ වහ නදවිඹන් වන්නේනේ නන  ඉරක්ය යය ඵරරන්නහ ඳභ ක් නනො, 

හභහජියයින් එකිනනයහ භ  එකිනනයහ භත යහ ඳතින නහඹයත් යණ්ඩහඹභක් ද එඹට 

ඳතී.  

ශුශධ ලිඹවි් න්  අන්ත්ණ යහ ඳළළත්නම් යටහක් අපි දකිමු. නදවිඹන් වන්නේ, ප්රථභනඹන් 

ව ප්රධහන ලනඹන්, ත්රිත්ඹක් නර ක්රිඹහත්භය න අතය, නශත්නේ ෆභ 

හභහජියනඹකුභ අනයඹන් භ  නභෝධහනිය භසතඹක් නර ඵහධහකින් නතොය ක්රිඹහ 

යයයි: "අඳනේ සරඳනඹන්, අඳනේ භහනයභ අනු භනුයඹහ හදමු" (උත්ඳත්ති 1:26; ව 

1. නප්තෘ. 1:2 ඵරන්න). නදවිඹන් වන්නේ නි්ණභහ ඹ යයන ෆභ නදඹක්භ උන්වන්නේනේ 

සබහඹට භහනඹ, එඵළවින් නරෝයඹ ද අන්ත්ණ යහ ඳළළත්භක් ඇතු ඳතී - ආනරෝයඹ, 

ඔක්ිටජන්, උස ත්ඹ ඹනහදිඹ ජීවිතඹ ඳත්හ රළනීභ වහ එයට මුසු නේ. විහවඹ නභඹ ද 

පිිවියඹු යයයි, භන්ද නදවිඹන් වන්නේ ඳළසුනේ, "මිනිහ තනි ිටටීභ නවො නළත" (උත්. 

2:18), ව නදනදනහ එක් ීමභට නිඹභ යශ නේය - චිත්තනේගීඹ, ලහරීරිය, අධයහත්මිය 

ලනඹන් ගුප්ත මිතිඹක් නර. මිනිස ිටරුය ඳහ, එහි ිටඹලුභ නයොටස භ , එක් එක් 

නයොටස එයට ක් රිඹහ යයන නිහ එකිනනය යහ ඳතී.  

එඵළවින් නප්රේරිතඹන් තනතුරු වහ ත්ණය යයන විට, නේසුස වන්නේ ිටඹ් රන් එක්රැස 

යය නභනේ ඳළසීභ ඳළවළදිලි නේ,  

අනයජහතීන්නේ ආණ්ඩුයහයඹන් ඔුලන් නයනයහි අධිඳතියම් යයන ඵත්, ඔුලන්නේ 

උත්තභඹන් ඔුලන් නයනයහි ඵරඹ ක්රිඹහත්භය යයන ඵත් ඔඵ දන්නහ ඹළයි ඳළසීභ අ්ණථත් 

යයයි. අතන්ණ එනේ නනොනු ඇත. නුමරහ අතන්ණ ඹනභක් උස නන්ට යළභති නම්, ඔහු 

ිටඹ් රන්නේ නේයඹහ න්නන්ඹ. නුමරහ අතන්ණ ඹනභක් ප්රධහනඹහ නන්ට යළභති නම්, ඔහු 
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ිටඹ් රන්නේ දහනඹක් න්නන්ඹ. නුමුත් භනුය පු්රඹහ ඳළමිණිනේ නේඹ රඵන්ට නනො 

නේඹ කිරීභටත්, නඵොනවෝ නදනනකුනේ මිදීනම් මිරඹක් නර තභ ජීවිතඹ දීභටත් ඳළමිණිනේ 

නභන්, ඔඵ අතන්ණ නරේසක ීමභට යළභති තළනළත්තහ ඔනේ නේයඹහ විඹ යුතුඹ. (භනත. 20:25-

28)  

බහනේ නහඹයත්ඹ ඊරහනඹ්  ජහතිනේ ඳහ නනත් ඕනෆභ ආයහයඹය සවිධහනඹයට ඩහ 

නනස නර ිටදු නයන්ණ.  

එී 4 හි ක්රිඹහ ඳව ලරීයඹ තුශ ක්රිඹහත්භය ීමභට ඳටන් රන්නහ විට නහඹයත්ඹ එකිනනයහ 

භත යහ ඳතින නර එයට ක්රිඹහ කිරීභට ඳටන් රන්නහ ඵළවින්, ප්රතිපරඹක් නර ඇති න 

එයමුතුයභ, නදවිඹන් වන්නේනේ නන  ඵරරළන්ීමභට ව ඵරමුලු රළන්ීමභට වළකිඹහ 

ඇති යයයි.  

අනඳොසතුළුයඹහ භ  බහ එහි ඉරක්ය සඳ්ණල යයමින්, ඔහු එඹ නරන ඹන්නහවූ ෆභ 

තළනයභ නේසුස වන්නේනේ ප්රතිරඳඹ නර ඳවිතිමින් ෆභ විටභ ්ණධනඹ ීමනම් භහදිලිනේ 

ඳතී.  

අඳ අට නරෝයනඹන් අන්ධ ීම, හතන්නේ මුහන් ළගීරීනභන් නියන්තයනඹන් ීඩහට ඳත් 

ිටිනන නිහ, නදවිඹන් වන්නේනේ නන  යලින් යරට නිළයදි යශ යුතුඹ ඵළවින් 

අනහරතක්තෘයඹහ බහ නිළයදි කිරීනම් ක්රභඹය තඵහ රනී.   

එළන්ජලිසතයඹහ නදවිඹන් වන්නේනේ නන ට භතක් යය නදන්නන් ඔුලන් තුශ ඇති ෆභ 

ම්ඵන්ධතහඹක්භ ඔුලන්නේභ යරු හනේ හක්ෂි නඵදහ රළනීභට අසථහක් න ඵයි. ෆභ 

හක්ෂිඹක්භ නනස න්නන් නදවිඹන් වන්නේ එක් එක් පුශරරඹහනේ බුරුසු ඳවරින් 

යරු හනේ ම්ූර්ණ  චි්රඹ පින්තහරු යයන ඵළවිනි.  

නශරළතිරු ක්රිසතුස වන්නේනේ ලරීයඹ රළන ළරකිලිභත් න්නන් මිනිසුන්නේ 

නේදනහනේදී දඹහ දළක්ීමනභන් ව ඔුලන් ඉිටලින්ත නඳෝ ඹ කිරීනභන් න අතය 

ගුරුරුන් බහ තයනේ අත්තිහයම් භත තඵහ රළනීනභන්ඹ. නභභ යහ්ණඹඹන් ඳව න්ද්ණබඹ 

අනු නනස නර මිර න නමුත් ඕනෆභ බහය නහඹයත්නේ සබහඹ ෆභ විටභ 

ත්රිත්හයහය විඹ යුතුඹ: එනම් එඹ ඵහු චනහයහය නවෝ එයයට ඩහ ළ ව විඹ යුතුඹ; විවිධ 

්ණරනේ නහඹයයින් එයට ළඩ යයමින් එඹ විවිධහයහය විඹ යුතුඹ; එහි නහඹයයින් ිටඹ් ර 

එයට විඹන රද හයච්ඡහ යශ නනොවළකි ප්රතිපරඹක් වහ එකිනනයහ භත යහ ඳළතිඹ යුතුඹ: 

එඹ නශනේනේ යහ්ණඹඹ වහ ක්රිසතුස වන්නේනේ බහ නරොඩනළගීභ නේ.  
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රධාන රේස 

ඳවත වන් ශුශධ ලිඹවිලි ඳද කිඹහ හයච්ඡහ කිරීභට ඹම් යහරඹක් රත යයන්න:  

• 1 නයොරින්ති 12:4-7. අනනයෝනය ලනඹන් ඹළීභ නශත්නේ සබහඹ පිිවියඹු යයයි.  

• එී 4:11-16. නදවිඹන් වන්නේ බහට රඵහ දුන් නහඹයත්නේ දීභනහ ඵහුවිධ, විවිධ 

ක්රිඹහයහයයම් ව ක්රිසතුස වන්නේ තුශ මිනිසුන් ඳරි තබහඹට නරන ඒභ වහ ක්රිසතුස 

වන්නේනේ ලරීයඹ න්නශධ කිරීභ ව නේඹ කිරීනම් අයමු  වහ එකිනනයහ භත යහ 

ඳතී.  

අන්තර් යා ඳැැත්භ අරඵෝධ කය ගැනීභ 

නභභ ඳරිච්නේදඹ වහ ෆභ වබහගින්නනකුභ  වයිට් සමිත්නේ Alone at the Top: Is Our 

Idea of a Pastor Really Biblical? ඹන ග්රන්ථඹ කිඹවිඹ යුතුඹ. ළිට නහඹයඹහ නභභ කිඹීමභ 

ඳළරීභට වබහගින්නන් භ  ළඩ යශ යුතු අතය නඳොත රැස කිරීභ ව හයච්ඡහ කිරීභ 

වහ ළරළසභක් යස යශ යුතුඹ. Alon at the Top හි ෆභ ඳරිච්නේදඹක් වහභ ප්රලසන 

නභභ නඳොනත් පිටුඳ ඇති උඳග්රන්ථඹ B හි රළයිසතුරත යය ඇත.  

ුාධීනත්රව කාර්ඹඹන් වඳුනාගැනීභ 

පිඹය 1: ඔනේ නහඹයත් යණ්ඩහඹනම් යහ්ණඹඹන් ව දීභනහ වඳුනහරළනීභ  

ඳවත ප්රසථහයනේ, ම් තීරුනේ ඔනේ නහඹයත් යණ්ඩහඹනම් එක් එක් නහඹයඹහ රළයිසතුරත 

යයන්න. ෆභ නභයටභ ඊශ ට, එී 4:11 ිටට එභ නහඹයඹහනේ යළුලභ ඩහත් නවොඳින් 

නිනඹෝජනඹ යයන යහ්ණඹඹන් එයක්, නළතනවොත් ළ වභ ලනඹන් නදයක් නතෝයන්න, (එී 

4:11 හි යහ්ණඹඹන් භහතෘයහ නවෝ ූගමියහන් නනොනේ, නමුත් ෆභ නහඹයනඹකුභ ඉටු යයන 

යහ්ණඹඹන් නේ.)  
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නාඹක 
 

අරඳොුතුළුයඹා 
(අඳ රභනන් තඵයි) 

රරොරප්තයඹා 
(අඳ පිරිිටදු 
තඵයි)  

 

එැන්ජලිුත 
(අඳ ප්රයහල 
යයන නර 
තඵයි) 

රද්ගැතිතුභා 
(අඳ ළරකි් රක් 
දක්න නර 
තඵහ රනී) 

ගුරුයඹා  
(අපි තයනේ 
මු්  ඵළනරන 
තඵයි)  

 

      

      

      

      

      

 

නභභ නදන ප්රසථහයනේ, ම් ඳ ඇති තීරුනේ ඔනේ යණ්ඩහඹනම් එක් එක් නහඹයඹහ 
රළයිසතුරත යයන්න. ෆභ නභයටභ ඊශ ට, නහඹයඹහ තු නහඹයත් කුරතහ වඳුනහ 
රන්න.  

නහඹයඹහ  

 

ඳරිතයඳාරනඹ 
(විසතය 
යශභනහයය ඹ)  
 

කශභනාකයණඹ 
(පුශරරයින් 
යශභනහයය ඹ)  
 

ංවිධානඹ 
(යුවඹ 
යශභනහයය ඹ)  
 

භඟරඳන්වීභ 
(අනහරතඹ 
යශභනහයය ඹ) 
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පිඹය 2: ඔනේ නහඹයත් යණ්ඩහඹනම් විවිධ යහ්ණඹඹන්ට රළශනඳන ක්රිඹහයහයයම් වඳුනහ 

රළනීභ ඳවත ප්රසථහයනේ, ම් ඳ ඇති තීරුනේ ඔනේ යණ්ඩහඹනම් එක් එක් නහඹයඹහ 

රළයිසතුරත යයන්න. ඉන්ඳසු 3 න ඳරිච්නේදනේ "ිනනහයම් ඳව ම්ඵන්ධනඹන් බහනේ 

ක්රිඹහයහයයම්" ඹන නයොට නත ආඳසු නරොස එක් එක් නහඹයඹහ ඔහුනේ යහ්ණඹඹ නවෝ 

යහ්ණඹඹන් භ  වම්ඵන්ධ න ක්රිඹහයහයයභක් භ  රරඳන්න.  

නාඹකඹා  

 

රසවිඹන් වන්රේරේ රනඟ න්නද්ධ සිටිනාස ඹන්න 

පිළිඵ 

මිනුම් ඳවක් 

(අසය 1 ිටට 10 දක්හ ඳයන්න) 

ක්රිඹාකායකම්  

 

 නදවිඹන් 
වන්නේ භ  
උන්වන්නේ 
චනඹ තුශ 
මීඳත්ඹ  
 

ආත්භනේ 
පර 
්ණධනඹ 
කිරීභ  
 

පුශරලිය 
යරු හනේ 
හක්ෂි 
නඵදහරළනීභ  
 

ආත්මිය 
දීභනහ 
්ණධනඹ 
කිරීභ  
 

යහජයඹ වහ 
ජීවිත ව 
ත්යම් රළන 
බහයයහරීත්ඹ  
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අරනයෝනය ඹැපීභ රඹදීභ 

ඔනේ ජීවිතඹ ව නශනේඹ වහ නභනවය ප්රයහලඹක් ලිීමභ ඔඵ යුලරුන්ද ඹන්න ව 

ක්රිසතුස වන්නේනේ ලරීයඹ තුශ නහඹයනඹකු නර ක්රිඹහ කිරීභට නදවිඹන් වන්නේ ඔඵ 

යළහ ඇති ආයහයඹ පිිවඵ අධහනනඹන් ිටටීභට ඔඵට උඳයහය නු ඇත. ඔනේ 

නහඹයත් යණ්ඩහඹනම් ෆභ හභහජියනඹක්භ තභහනේ පුශරලිය නභනවය ප්රයහලඹ 

ළයසීභට ඳවත ප්රලසනරට පිිවතුරු දිඹ යුතුඹ.  

ඔරේ ජීවිතඹ වා රභරවය රකාලඹක් ලිඹන්න  

ඔනේ ජීවිතනේ අයමු  කුභක්ද? ඔඵ ජීත්න්නන් ඇයි? ඔනේ ජීවිතනේ නනයට රක් 

නනොයශ වළකි ප්රතිපර නභොනහද? ඔඵට ඹ අුලරුදු වළට ඳවක් න විට ඔනේ ජීවිතඹ 

නයඵඳු නේද?  

ඔරේ ටිනාකම්  

නදවිඹන් වන්නේ ඔනේ ජීවිතඹ තුශ ්ණධනඹ යය රළනීභට ඔඵට ඩහත්භ අලය න්නන් 

කුභන ිනනහයම්ද?  

ඔරේ ඉරක්ක  

නඳය ප්රලසන නදනයහි ඔඵ රළයිසතුරත යශ ආලහන් ඉටු න ඵ වතිය යය රළනීභ වහ 

ඉදිරි ය දවඹ තුශ ඔඵට භළනිඹ වළකි භවය නශ්  නභොනහද? 

පුද්ගලික තක්රේරු  

ඳවත වන් ක්නේ්රර ඔනේ සීභහන් ටවන් යය ඹථහ්ණථහදී ඉරක්ය තඵන්න.  

නබෞතිය—ඔනේ ලරීයනේ සීභහන් ව ප්රලසත යහරටවන (නින්ද, ආවහය, යහඹහභ):  

චිත්තනේගීඹ—අනනකුත් පුශරරඹන් භ  ඔනේ අන්ත්ණ ක්රිඹහයහරිත්ඹ:  

අධයහත්මිය—නිලසලේදතහ, හුදයරහ, නිලසලේදතහ ව ඔඵට ඩහත් ප්රනඹෝජනත් ඹළයි 

නඳනනන නනත් විඹඹන්:  

බුශධිභඹ— ඔනේ ජීවිතනේ සජහනන ව ලහසත්රීඹ ඳළත්ත ්ණධනඹ යයන ආයහයඹ:  
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 නිගභනඹ 

ඕනෆභ ලරීයඹය පරදහයී නහඹයත්ඹ භළනීභ තීය ඹ න්නන් නදවිඹන්වන්නේනේ නන ට 

නදවිඹන් වන්නේ භ  ඵතහඹක් ඇති යය රළනීභට ව නරෝයඹ තුශ උන්වන්නේ 

නිනඹෝජනඹ කිරීභට ඵරඹ රඵහ නදන භට්ටභ භතඹ. නභඹ ඉවශ ිටට ඳවශට ඹන ආයෘතිඹක් 

භ  යශ නනොවළය. ඇත්ත ලනඹන්භ, එභ ම්ූර්ණ  සය් ඳඹ රළන නේසුසවන්නේ 

ඳන්නන්, "ඔඵ අතන්ණ එනේ නනොනු ඇත." කිඹහඹ.  

බහ ඹනු නරෝයනේ නේසුස වන්නේනේ ප්රතිරඳඹ න අතය, නේසුස වන්නේ ඳන්නන් 

අඳට උන් වන්නේනේ ලරීයඹ තුශ නහඹයත්නේ ිටටීභට අලය නම්, අඳට අධියහරිඹක් රඵහ 

රළනීභට අලය නම්, උන්වන්නේ නභන් අඳත් අන් අඹනේ ජීවිත නනුනන් අඳනේ ජීවිත 

ඳරිතයහර යයමින් නේයඹන් විඹ යුතු ඵයි. දත නභනවය ඹනු ඉරක්යරත ීමභ නභන්භ 

ආත්භ ඳරිත් ඹහරීලලී ීමභ, අඳනේ ආත්භහ්ණථයහමිත්ඹ ඳනය තඵහ නහඹයත් යණ්ඩහඹභක් 

නර එයට ළඩ කිරීභ නභන්භ නදවිඹන් වන්නේනේ නන  උන් වන්නේ භ  

ඵතහඹක් ව උන් වන්නේ නිනඹෝජනඹ කිරීභ වහ ඵරරළන්ීමභට වළකි ීමභද නේ.  

 

 

 

 

 

 

 

 



42 |  P a g e
 

උ 

5 

ඳාර්ලුවික රඳනී සිටීභ 
ක්රිුතුුවන්රේරේ සිඹලු ජනඹා තුළින් රසවිඹන්වන්රේ රරෝකරඹහි කිරීභට ඹන ඕනෑභ රසඹක්, රධාන 

ලරඹන් විභධයගත යුවඹක් වයවා කයනරේක. රසවිඹන් වන්රේ කැඳ කශා වායි 

 ත්ඳත්ති 1-3 හි නදවිඹන්වන්නේ නරෝයනේ නභනවයය නඹදී ිටිනනේය. ආදම් ව 

ඒ ඳේ යය නදවිඹන් වන්නේ භ  ඵතහනේ ළරළසභ ව උන්වන්නේ නිනඹෝජනඹ 

කිරීභ ප්රතික්නේඳ යශ විට, නදවිඹන් වන්නේ නභිටඹස ඳළමි  ආදම් ව ඒනේ 

අහ්ණථයත්නේ උබනතෝනයෝිනයඹ වින ඵට නඳොනයොන්දුවූ නේය (උත්ඳත්ති 3:15 

ඵරන්න). නදවිඹන් වන්නේනේ ක්රිඹහ ළරළසභ ඉතිවහඹ ඉක්භහ ගිඹ අතය, ආදම් ිටට 

නනෝහ, නභෝනස, ආබ්රවම්, දහවිත් ව අනහරතක්තෘරුන් දක්හ විඹන රද අතය අහන 

ආදම් න නේසුස ක්රිසතුස වන්නේ තුශ එඹ ඉටු විඹ. උන්වන්නේනේ ජීවිතඹ, භය ඹ ව 

නළත නළඟිටීභ තුශ, නේසුස වන්නේ නදවිඹන් වන්නේනේ ළරළසභ ප්රතිසකහඳනඹ යශ 

අතය, ෆභ නරෝ්රඹකින්භ ව බහහකින්භ ව ජහතිඹකින් භන්විත බහට 

ප්රතිසසයය ඹ කිරීනම් නශනේඹ ඉදිරිඳත් යශනේය. දළන් නරෝයනේ ෆභ නයනනකුටභ 

නදවිඹන් වන්නේ නිනඹෝජනඹ යයන්නන් බහ විඹ යුතුඹ.  

          එඵළවින් අන්තිනඹෝකිනේ බහනේ නහඹයත්නේ විවිධත්ඹ නවෝ ඔුලන්ට නදවිඹන් 

වන්නේනේ ආඥහ රළන ක්රිඹහ 13 හි කිඹීමභට රළබීභ පුදුභඹක් නනොනේ:  

“අන්තිරඹෝකිරව පිහිටි බාරහි රරොරප්තරුන් ව ගුරුරුන් සිටිරඹරඹ. ඵානඵු ව 

නීගර් කම් සිමිරඹොන්ස, කිරර්නිරව ලුකිඹුස රද්ලාධිඳතිව, රවරයොද් භඟ ඇතිසැඩි වුනාවු 

භාවානායින්ස ාවුල්ස ඹන අඹල්ඹ. ඔවුන් ුාමින් වන්රේට රභරව කකයමින් නියාවාය 

උන් කර, ශුද්ධාත්භඹාණන් වන්රේ කතා රකොට, "භා විසින් ඵාර්නඵුස ාවුල්ස කැවු 

ැඩඹ පිණි භට රන් කයඳල්රාඹැයි කීරේක." එවිට ඔවුහු නියාවාය සිට ඹාේඤා රකොට 

ඔවුන් පිට අත් තඵා ඔවුන් පිටත් කය වැරිතයරඹෝඹ. රභරේ ඔවුහු ශුද්ධාත්භඹාණන් විසින් ඹන 

රදු, සිලුකිඹට ඵැරගොු, එහිදි සිනැේ නැගී කඳට ගිරඹෝඹ.” (ක්රිඹහ 13:1-4 

අන්තිනඹෝකිනේ බහ තුශට, ිටඹලු ්ණරර මිනිසුන් රළශීමභ රඵමින්, නශීලඹ නරෝරඹන් 

ඇතිීමභත් භ , නදවිඹන් වන්නේ නහඹයත්ඹට ඳළසුනේ, “එඹ අන්තිනඹෝකිඹ රළන 

නනොනේ. එඹ මුළු නරෝයඹභ රළනයි!” ඹනුනන්ඹ. නදවිඹන්වන්නේනේ නන  ඳහ්ණලසීමඹ 
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ආයහයඹකින් ිටිනඹ යුතුඹ—අඳනේභ බහලින්ලින් ඔේඵට අඳනේ අ් ළිට ප්රනශලරට, 

නරයරට, ප්රහන්තරට, ජහතීන්ට ව නරෝයඹට අඳ විහිදුීමභට අලයයි. නදවිඹන් 

වන්නේනේ නභනවයඹ, එනම් දත නභනවයඹ තුර ම්ඵන්ධ න බ බහ ෆභ විටභ එහි 

ඳුලරුලින් ඔේඵට ඵරන්නන්ඹ. එඹ ටහ ඇති ිටඹලුභ සථහන නදවිඹන්වන්නේනේ දළනුනභන් 

පුයහ රළනීභ වහ උඳහඹ භහ්ණගිය ආයහයනඹන් එහි මිනිසුන් ව ත්යම් යළභළත්නතන් මුදහ 

වළරීභ එහි භනනහි ඇත.  

බහය රීමනම් ඳශමු යඹ එහි ප්රහනශීලඹ අ් ළිට ප්රනශලඹයි. එඹ නයොඳභ  ප්රභහ ඹක් 

ඇතුශත් විඹ යුතුද - කුට්ින කිහිඳඹක්? කුට්ින නරොඩක්? ඉවශ නළගීභක්? ම්ූර්ණ  නරයඹක්? 

ආත්භඹහ න්වන්නේ අඳට නඳන්නු ඇත. එවිට එභ යනේ ිටිනන ෆභ පිරිමිනඹක්භ, 

සත්රිඹක් ව දරුනකුභ ශුබහයසචිඹ දළකීභට ව ඇසීභට ව නේසුස වන්නේ ඔහුනේ නවෝ 

ඇඹනේ පුශරලිය රළරුලම්යරුහ නර පිිවරළනීභට අසථහ ඇති ඵට වතිය ීමභ පිණි 

අඳනේ ත්යම්ලින් අඳට යශ වළකි ෆභ නදඹක්භ යශ යුතුඹ.  

නදන යඹ විලහරයි, භවයවිට යටක් නවෝ විලහර ප්රහනශීලඹ ප්රනශලඹක් විඹ වළකිඹ. නමුත් 

නභන්න ඹතුය: අනප්භ බහ ඒ ිටඹලු මිනිසුන් නරන ඒභට අදවස යයන්නන් නළත! අඳට 

මිනිසුන් වහ ශුබහයසචිඹ නත ප්රනේලයතහඹක් ඇති කිරීභට අලය ඵළවින්, එභ ප්රනශලනේ 

ිටඹලුභ මිනිසුන්ට බහ මීඳ න ඳරිදි එභ දුය ඵළවළය ප්රනශලර අපි න බහ ආඹතන 

ෆදිඹ යුතුඹ.  

මීශ  යඹ අඳනේ යහජයඹ නවෝ අනප් ජහතිඹ තුශ විඹ වළය, එහිදී, නළතත්, අපි මුද්  නඹොදහ 

ව අධහය ඹ යයමින් ශුබහයසචිනේ න ප්රයහලන නරොඩනළගීභට උඳයහය යයමු. නභයින් 

අදවස යයන්නන් ළඩටවන් භගින් නරොඩනළගිලි නි්ණභහ ඹ කිරීභ නනො, ක්රිසතුස 

වන්නේනේ ඳණිවිඩඹ ූගනරෝලීඹ ලනඹන් මිනිසුන්ට ප්රනේල විඹ වළකි ීමභ වහ සුබහයසචිනේ 

ම්ණතිභත් ීමභ ව ප්රයහලනඹ ඹන නදයභ පිිවරන්නහුල භනුයඹන් එළනි සථහනර තළබීභ 

භගින්ඹ.  

ඉන්ඳසු අපි දය ද්ණලනඹක් (telescoping) හිත නර නරෝයනේ නනත් ජහතීන් නත 

ඹන්නනමු (අපි නභඹ 7 න ඳරිච්නේදනේ විසතයහත්භය හයච්ඡහ යයමු).  

අපි නදවිඹන් වන්නේ භ  දත නභනවයය නඹදී ිටිනන්නන් නම්, අපි අනප්භ බහන් 

විලහර කිරීභට ඵරහනඳොනයොත්තු නනොනමු, නමුත් අඳ ශුබහයසචිඹ අනඳන් ඔේඵට නරන ඹන 

විට ඵහහිය පුළු්  කිරීභට ඵරහනඳොනයොත්තු නමු. නදවිඹන් වන්නේ භ  දත නභනවයය 
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නඹදී ිටටීනම් සබහඹ නම්, කුඩහ පිරියට නදවිඹන් වන්නේ දළන රළනීභට අලය ෆභ 

සථහනඹයභ නේසුස ක්රිසතුස වන්නේනේ ඳළමිම භ දිගු කිරීභ, එවිට නදවිඹන් වන්නේනේ 

නන  තුිවන් නඳනනන ඳරිදි ශුබහයසචිනේ භහනුෂියත්ඹ ඳළවළදිලි නේ. ඔුලන් ටහ ිටිනන 

මිනිසුන්.  

රධාන රේස 

ඳවත වන් ඵයිඵ්  ඳදඹ කිඹහ හයච්ඡහ කිරීභට ිනය නේරහක් රන්න: 

• ක්රිඹහ 1:8. නේසුස වන්නේ අදවස යනශේ තභ බහ ෆභ ූගනරෝලීඹ ප්රනශලඹක්භ 

ශුබහයසචිනඹන් සතෘප්ත යයන ගු  යයන ජීවිනඹක් ීමභඹ.  

බා රයෝඳණ යුවඹ 

ඔනේ රීමනම් යනේ (ජනරවනඹ, අ් ළිට ප්රනශල, ිටප් නක්ත (zip codes), යරහඳ, ප්රධහන 

ජනරවන සතයහන් තන, ආදිඹ) න්තෘප්තිඹ නයඵඳු නේද ඹන්න ඳවතින් අ්ණථ දක්න්න. 

ඔනේ නජරුරභ:  

ඔනේ යුදඹ:  

ඔනේ භහරිඹ:  

නරෝයඹ:  

එකිනනයහට ම්ඵන්ධ නු ආයහයනඹන් නභභ එක් එක් ප්රනශලඹට ශ හ ීමභට අලස ඹ න 

යුවඹ (සවිධහනඹ) ව ඔනේ යුවනේ විවිධ නයොටස (කුඩහ යණ්ඩහඹම්, බහ, ලහතහ බහ 

ආදිඹ) අඳින්න නවෝ විසතය යයන්න.  

 

 

එක් එක් ූගනරෝලීඹ භට්ටමින් අලය නහඹයත්ඹ විසතය යයන්න. කුභනහයහය නිලසචිත දීභනහ 

(2 ඳරිච්නේදනේ ඵයිඵරහනුකුර තෆගි රළයිසතු ඵරන්න) ව යහ්ණඹඹන් (එී. 4:11 ඵරන්න) 

අලය නු ඇතිද?  
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භහරිඹ වහ ඔනේ නහඹය යණ්ඩහඹභ ඔනේ නජරුරභ ව යුදනේ ආයෘතිර ගු  කිරීභක් 

නු ඇති ඵ ළරකි් රට යුතු නමුත්, එඹ උනදහ රකි යුතු ඳළවළදිලි නහඹයත්ඹක් තිබීභ 

ඔඵට අලය නු ඇත. ඒ නහඹයත්ඹ නයඵඳු නේවිද? ඔනේ වළකිඹහනන් උඳරිභනඹන්, නභභ 

යණ්ඩහඹනම් සවිධහනඹ, දීභනහ ව රකීභ නි්ණචනඹ යයන්න.  

එනේභ, නරෝයඹට ශ හීමභ වහ ඔනේ යණ්ඩහඹභ ස නශශිඹ ළඩ වහ ඳවසුයම් ඳඹන 

ඔනේ ඳශමු යුලම් ආයෘති තුනන් අඹලුන් නු ඇත. නළතත්, නභභ යහප්තිඹ වහ ඔඵට 

නහඹයත්ඹ දීභට අලය නහඹයත්ඹ ව ඔුලන් නශීලඹ ඔනේ යහ්ණඹඹට ම්ඵන්ධ න්නන් 

නයනේද ඹන්න නි්ණචනඹ යයන්න.  

ඔනේ නජරුරභ:  

ඔනේ යුදඹ:  

ඔනේ භහරිඹ:  

නරෝයඹ:  

නාඹකත් ංර්ධන කාර්ඹ පිළිරශ 

ඔඵ ඔනේ රීමනම් යනේ එක් එක් භට්ටභට ශ හ විඹ යුතු ඵට ඔඵ තීය ඹ යශ 

නහඹයත්නේ ්ණර භත ඳදනම්, එක් එක් භට්ටම්ර නහඹයයින්ට දළන රළනීභට ව කිරීභට 

විඹ යුතු නශ නභන්භ ඔඵ ඔුලන් පුහුණු යයන්නන් නයනේද ඹන්න නි්ණචනඹ යයන්න.  

රීමනම් යනේ 

භට්ටභ 

නහඹයයින් දළනරත 

යුතු නශ 

නහඹයයින්ට යශ 

වළකි නශ 

අපි පුහුණු රඵහ 

නදන්නන් නයනේද 

ඔනේ නජරුරභ:  

 

   

ඔනේ යුදඹ:  

 

   

ඔනේ භහරිඹ    

නරෝයඹ    
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න්තෘප්තිඹ රසටවු ය තුනක ව ඳු අවුරුදු ැරනම් 

ඉවත වන් ගු  කිරීභ වහ ඔනේ යුවඹ භත ඳදනම්, ඉදිරි ය තුන නනුනන් ඔඵ 

ඹහච්ඤහනන් අනප්ක්හ යයන්නන් කුභක්ද (යණ්ඩහඹම්, බහ, එක් එක් භට්ටම්ර නහඹයයින්, 

උඳහඹභහ්ණගිය වුල් යහරිත්ඹන්)?  

ඔනේ නජරුරභ:  

ඔනේ යුදඹ:  

ඔනේ භහරිඹ:  

නරෝයඹ:  

ඉදිරි ය ඳව තුශ ඔඵ ඹහච්ඤහනන් අනප්ක්හ යයන්නන් කුභක්ද?  

ඔනේ නජරුරභ:  

ඔනේ යුදඹ:  

ඔනේ භහරිඹ:  

නරෝයඹ:  

න්තෘප්තිඹ රසවු එක් අවුරුදු ැරැුභ 

ඔනේ තුන් අුලරුදු ව ඳස අුලරුදු ළරසුම්රට ශ හ ීමභට, නභභ න්ණ ඔඵ යශ යුතු ඉරක්ය 

නභොනහද?  

 

එභ ඉරක්ය භ  ම්ඵන්ධ යශ යුතු ක්රිඹහ අයිතභ නභොනහද?  

 

එභ ක්රිඹහ අයිතභ වහ රකි යුත්නත් කුභන පුශරරයින්ද?  
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නිගභනඹ 

භහජනේ මලිය ඳදනභ භතට තභ ප්රහනශශිඹ භහජඹට ව ඉන් ඔේඵට තභ මිනිසුන් වහ 

ම්ඳත් දී්ණඝ කිරීභ භගින් බහ සුබහයසචිඹ නරොඩ නළගිඹ යුතුඹ. නභඹ නතෝයහ රන්නහ 

බහන්, නශඳශ, නරොඩනළඟිලි, නශරළතිරුන්, ළඩටවන් ව යහ්ණඹ භණ්ඩරඹ රළන 

අධහනඹ නඹොමු යයන බහන්රට ඩහ නරොස ගු නඹ කිරීභ රළන ළ ව ළ වනඹන් 

සදහනමින් ිටිනති. දත නභනවන්ණ සබහඹ නම්, නදවිඹන්වන්නේනේ නන  වයවහ 

ශුබහයසචිනේ ප්රති ම්ණතිඹ ෆභ ප්රහනශීලඹ ප්රජහයටභ ඳළවළදිලි න ඳරිදි මිනිසුන් නත දිගු 

කිරීභ, ගු  කිරීභ ව ශ හ ීමභයි. නභඹ එළන්ජලිසත න්තෘප්තිඹ න අතය එඹ ිටදු න්නන් 

අඳ ඳහ්ණලසීමඹ ආයහයනඹන් ිටිනන විට ඳභණි.  
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ඕ 

6 

රනත් බාන්රට අසාශ කිරීභ 
රසවිඹන් වන්රේ රරෝකරව කුභක් කිරීභට ගිඹත්, උන්වන්රේ එඹ අඳරේ නගයර ව රරෝකරව එකභ 

බාක් රර ක්රිුතුු වන්රේරේ සිඹලු රනඟ වයවා කයනරේක. 

 

නෆභ ප්රනශලඹය බහන් කිහිඳඹක් ඳළතුනද, ළඵවින්භ එහි තිනඵන්නන් එක් 

බහක් ඳභණි. සථහනඹක් ශුබහයසචිනඹන් සතෘප්ත කිරීභ වහ, ිටඹලු බහන් 

විලහර ද්ණලනඹක් තුශ එයමුතු විඹ යුතුඹ.  

ක්රිඹහ 13 හි හුල්  ව ඵහනඵස අන්තිනඹෝකිනේ බහනන් පිටත් යය වරින රදී. නභභ මිනිසුන් 

බහට විලහර ිනනහයභක් ඇති නමුත්, ඔුලන් තදින් අ් රහනරන ිටිනනහට ඩහ, 

නහඹයයින් ඔුලන්නේ ම්ඳත්ලින් නයොටක් නරන විලහර ලරීයඹට ආනඹෝජනඹ යනශෝඹ. 

විලහර ලරීයඹක් තුශ නදවිඹන් වන්නේට කිරීභට අලය වූ නදඹ ඔුලන්නේ එක් බහය 

කිරීභට අලය නශට ඩහ විලහර වූ අතය, එඹ වඳුනහනරන, ඔුලන් නභභ මිනිසුන් නදනදනහ පුළු්  

නේඹයට මුදහ වළරීභට යළභළති ුලනෝඹ .  

අඳට එක් සථහනඹක් එළන්ජලිසතයය ඹ කිරීභට අලය ආයහයඹ රළන ිටතන විට, අඳ 

අඳනේ එක් ප්රයහලනඹයට ඩහ අහනනේ ඇතින විලහර පින්තයඹ භනනේ තඵහනරන 

ආයම්බ යශ යුතුඹ. නම් වහ අලයඹ න්නන් අනනකුත් බහන් භ  ඵතහ නරොඩන හ 

රළනීභ නේ.  

අනප් නශරළතියනඹක් ඉවශ නිේ නඹෝ්ණක් ප්රහන්තනේ බහක් ආයම්බ යශ විට, ඔහු ආයම්බ 

යනශේ ඔහුනේ කුඩහ බහ නයෝඳ නඹන් ශ හ විඹ නනොවළකි තයභට විලහර වූ ඔහුනේ මුළු 

නරයඹ වහභ ද්ණලනඹකිනි. එඵළවින් ඔහු තභ ප්රජහනේ නනත් බහර නශරළතිරුන් 

භ  ම්ඵන්ධ ීමභට ඳටන් රත්නත්ඹ. ඇදහිලින්තඹන් නර ලිඹහඳදිසචි ීම ඇත්නත් 

ජනරවනනඹන් ිටඹඹට 3ක් ඳභ ක් න නිහත්, ප්රනශලනේ නළති වූ ිටඹ් රන්ට ශ හ ීමභට 

ප්රභහ ත් තයම් බහ නනොතිබ නිහත් නඵොනවෝ නදනනක් අවධ්ණඹභත් වූව. නම් මිනිහ 

නශරළතිරුන්නරන් ප්රලසන නදයක් ඇසුනේඹ: “නදවිඹන් වන්නේ නම් නරයනේ යයන්නන් 

කුභක්දළයි ඔඵට වළනේද?” ව "අපි ඔඵ නනුනන් ඹහච්ඤහ යයමින් ඔඵට නේඹ යයන්නන් 

නයනේද?"  
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නඵොනවෝනදනනකුට වළඟුනණ් නදවිඹන්වන්නේ තභ ප්රනශලනේ නඵොනවෝ නශ නනොයයන ඵයි. 

නදන ප්රලසනනඹන් ඔුලන් භදක් ඳසුඵෆනේ, ප්රහනශලනේ තිබු අනනක් බහ ළඵවින්භ එයට ක්රිඹහ 

නනොයශ නිහ න අතය, ඔුලන්ට නඳොදු වදතක් නවෝ අයමු ක් නනොතිබ නිහත්, නභභ 

නයඹහ ඔුලන්නේ මිනිසුන් නවෝ ම්ඳත්රට විදින්න ඹනහඹළයි ඔුලන් යනස් රට ඳත්ුල 

නිහත්ඹ. නමුත් බහ නයෝඳ ඹ විලහර ලනඹන් එක් බහයට නරයඹට ශුබහයසචිඹ ප්රයහල 

කිරීභ වහ ද්ණලනඹක් නිකුත් කිරීභට ඳටන් රත් විට, ඔුලන්නේ ප්රනශලනේ ශුබහයසචිඹ යහප්ත 

කිරීභ ම්ඵන්ධනඹන් ඵළරෑරුම් වූ අනනකුත් බහ භ  වුල් යහරිත්ඹ ්ණධනඹ විඹ. 

අන්තිනඹෝකිනේ බහ නභන්, නභභ න බහ එහි තිබ ත්යම් ස් ඳඹක් රැනරන, ඔුලන් 

නළත එහි ප්රජහනේ විලහර නභනවයඹට ළපිරුනෝඹ. එඹට විලහර ලරීයඹ ප්රතිචහය දළක්ීමභට 

ඳටන් රත්නත්ඹ.  

අන්තිනඹෝකිනේ බහ යශහක් නභන් අනනකුත් බහරට ම්ඵන්ධ ීම භගින් වුල් යහරිත්ඹ 

වහ වුල් යහරිත්ඹක් ඇති කිරීභ නවෝ අඳ රළන නවො වළඟීභක් ඇති කිරීභ නවෝ විනලේෂිත 

අයමු ක් ඉදිරිඹට නරන ඹහභ නවෝ නනොනේ; එඹ ශුබහයසචිඹ ඳෘථිවිනේ නයශය දක්හ නරන 

ඹහභයි. නික් නනොභළතියභ, කුගින්න නවෝ නනත් භහජීඹ අලයතහ ළනි ප්රහනඹෝගිය 

රළටළු බහ විිටන් විඳිඹ යුතු ඇතත්, එභ යහ්ණඹඹ ළභවිටභ විඹ යුත්නත් අඳනේ සථහනර 

නළතිවූන් තුයන් කිරීනම් විලහර අහනඹ කිරීනම් අහනඹ නතඹ.  

අඳනේ වුල් යහරිත්ඹන් අඳනේ නරයර, ප් යහන්තර, ජහතීන් නවෝ නරො පුයහ ඇති නනත් 

බහ භ  ුලත්, අපි ෆභ පිරිමිනඹකුටභ, සත්රිඹයට ව දරුනකුටභ ශුබහයසචිඹ රඵහ දීනම් 

අයමුණින් නේසුස ක්රිසතුසවන්නේනේ ශුබහයසචිඹ නක්න්ර යයරත් ඵතහ ලුහුඵළඳිඹ යුතුඹ. 

එවිට අඳට අඳනේ ත්යම් ශුබහයසචිඹ යහප්ත කිරීම් වහද නේසුස ක්රිසතුස වන්නේනේ 

භහිභඹ ව අඳනේ සථහනර ඹවඳත වහද එයට ආනඹෝජනඹ යශ වළකිඹ. නභඹ නදවිඹන් 

වන්නේට ඹම් සථහනඹය කිරීභට අලය නශ පිිවඵ විලහර ප්රයහලනඹක් ජනනඹ යයනු ඇත.  

රධාන රේස 

ඳවත වන් ඵයිඵ්  ඳද කිඹහ හයච්ඡහ කිරීභට ිනය නේරහක් රන්න:  

• උත්ඳත්ති 12:1-9. නදවිඹන් වන්නේ නන නේ නි්ණචන රකු ක් න්නන් ජහතීන්ට 

ආීල්ණහදඹක් ීමභ ඔුලන්නේ රකීභයි.  
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• ක්රිඹහ 11. අන්තිනඹෝකිනේ බහ ඹනු මිනිසුන් න්නශධ කිරීභ, ත්යම් මුදහ වළරීභ, 

ඔුලන්නේ ූගනරෝලීඹ ප්රනශලරට ශ හ ීමභ ව අනනකුත් බහන් භ  වුල්  ීමභ නර අ්ණථ 

දක්හ ඇත.  

• පිලිප්පි 1:3-5. න ගිවිසුනම් බහ ක්රිසතුස වන්නේනේ නරේසක ලරීයඹ භ  ශුබහයසචි 

වුල් යහරිත්ඹ අරඹ යයන්නන්ඹ.  
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ඔරේ කරාඳරව SCP කිරීභට පිඹය 

SCP ඹනු බහ නයෝඳ  උත්හවඹයට ඩහ ළ ව නදඹක්ඹ; එඹ ූගනරෝලීඹ ලනඹන් නදවිඹන් 

වන්නේ කුභක් කිරීභට ගිඹත්, එතුභහ න් වන්නේ ක්රිසතුස වන්නේනේ මුළු ලරීයඹ වයවහ - 

විලහර ූගනරෝලීඹ ප්රනශලඹය ිටිනන ිටඹලුභ නදවිඹන් වන්නේනේ නන  වයවහ කිරීභට ඹන 

ඹථහ්ණථඹ භත නරොඩනළගුණු නඳශරළසභකි. බහන් ඔුලන් ඳතින්නහුල සථහනඹන්ර 

ශුබහයසචිනඹන් සතෘප්ත කිරීභ වහ එයට ළඩ කිරීනම් හයඹ නභඹයි.  

ඔනේ ප්රනශලනේ ිටිනන ෆභ පිරිමිනඹකුටභ, සත්රිඹයටභ ව දරුනකුටභ නදවිඹන්වන්නේ 

භ  භගි ීමනම් දීභනහට න් දීභට, නත්රුම් රළනීභට ව ප්රතිචහය දළක්ීමභට නළත 

නළත අසථහක් රළබී ඇති ඵ ඔඵට තය ලනඹන්භ ඳළිටඹ වළකි න ආයහයඹට 

ශුබහයසචිඹ භ  ඔනේ සථහනඹට ශ හ ීමභ පිණි ඔනේ බහට රත වළකි පිඹය නභොනහද? 

ශුබහයසචිඹ රැනරන ඔනේ සථහනඹට ශ හ ීමනම් නඳොදු ඉරක්යඹ වහ නනත් බහන් භ  

ඵතහ නරොඩන හ රළනීභට පිඹය වතක් ඳවත දළක්නේ.  

1. ැරැුභ  

ඳ්ණනේ  කිරීනභන් න්ද්ණබඹ දළනරන්න. අපි ඹම් සථහනඹය බහ පින්තයඹ නත්රුම් 

රත් විට, න බහක් නයෝඳ ඹ යශ යුතු සථහනඹ අඳට දළනරත වළකිඹ. අහන 

ඉරක්යඹ න්නන් අනප් ජහතිනේ ෆභ නයනනකුටභ ප්රහනශීලඹ බහයට ප්රනේල විඹ වළකි 

ඵට ර ඵරහ රළනීභයි. ප්රනේලඹ විඹ වළකි ඹන්නනන් අදවස යයන්නන් බහට 

ඇවිදීනභන්, ඵස යථඹකින්, නභෝට්ණ යථඹකින් ආදීන්නරන් බහට ශසීමභට වළකි ීමභයි.  

එනේභ ප්රනේල විඹ වළකි ඹනුනහි තත් අදවක් විඹ වළක්නක්,  සනශීලඹ නනොන බහහ 

යතහ යයන නවෝ නනස නභසයහය ප්රයහලන ඇති පුශරරයින් යණ්ඩහඹම්රටද අදහශ න 

බහක් ීමභයි.  

අපි ඹම් සථහනඹය ිටිනන ජනතහ නත්රුම් රත් විට, එභ ප්රනශලනේ ිටිනන ෆභ 

නයනනකුටභ නළත නළතත් ශුබහයසචිඹ අ්ණථත් නර ප්රනේලඹ රඵහ නදන ශුබහයසචිඹ 

ප්රයහල කිරීනම් උඳහඹ භහ්ණර අඳට නරොඩනරහ රත වළකිඹ. විවිධ භහජ යණ්ඩහඹම්, විවිධ 

විහවය තත්ත්වඹන්, විවිධ ඹසරට අඹත්, විවිධ ආ්ණථිය භට්ටභ ඹනහදිඹ 

යය නයොටනරන භනුයඹන් නත්රුම් රළනීභට වළකින අතය, නේසුස ක්රිසතුස 

වන්නේ තුශ නදවිඹන් වන්නේනේ ඳණිවිඩඹ නත්රුම් රළනීභට ඔුලන්ට උඳයහය යශ 

වළකි ආයහයඹ ඵළලීභටද අඳට ඒ නශ්  උඳයහරි නු ඇත.  
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ඔනේ ප්රනේලඹ තීය ඹ යයන්න. ඔඵ ඔනේ ඳ්ණනේ නඹන් රඵහ රත් නතොයතුරුද, ඔනේ 

ියත්තිනේ තිනඵන ප්රනශලනේ ිටතිඹභද භඟින් රළන නභනනහි යයන විට ව, ඔනේ 

රීමනම් යඹට ප්රනේල විඹ යුතු ආයහයඹ තීය ඹ යයන්න.  

එනේභ, ඔඵට විලහර යරහඳනේ ෆභ බහයටභ ප්රනේල විඹ වළකි ආයහයනඹන්, අනප්ක්හ 

කිරීභ, පුහුණු කිරීභ ව ඵරමුලු රළන්ීමනම් වහඹ රඵහ දිඹ වළකි යරහීඹ භධයසථහන 

සථහපිත යශ වළක්නක් නයොතළනද ඹන්න තීය ඹ යයන්න.  

2. ඳරිතයකල්ඳනඹ  

ඳරිය් ඳනීඹ ළරළසභ නරොඩනළගීභ. ඔනේ යරහඳඹ වහ SCP හි දළක්භ එභ 

යරහඳනේ ෆභ බහයටභ න්නිනේදනඹ කිරීභ වහ ක්රිඹහයහයයම් දින ද්ණලනඹක් 

තීය ඹ යයන්න. එනේභ, විලහර යරහඳනේ අනනකුත් නඵොනවෝ බහ නහඹයයින් භ  

එකින් එක්නයනහ වමුීමනම් ක්රිඹහලිඹක් නරොඩන න්න. ඉන්ඳසු නභභ නහඹයයින් SCP 

හි නභො වයුර තුන වයවහ නරන ඹන්න: ද්ණලනඹ, බහ, නහඹයත්ඹ (විනලේෂිත SCP 

ඉරළන්ීමම්ර නයින අනුහද; නම්හ උඳග්රන්ථඹ C හි දක්නට රළනේ).  

 

3. වඳුනා ගැනීභ 

පුහුණු වහ සදහනම් අඹ වඳුනහ රන්න. ඹහ්රහ: න්තෘප්තිභත් බහ නයෝඳ ඹ වයවහ 

රභන් කිරීභට ඔනේ ප්රනශලනේ කුභන නහඹයඹන් සදහනම්දළයි නොඹහ ඵරන්න. 

ඉන්ඳසු එනේ කිරීභට එය  න අඹට ප්රතිසසයය ඹ කිඹීමභට ඉ් රහ ිටිනමින් 

ඔුලන් භ  ඳසු විඳයම් යයන්න.  

 

4. පුහුණු කිරීභ 

ඳශමු රැ් ර පුහුණු යයන්න. ඹහ්රහ පුහුණු ඳහකභහරහ නත මු්  උනන්දුක් දක්න 

බහ කිහිඳඹකින් ආයම්බ යශ වළකි අතය අභ ලනඹන් එක් ප්රහනශීලඹ 

භධයසථහනඹක් පිහිටුන්න.  

අහනනේ ෆභ බහයටභ ඹන ආයහයනේ පුහුණු ළඩටවනක් 

නරොඩන න්න.ඔනේ ප්රනේලඹ භනනේ තඵහනරන, විලහර යරහඳඹ වහ ඔඵ 

වඳුනහනරන ඇති එක් එක් ප්රහනශීලඹ භධයසථහන වළිටයීමභ වහ ඳවසුයම් 

ඳඹන්නන් පුහුණු යයන්න. එභ යරහඳනේ උනන්දුක් දක්න බහ හිත ෆභ 

භධයසථහනඹයභ SCP ක්රිඹහලිඹ දිඹත් යයන්න. 
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5. පුහුණුකරු  

ඔඵට යහ ඳළතිඹ වළකි අභතය යණ්ඩහඹම් නොඹහ රන්න. මුරදී ම්ඵන්ධ ීමභට 

සදහනම් නළති බහ, ඳළයහ-ඳ් ලි අභහතයහසල ආදිනඹන් ඔේඵට ඔනේ යරහඳඹ තුශ ිටිනන 

අභතය විබ වුල් යරුන් නවෝ ජහරරත මිතුයන් වඳුනහ රන්න. යරහඳනේ නවෝ 

ඔුලන්නේ විනලේෂිත බහ ජහරඹ තුශ ඔඵ නඵදහරත් ද්ණලනඹට උදේ කිරීභට යළභති 

වුල් යරුන් නොඹන්න. පිඹය 1-5 නරොඩනළගීභට ඔුලන්ට උදුල යයන්න. ඔුලන්නේ 

ජහරනේ එය ිටට ඳව දක්හ පිඹය නරොඩන හ රළනීභට ඔුලන්ට උඳයහය යයන පිණි 

ඔුලන් භ  නිතිඳතහ වමුන්න. තභන්භ ඹහ්රහ ළයසීභට ව ඳවසු කිරීභට ඔුලන් 

පුහුණු යයන්න 

 

6. උඳකායඹ 

නඳොත්ඳත් නඵදහ වළරීභට වහඹ ීමභ. ඔඵනේ විලහර ප්රනශලනේ බහන්රට 

ප්රනඹෝජනත් න නනත් එළන්ජලිසත, නරෝරඹන් ව නහඹයත් පුහුණු රය 

නභොනහදළයි තීය ඹ යය, ඒහ ිටඹ් රන්ටභ රඵහ දීභට යටයුතු යයන්න.  

රින් ය ළභරුභක් ඳත්න්න. මිනහරි ජීවිතඹ ව බහ විඹ යුතු ආයහයඹට 

ප්රගු  යයන ආයහයඹ අනයඹන් දළකීභ පිණි භනුයඹන් වට උඳයහය කිරීභට ඔඵට 

අනුග්රවඹ දළක්විඹ වළකි අන්දනම් යරහීඹ ව විලහර ප්රහනශීලඹ ළභරුම් ිටදුීමම් 

කිහිඳඹක් ඉදිරිඳත් යයන්න.  

අභ ලනඹන් භහිටය ඔනේ මලිය යණ්ඩහඹභ භ  ක්රිඹහලිඹ භහනරෝචනඹ 

යයන්න. අලය ඳරිදි රළරීම් ව එයතු කිරීම් යයමින් නිතිඳතහ ප්රරතිඹ 

නරොඩනළගීභට ව තක්නේරු කිරීභට ඔනේ යරහීඹ නහඹයත් යණ්ඩහඹභ එක්රැස 

යයන්න.  

7. නිසවු කිරීභ  

නනත් යරහඳරට උඳයහය ඹළීමභ රළන රයහ ඵරන්න. අනනකුත් ප්රනශල 

ඔුලන්නේභ ප්රනශලර නනත් බහ භ  වුල් යහරිත්ඹන් නරොඩනරහ රළනීභට 

දිරිරළන්ීමභට ව වහඹ ීමභට ඔනේ නහඹයත් වයනඹන් නයොටක් ඹළවිඹ වළකි 

නනත් සථහන ඔනේ දනේනන් නොඹහ රන්න.  

යළනු රළබ ව ඩහත්භ පරදහයි අඹ වඳුනනරන පුහුණු යය අන් ජහතීන් නත 

නිදවස යය ඹන්න. නම් ිටඹ් ර භධයනේ, ිටතීභට, පුහුණු කිරීභට ව ඳවසුයම් 

ළරසීභට ඉතහ පරදහයී පුශරරඹන් කිහිඳ නදනනකු ඔඵට වමුනු ඇත. ඔුලන්නේ 
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සථහනර වුල් යහරිත්ඹන් නරොඩන හ රළනීභ වහ එභ ජහතීන්නේ බහරට වහඹ 

ීමභ වහ ඔුලන් නනත් ජහතීන්ට ඹළීමභට පිඹය රන්න.  

 

නාඹකයින් වඳුනා ගැනීභ  

SCP ඹනු ඔුලන්නේ ප්රනශල වහ නදවිඹන් වන්නේනේ වදත අ් රහ රත වළකි 

නහඹයයින් නොඹහ රළනීභ ව ඔුලන්නේභ සථහනර SCP මරධ්ණභ ක්රිඹහත්භය කිරීභට 

ඔුලන් පුහුණු කිරීභයි! අපි නොඹමින් ිටිනන්නන් අඳ අනුඵර නදන ප්රතිඳත්ති ව 

හයධ්ණභ ම්ණතිභත් යයන ව අඳ ළශ රන්නහ ප්රතිඳත්ති පිිවියඹු යයන ලරීය නේඹ 

යයනරන ඹන නහඹයයින් ඹ.  

ප්රධහන නහඹයයින් වඳුනහ රළනීභ පිණි, SCP මරධ්ණභරට නහඹයනඹකුනේ 

ග්රවයත්ඹ නභන්භ එභ නහඹයඹහ ම්ඵන්ධ ීම ිටිනන නභනවයනේ ආද්ණලඹ තක්නේරු 

කිරීභ පිණිද ඳවත ප්රලසන බහවිතහ යයන්න. නභභ ප්රලසනරට න් දීභ ව විභසීනම් 

ක්රිඹහලිඹ භගින් ඔඵට ඳවත අසල ම්ඵන්ධනඹන් නහඹයනඹකු පිිවඵ ම්ූර්ණ  

ඇරයීභක් රඵහ නදනු ඇත.  

 

නාඹකඹාරේ තක්රේරු  

1. නහඹයඹහට දළක්භක් තිනේද? නහඹයඹහනේ වදනත් ආලහ කුභක්ද (භනත. 18:12-

14; 1 තිනභෝ. 2:3-6; 2 නප්්රළස. 3:9 ඵරන්න)? ෆභ පිරිමිනඹක්භ, සත්රිඹක් ව 

දරුනකුභ නදවිඹන් වන්නේ භ  භහදහන ීමභ ඉරක්යඹට අනුකරද?  

2. නහඹයනඹක් ඔහුනේභ චන ලින්, නදවිඹන් වන්නේනේ නභනවය ඉටු කිරීභට 

අලය ඵයිඵරහනුකුර මරධ්ණභ ප්රයහල යයන්නන් නයනේද (භනත. 28:18-20; 2 නයොරි. 

5:18 ඵරන්න)?  

3. නහඹයඹහ ප්රථභනඹන් ව ප්රධහන ලනඹන් ශුශධ ලිඹවි් නරන් ඵළඳී ිටටීද? ඔහුනේ 

ජීවිතඹ තුශ එභ ඵළඳීභ වහ දළනුනභන් ව නඹදුනභන් හක්ෂි තිනේද?  

 

4. ඔහු තනි නහඹයනඹක්ද, නළතනවොත් ඔහු ටහ නනත් අඹ ිටටීද? ඔහුනේ දීභනහ 

ඩහත්භ ළදරත් නනොන ඵත් නදවිඹන් වන්නේනේ නභනවය ඉටු කිරීභට ඔහුට 

අන් අඹ අලය ඵත් ඔහු නත්රුම් රන්නහද?  
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5. බහට ව නරෝයනේ ිටිනන අනනක් අඹ නත නහඹයඹහනේ ඵරඳෆභ නයඵදුද? 

ඔහුනේ කී්ණතිඹ කුභක්ද?  

 

6. නහඹයඹහට ඉරළන්ීමනම් වළකිඹහ ව නභයීලලී වළඟීභක් තිනේද? ඔහුට අන් 

අඹනරන් ඉනරන රත වළකිද? ඔහු ත දුයටත් ඉනරන රළනීභට වහ ්ණධනඹ ීමභට 

යළභත්තක් තිනඵන නයනනක්ද?  

 

නාඹක රභරවයරව තක්රේරු  

1.අන්තිනඹෝකිනේ බහනේ රක්  වතට ඩහත්භ අනුකර න්නන් 

නහඹයඹහනේනශනේනේ කුභන අසරඹන්ද? එනම්: ඉරක්යරත ීමභ, නදවිඹන්වන්නේනේ 

නන නේ ිනනහයම් භළනීභ, නදවිඹන්වන්නේනේ නන  විඵර රළන්ීමභ, ඳහ්ණලසවිය 

ිටටීභ, එකිනනයහ භත ඹළනඳන නහඹයයින් ඵහුර ීමභ, නනත් බහ භ  වුල්  ීමභ, ව දුය 

ද්ණල  (නරෝලීඹ නච්තනනඹන්) 

2.නහඹයඹහනේ නශනේඹ ශුබහයසචිඹ ප්රයහල කිරීභ ව බහ ිටටුීමභ වහ ඉදිරිඳත් යය 

තිනේද? එඹ අබයන්තය නවෝ ඵහහිය අධහනඹ නඹොමු යය තිනේද? බහනේ සථහඳනඹ 

ඳළවළදිලින්නන් එහි මුද් ලින්ද? 

3.බහ තුශ ව පිටත නහඹයඹහනේ නශනේනඹන් නයොඳභ  ප්රතිලතඹක් නහඹයඹන් 

විිටන් ිටදු යයන්නන්ද (නදවිඹන්වන්නේනේ ිටඹලු නන ට හනප්ක්) 

4.නභභ නහඹයඹහනේ නභනවයනේ SCP ට එනයහි අභ යශ වළකි ම්ප්රදහඹන් ව 

බහවිතඹන් කුභක්ද? නදවිඹන් වන්නේ ඳටන්රළන්නම් ිටටභ දත නභනවයය නඹදී ිටින අතය, 

එභ නභනවය උන්වන්නේ එතුභහ න්නේ ශුශධ ලිඹවි් න්  ඳළවළදිලි යය දී ඇති නිහ, 

අඳනේ යහ්ණඹඹ න්නන් නදවිඹන් වන්නේනේ නභනවයට අනුකර ඔුලන්නේ ජීවිත වහ 

දළනටභත් ද්ණලනඹක් රඵහ ඇති පුශරරයින් නොඹහ රළනීභයි. නභභ නහඹයයින් ඔුලන්නේ 

ූගනරෝර ප්රනශලඹ වහුල නදවිඹන් වන්නේනේ වදත රැනරන ඹහභට ඩහත් යළභළත්නතන් 

ව වළකිඹහ ඇතු ිටිනන්නනෝඹ. භන්ද ඔුලන් අනුරභනඹ යයන්නන් සවිධහනහත්භය නයහඹ 

ඳ්රඹක් නනො උන්වන්නේනේ බහ වහුල නදවිඹන් වන්නේනේ ළරළසභයි.  
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නිගභනඹ 

අන්තිනඹෝකිඹ ආයහයනේ බහරට තිනඵන්නන්, ඔුලන්නේ හභහනය  නශනේඹය එක් 

ප්රයහල ඹක් ඳභ ක් නනො, භසතඹක් නර ූගනරෝලීඹ පින්තයඹකි. අපි අනප් ප්රනශලර 

ශුබහයසචිඹ ප්රයහල කිරීභට පිටත් න විට, අපි මුළු යරහඳඹභ භනනේ තඵහනරන ආයම්බ යශ 

යුතුයි. අඳ බහවිතහ යයන ෆභ උඳහඹ භහ්ණරඹක්භ විඹ යුත්නත් එභ නරයර බහක් 

නයෝඳ ඹ යයන්නන් නයනේද ඹන්න ඳභ ක් නනො, අඳනේ නරයනේ මුළු ජනරවනඹටභ 

ශ හීමභයි. අඳනේ ප්රනශලනේ ිටිනන ෆභ නයනනකුටභ ශුබහයසචිඹ නරන ඹහභ ආයම්බ න්නන් 

නනත් බහන් රළන ිටතීනභනි. 

අන්තිනඹෝකිනේ බහ ඔුලන්නේ ප්රනශල වයවහ නදවිඹන් වන්නේට කිරීභට අලය නශ පිිවඵ 

විලහර චි්රඹ, ඔුලන්නේ එය බහකින් කිරීභට නය දයන නශට ඩහ විලහර ඵ වඳුනහ රනී. 

නම් අනු ඔුලන් අට ූගනරෝලීඹ ප්රනශලරට තභ ජනතහ ව ම්ඳත් උඳනඹෝගී යය රළනීභට 

ව අනනකුත් බහන් භ  වනඹෝරනඹන් යටයුතු කිරීභට යළභළති නති.  

අපි අනප් විලහරතභ ත්යම් න මිනිසුන් නරන, මුළු බහභ ශුබහයසචිඹ පුළු්  කිරීභ භගින් 

ප්රනඹෝජන රඵහ රත වළකි නනේ, නරෝයනේද විලහර භ තුශටද ඔුලන් පුයමු. අඳට 

අලය න්නන් නදවිඹන් වන්නේ අඳට බහය දී ඇති ත්යම් රඵහනරන අඳනේ නරය, ප්රනශල, 

ප්රහන්ත, ජහතීන් ව නරෝයනේතිනඵබහට නේඹ කිරීභ වහ ආනඹෝජනඹ යයමින් අඳනේ 

ප්රනශල නදවිඹන් වන්නේනේ භහිභඹ වහ ශුබහයසචිනඹන් සතෘප්ත කිරීභ වහ මුළු 

ලරීයඹටභ ආීල්ණහද කිරීභට ඹ. එනේභ, අඳනේ සථහනර ඹවඳත පිණි ශුබහයසචිඹ මුළු 

නරෝයඹට නරනඹහනම් යහ්ණඹඹ අන් යශ යුතුඹ.   
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දය සර්ලණඹ වයවා රගෝලීඹ ලරඹන් 

රේතනාන්විත වීභ 
ඕනෆභ ප්රහනශීලඹ බහය රීමනම් යනඹන් ඈත් නදවිඹන් වන්නේ නරෝයනේ කුභක් කිරීභට ගිඹත්, 

උන්වන්නේ ශුශධහත්භඹහ න් භ  ව එභ සථහනනේ ිටිනන සනශශියඹන්  භ  ඵශධ යහඳහයඹක් 

විරිටන් යයනනේය. 

නදවිඹන් වන්නේ භ  දත නභනවනයහි නඹදී ිටිනන අඳ ළනි අඹට අඳනේ සථහනර 

නනත් බහන් නත ශ හ ීම ඔුලන් භ  එයට ළඩ කිරීභට අලය නේභ, අඳ ද නරො පුයහ 

සසයෘතිය සීභහන් වයවහ බහන් භ  වුල්  විඹ යුතුඹ. අඳ අඳනේභ ූගනරෝලීඹ 

තත්ත්ඹන් ඵළරෑරුම් නර රත යුතු අතය, ිටඹ් රට ඳසු, අපි එභ සථහනර නදවිඹන් 

වන්නේනේ නන  න අතය, අඳ ජීත් න ව නිදහරන්නහ ව ළඩ යයන නරයරට 

රළඹුරින් ආදයඹ යශ යුතුඹ - ඒ භ භ, අපි අදයද්ණීල නනොවිඹ යුතුඹ. අඳටද නරෝයඹ 

නනුනන් නප්රේභ කිරීභ අලයයි.  

අඳනේභ ජීවිත ව අඳනේ මීඳතභ යඹන් තුශ ිටදුනමින් ඳතින නශ රළන ඕනෆට ඩහ 

ිටතමින්, දුයදිර නනොඵරහ ිටටීභ අඳට ඳවසුඹ. නමුත් නදවිඹන් වන්නේ මුර ිටටභ යළභති වූනේ 

මුළු නරෝයඹභ උන්වන්නේනේ නත්ජිටන් වහ රඳනඹන් පිරී ඹනු ඇත. උන්වන්නේනේ 

සරඳනඹන් භන රද ආදම් ව ඒට උන්වන්නේනේ ආඥහ වූනේ, "නුමරා රඵෝවී, ැඩි 

රමින් රඳොරශො පර්ණරකොට එඹ ඹටත් කය ගනිේ" (උත්ඳත්ති 1:28) - එනම් එභ ්ණධනඹ 

උන්වන්නේනේ රඳනඹන් පියීමභඹ. එභ ආඥහ කිිටදහ නනස ීම නළත. ඳහඳඹ 

නදවිඹන්වන්නේනේ අනප්ක්ෂිත ළරසුභට ඵහධහක් විඹ, නමුත් නදවිඹන්වන්නේනේ 

නන  තුිවන් උන්වන්නේනේ රඳනඹන් නඳොනශො පුයහලීනම් නදවිඹන්වන්නේනේ 

අභිප්රහඹ නනොනනස ඳළතුනි, ආබ්රවම්ට උන්වන්නේ දුන් නඳොනයොන්දුනහි අපිට එඹ දළකිඹ 

වළය: "නුම කයණරකොටරගන රඳොරශොරේ සිඹලු ඳවුල් ආශීර්ාස රඵන්රන්ඹ" (උත්. 12:3) 

ශුශධ ලිඹවි් නරන් අඳනේ අනඵෝධඹ නම් නදවිඹන්වන්නේට අලය න්නන් මුළු 

නරෝයඹටභ ආීල්ණහද කිරීභ වහ උන්වන්නේනේ ිටඹලු නන  බහවිතහ කිරීභ ඵයි.  

ෆභ බහක්භ, එඹ නයොතළනය තිබු ත්, එඹ නරොකු කුඩහ නවෝ නඳොනවොත් නවෝ දුප්ඳත් 

ුලත්, නරෝයනේ නනත් සථහනඹක් නොඹහනරන එභ සථහනනේ බහක් භ  වුල්  ීම 
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නදවිඹන් වන්නේ අඳනේභ සථහනර යයන්නහුල නශ්  එභ සථහනරදීත් කිරීභට උඳයහය 

යශ වළකින අ්ණථත් ක්රභ නොඹහ රත යුතුඹ. නභයින් අදවස යයන්නන් තරු  භධයසථහන 

නවෝ ඳහ්  ඉදිකිරීභ වහ නචක්ඳතක් ලිීමභ නළතිනම් නයින යහලීන චහරියහරට ඹහභට ඩහ, 

එභ සථහනනේ ූර්ණ  එළන්ජලිසතයය ඹ වහ අඳනේ ජීවිත ඳරිතයහරීලලී ආනඹෝජනඹ 

කිරීභඹ.  

එභ සථහනනේ අඳනේ ජීවිතනේ අ්ණථත් නර ආනඹෝජනඹ කිරීභ තුශට එභ බහන්ර 

නහඹයඹන් භ  අනනයෝනය ආයහයනඹන් වුල්  ීමභද ඇතුශත් නු ඇත. අපි සනශීල 

නහඹයයින් භ  එයට ළඩ කිරීභට ඉනරන රත යුත්නත් ඔුලන්ට ඇහුම්යන් දීනම් ිටට 

ඔුලන්නරන් ඉරළනීභ දක්හ මි ඔුලන්ට උරන්න්ට නනොනේ. ඇභරියහනුන් නරොස 

ඉරළන්ීමභට, කීභට, ප්රීම ඹන් ීමභට ්රිඹ යයයි, නමුත් නරො පුයහ බහන්නරන් ඉනරන නරන 

අඳනේ ඵටහිය න්ද්ණබඹ නත ආඳසු ඳළමි  අඳනේ සසයෘතිය යහමුනන් පිටත ිටදුන නශ 

වයවහ නභහි බහන්ට ඵරඳෆම් කිරීභ භවත් තුටකි. අඳට එහි නහඹයඹන් භ  

ඳරිතයහරීලලී එයට ළඩ යශ වළකිඹ, ඔුලන් වහ ආනඹෝජනඹ යශ වළකිඹ, එවිට ඔුලන් අඳ 

තුශද ඳරිතයහරීලලී ආනඹෝජනඹ යයනු ඇත.  

රධාන රේස 

ඳවත වන් ඵයිඵ්  ඳද කිඹහ හයච්ඡහ කිරීභට ිනය නේරහක් රන්න:  

• නඹහඹහ 49:6. මිනිසුන්, සත්රීන් ව දරුන් මුදහරළනීනම් නදවිඹන්වන්නේනේ ම්ූර්ණ  

ළරළසභ ආයම්බනේ ිටටභ උන්වන්නේනේ වදනත් ඳළතුණි.  

• භනතේ 28:18-20. ක්රිසතුස වන්නේ තභන්වන්නේනේ බහ ඳෘථිවිඹ භත තභ යහජයඹ 

නරොඩනළගීභට ක්රිඹහයහරී වබහගී ීමභට නිනඹෝර යශනේය. 
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දය සර්ලනීඹ පිඹයඹන් 

1. ඹාේඤා 

නහඹයත්ඹ නර යහරඹ රත කිරීභ නභන්භ නදවිඹන් වන්නේ ඔනේ බහ ආනඹෝජනඹ 

කිරීභට අලය නරෝයනේ නයොතළනයදළයි ඹහච්ඤහ කිරීභට ඔනේ ජනතහට අභිනඹෝර 

යයන්න. නදවිඹන් වන්නේට තභ නන නේ වදත් වයවහ රභන් කිරීභට යහරඹ නදන්න. 

ඳවත දළක්නන එක් එක් පිඹය වයවහ බහක් ව නහඹයත් යණ්ඩහඹභක් නර ඹහච්ඤහ 

කිරීභ දිරටභ යයනරන ඹන්න.  

2. බා තුශ ඇති ම්ඵන්ධතා විභර්ලනඹ කයන්න 

 ඔනේ බහ තුශ නදවිඹන් වන්නේ තභ නන ට රඵහ දී ඇති ිටඹලුභ සහබහවිය 

ම්ඵන්ධතහ රළයිසතුක් හදන්න:  

• ඔුලන් වනඹෝරඹ දුන් නවෝ ළඩ යශ නභනවයඹන් 

• නනත් යටර ඔුලන්ට ිටිනන මිතුයන් ව ඳුලන්  අඹ ව ඔුලන් ඹන බහන් 

• නදවිඹන් වන්නේ ඔුලන්නේ වදත් භත යහශදන නරෝයනේ විනලේෂිත ජහතීන් නවෝ   

ප්රනශල  

• ඔනේ බහ තුශ ඵහුර ඳතින බහහ ව ජහතියත්ඹන්  

 

3. ඳර්රවණ කයන්න 

ඳශමු පිඹය නදය වයවහ නදවිඹන් වන්නේ ඔනේ බහ නභනවඹහ ඇති ආයහයඹ 

ඳ්ණනේ ඹ යයන්න. ඩහත්භ නඳොනයොන්දු වූ ම්ඵන්ධතහ පිිවඵ ඳ්ණනේ  වහ 

ළරළසභක් ිටතිඹම්රත යයන්න. 

 

4. වඳුනාගැනීභ 

"නහඹයඹන් වඳුනහ රළනීභ" ඹනුනන් වළඳින්නන 6 න ඳරිච්නේදනේ ඇති පිඹය 

බහවිතහ යයමින්, ඔඵට SCP ප්රතිපරඹයට ඩහත්භ ප් යතිග්රහවය නහඹයයින් ව යුවඹන් 

නොඹහරත වළකි සථහන නොඹන්න.  

 

5. තීයණඹ කයන්න, ැරනම් කයන්න 

නදවිඹන් වන්නේ ඔනඵන් ආනඹෝජනඹ යයන නර ඉ් රහ ිටිනන්නන් නයොනවේද ඹන ර 

බහක් නර ඹහච්ඤහනන් තීය ඹ යයන්න. දළක්භක් ව ප්රධහන ඉරක්ය නරනවළය 
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දක්න යක්, ය තුනක් ව ය ඳවක් වහ ඳවත ආධහයය ක්නේ්ර තුන 

(නහඹයත්ඹ, බහනන් පුශරරඹන් ව ම්ඳත්) භත ඳදනම් ආනඹෝජන ළරළසභක් 

නරොඩන න්න.  

 

6. නාඹකත්ඹ භඟ වරඹෝගි 

“ඹහ්රහ” භ  දුයසථ සථහනඹය ිටිනන නහඹයයින්ට ඔඵ ඳවසුයම් ඳඹන්නන් නයනේද 

ඹන්න පිිවඵ ඔනේ නහඹයත්ඹ භ  ප්රඹහඳනඹක් (commitment) ඇති යයරන්න. 

සනශශිය නහඹයයින් ඹාත්රා වයවහ ළඩ යයනයර, අලය න ඳරිූරයය උඳහඹ භහ්ණර 

වහ ඔුලන් නයොඳභ  වනඹෝරඹක් ව පුහුණුක් රඵහ නදනහද ඹන්න තීය ඹ 

කිරීභට ඔනේභ නහඹයත්ඹට ිටදුනු ඇත.  

 

7. බාරේ පුද්ගරඹන්රගන් වරඹෝගඹ දීභ  

ඔනේ නහඹයත්ඹ දයද්ණශි වුල් යහරිත්ඹය ක්රීඹ නඹනදන විට, එඹ නශීලඹ ආයෘතිඹ 

තුශ ඔනේ බහන්ර යහ්ණඹක්භ උඳහඹ භහ්ණරඹන් ළ ව ්ණධනඹ යයමින්, නයින 

යහලීන යණ්ඩහඹම් ඹළීමභට ම්ඵන්ධ විඹ වළක්නක් නයනේද ව නයොතළනද ඹන්න 

විභනු ඇත. ඔනේභ බහනේ ව දුයසථ බහන්ර ිටිනන පුශරරයින්නේ දීභනහ ව 

ේලිතබහඹන් තුිවන් ඵතහ සබහනඹන්භ ්ණධනඹ ීමභට ව ඳරි ත ීමභට යහරඹ 

රඵහ නදන්න. 

 

8. ම්ඳත් ලින් ආධාය කිරීභ  

පුහුණු රය, ආවහය, ඇඳුම් ඳළශඳුම්, වදය ප්රතිඳහදන ඹනහදිඹ, නරෝයනේ විවිධ 

ප්රනශලඹන්රට නදවිඹන් වන්නේ තභ නන  වයවහ යයන නදඹට ඳවසුයම් ළරසීනම් 

භහ්ණර නර ඉදිරිඳත් විඹ වළකි හ්ණථය අසථහන් නේ. ඔනේ වුල් යහය බහට ම්ඳත් 

භ  වනඹෝරඹ දළක්ීමභට ව එභ ම්ඳත් නන් කිරීභට ඔඵ නතෝයහ රන්නහ ආයහයඹ 

විනශීලඹ ක්නේ්රඹය SCP වහ ඳවසුයම් ළරසීභට ඇති නරොකුභ උඳයහයඹකි. නයනේ 

නතත්, ඔඵ ම්ඳත් නන් යයන ආයහයඹ භවයවිට ඵහධහක්ද ඇති යශ වළකිඹ.  එළනි 

නභනවයුභඹ ළයදි ර සබහඹ ළරකි් රට රන්නහ ළරළසභක් බහයට තිියඹ යුතුඹ. 

ඔනේ ම්ඳත් ප්රනඹෝජනත් නවෝ ඵහධහක් විඹ වළකි ආයහයඹ රළන ඔනේ යණ්ඩහඹභ 

භ  හයච්ඡහ කිරීභට යරු හයය දළන් ිනය නේරහක් රන්න. ප්රහනඹෝගිය උදහවය  

කිහිඳඹක් නදන්න.  
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නිගභනඹ 

නදවිඹන් වන්නේ අඳට කිරීභට දී ඇති එළන්ජලිසත කිරීනම් යහ්ණඹඹ අන් කිරීභ 

වහ නරො පුයහ බහන් භ  අත්ළ්  ඵළ රළනීභ පිණි අඳ යළනු රළඵ ඇත්නතමු. 

අපි එතනද නභතනද අනප් බහනේ නන  නරෝරඹන් යයන විට, නරො පුයහ ෆභ 

තළනයභ නදවිඹන් වන්නේ එයභ නභනවයය ිටිනන ඵ අඳට නඳනනනු ඇත. අඳනේ 

සසයෘතීන් නනස ුලත් අඳනේ න්ද්ණබ නනස ුලත් අඳනේ ජහතිඹ නවෝ ්ණ ඹ නවෝ 

බහහ කුභක් ුලත්, නරෝයනේ අන්තඹටභ ශුබහයසචිඹ නරන ඹහභ වහ අඳනේ 

ඵයිඵරහනුකුර විලසහඹන් භහන නේ. නදවිඹන් වන්නේ අඳනේභ සථහනර කිරීභට 

යළභති නශ, නරො පුයහ ද කිරීභට අලය ඵ ඒත්තු රළන්ීමභ ප්රඵර නදඹකි.  
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නිගභනඹ 
 

ඵටහිය බාන් වට රතිංුකයණඹ අලයයි 
 

ඵටහිය බහන්රට ප්රතිසසයය  අලය නේ! අඳ යයන්නන් කුභක්දළයි ප්රලසන කිරීභත් 

ඩහ අඳ ිටතන ආයහයඹ භසමුරහ වරත අලයතහඹක් අඳට ඇත. රළටලු න්නන් 

අඳනේ චින්තනඹ ප්රතිසසයය ඹ කිරීභ ළභවිටභ ඳවසු නදඹක් නනොනේ.  

එක් නදඹක් නම්, ඵටහිය බහ, හුරුීම තිනඵන්නන්, එඹ නදවිඹන්වන්නේනේ නේඹ තුශ 

වබහගින්නහුලද ඇදහි් න්  ක්රිඹහන් තුශ ්ණධනඹ න්නහුලද නන ක් නර දළකීභට 

නනො රැසන්නහුල සථහනඹක් නර දළකීභටයි. නහඹයත්ඹ නදවිඹන් වන්නේනේ 

නන ට බහ පිිවඵ ඵයිඵරහනුකුර අදවට ඩහ අභුල - එනම් යරභ ඔුලන්ට 

රැසවිඹ වළකි, නභසයහයඹ අත්විඳිඹ වළකි ව නශලනඹයට න් දිඹ වළකි සථහනඹක් 

ළනි අදවය ිටටීභට ඉඩ වළය ඇත.  නමුත් දළන්, ක්රිසතුස වන්නේට, උන් වන්නේනේ 

ශුබහයසචිඹට, උන් වන්නේනේ අනප්ක්හන්ට ව උන් වන්නේනේ නන  තුශ උන් 

වන්නේනේ ජීවිතඹට එනයහි තුරුයභ අඳනේ සසයෘතිඹ තුශ ්ණධනඹ න විට, 

නදවිඹන් වන්නේනේ නන ට රභන් කිරීභට නනොවළකි තයම් ඹ. බහ ඹනු නදවිඹන් 

වන්නේ භ  ම්ඵන්ධයම් ඇති ජනතහක් න අතය උන්වන්නේ නිනඹෝජනඹ 

කිරීභ වහ නි්ණභහ ඹ යයනු රළඵ ිටිනයි. අඳ නයොනවේ ගිඹත්, එභ රභනන්දී අඳ කුභක් 

යශත් නේසුස ක්රිසතුසවන්නේනේ බහ ඹනු එන රද නන කි. එඹට අඩු නදඹක් 

ප්රභහ ත් නනොනහ ඳභ ක් නනො එඹ මිතයහදෘසිනඹකි.  

 

බහනේ චින්තනඹ ප්රතිසසයය ඹ කිරීනභන් ශක්න තත් රළටලුක් න්නන් 

නහඹයත්නේ නඵොනවෝ නදනනකුනේ ආත්භහ්ණථයහමීත්ඹයි! බහ එක්රැස කිරීනම් 

සථහනඹක් නර නරන ඹන අදව එඹට නහඹයත්ඹ නදන අඹට, විනලේනඹන් නඵොනවෝ 

මිනිසුන් ිටටී නම්, එතයම් පුශරලිය අ්ණථඹක් ඇත්නත් භන්දළයි ඵළලීභ ඳවසුඹ. නමුත් 

නහඹයත්ඹ ළඵෆ නරභ නභනවඹනු රඵන්නන් නේසුසවන්නේ විිටන් 

උන්වන්නේනේ බහ නභනවඹීමභට යළනු රළබන්ට නදන රද ඵරරළන්ීමනම් යභ 

භගින් නම්, ඔුලන්නේභ ළදරත්යභ නදවිඹන්වන්නේ භර පුශරලිය, වදනිය, මීඳ 

ඵතහඹට භර ඳහදයි. නහඹයඹන් ඹනු නදවිඹන්වන්නේනේ නන ට තයඹ 

ජීත්ීමභට ව තයඹ නදන්නහ භ  අ්ණථත් ඵතහඹක් නරොඩන හ රළනීභට 
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උඳයහය කිරීභට යළහ ඇති වින්නඹු භහතහන් ඳභණි! නභභ නවේතුනන් උන්වන්නේ 

ළ ව ්ණධනඹ න පිණි ඔුලන් යළභළත්නතන්භ අඩු විඹ යුතුඹ.  

 

අහන ලනඹන්, අඳනේ චින්තනඹ ප්රතිසසයය ඹ කිරීභ අඳට අඳවසු න්නන්, අඳ 

හයච්ඡහ යය ඇති ඳරිදි, අද නඵොනවෝ ඇදහිලින්තඹන් බහට ඳළමිම භ ආය්ණලනීඹ වහ 

ඳවසු කිරීභට අලය ඕනෆභ නදඹක් කිරීභට නහඹයත්ඹ අනප්ක්හ යයන ඵළවිනි. නභභ 

නහඹයත්ඹ තුශ මිනිහනේ ව අනප් සසයෘතිනේ ආනේනිය ආත්භහ්ණථයහමීත්ඹ 

දිරිභත් යය ඇත. නේසුස වන්නේනේ දන් අනු ක්රිඹහ යයන නර දළන් මිනිසුන් 

යළීමභට දිගු ප්රතිසසයය  භහ්ණරඹක් අලය නේ. 

 

රතිංුකයණඹ ැශගැනීභ 

 

එනේනම් බහක් නර අඳ යයන නශ ඳභ ක් නනො අඳ ිටතන ආයහයඹද හ්ණථය 

නළත ඇරයීභට රක් යයන්නන් නයනේද?  

ඳශමු, අපි වහුල නදවිඹන් වන්නේනේ අයමු  ළර රත යුතු අතය එඹ ඉටු න ඵ 

දළකීභට ඉරක්ය තළියඹ යුතුඹ. අපි ඉරක්යරත විඹ යුතුයි! ෆභ පිරිමිනඹකුටභ, සත්රිඹයටභ 

ව දරුනකුටභ නදවිඹන්වන්නේනේ බහ වහ නදවිඹන්වන්නේනේ ඳළවළදිලි 

ඵයිඵරහනුකුර අයමු ට ම්ඵන්ධ ීමභටද, ූගනරෝලීඹ රීමනම් යඹක් නි්ණචනඹ කිරීභ 

ද ශුබහයසචිඹ දළකීභට, ඇසීභට ව සඳ්ණල කිරීභට ව ක්රිසතුස වන්නේ නනුනන් 

තීය ඹක් රළනීභට අසථහක් රඵහ දීභ වහ ශුශධහත්භඹහ න් භ  සහද කිරීභ ව 

අඳනේ ිටඹලු ම්ඳත් අධහනඹ නඹොමු කිරීභ ළනි කිිටක් නළත. 

  

නදනු, අඳනේ රීමනම් යනේ ිටිනන අඹ ම්ූර්ණ නඹන්භ එළන්ජලිසත කිරීභ 

වහ අපි උඳහඹ භහ්ණර නරොඩනරහ රත යුතු අතය, නභභ යහ්ණඹඹ ඉටු කිරීනම් මලිය 

භහධයඹ න්නන් නදවිඹන් වන්නේනේ නන  න්නශධ කිරීභ ව ඵරමුලු රළන්ීමභයි! 

නහඹයත්ඹට නදවිනේ නන  ඕනෆට ඩහ දිරිභත් යශ නනොවළය. අපි අඳනේ මිනිසුන්ට 

ඉරළන්විඹ යුතුඹ, ඔුලන් නිදවස යශ යුතුඹ, නදවිඹන් වන්නේ ඔුලන් රැනරන ඹන ෆභ 

තළනයභ ඔුලන් ඳරි්ණතනඹ යයන රද ජීවිතනේ උඳයය  ඵට ඳත්නු ඇතළයි 

අනප්ක්හ යශ යුතුඹ.  
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නතනු, අපි නහඹයත්ඹ නර බහ වහ නදවිඹන් වන්නේනේ අයමුන හි 

ළදරත්භ අසරඹන් න: ක්රිසතුසනේ නන  ඵරරළන්ීමභ, ජනතහ ඵරමුලු රළන්ීමභ ව 

එහි රීමනම් යනේ එළන්ජලිසතයය ඹ තුශ ඉදිරිඹට ඹන ආයහයඹ භළනිඹ යුතුඹ: 

නදවිඹන්වන්නේනේ නන  ඔුලන්නේ යළීමභ තුශ ්ණධනඹ යයන්නන්ද ඹන්න අඳට 

දළනරත වළක්නක් ඔුලන් ඳනවේ එිවඳත්ත අරඹන් තුශ ්ණධනඹ න්නන්ද නළශද ඹන්න 

වඳුනහරළනීනභනි: උන්වන්නේනේ චනඹ තුශ නදවිඹන්වන්නේ භ  මීඳ 

ඵතහඹක් ්ණධනඹ යය රළනීභ, ඔුලන්නේ මීඳතඹන් භ  ඔුලන්නේ යරු හනේ 

හක්ෂි නඵදහරළනීභ, ඔුලන්නේ ආත්මිය දීභනහ ්ණධනඹ කිරීභ, ආත්මීය පර ්ණධනඹ ීමභ, 

අන් අඹට නේඹ කිරීභට ව නදවිඹන් වන්නේට භහිභඹ නරන ඒභ වහ ඔුලන්නේ 

ජීවිත ව නශඳශ රළනුල බහයයහයත්ඹ දළරීභ.  

 

වතයනු, නහඹයත්ඹ දයන අඹ නඳෞශරලිය අභිරහඹන් ඳනයට දභහ විවිධත්ඹ ව 

එයමුතුයභ ඹන නදනයහිභ එයට එක් නදවිඹන් වන්නේනේ නන  ඵරරළන්ීමභට 

ව ඔුලන් ආත්මිය ලක්තිභත් යශ යුතුඹ. ක්රිසතුස වන්නේනේ බහනේ නහඹයත්ඹ 

යළනු රඵන්නන් අන්ත්ණ ඹළීභ වහ මි නරෝයනේ එතයම් ප්රචලිත ඇති ඉවශ ිටට 

ඳවශට ආද්ණලඹ නනොනේ.  

 

ඳසනු, බහ ිටයස අතට නනො ඳහ්ණලසීමඹ ්ණධනඹ ීමභට යළඳවිඹ යුතුඹ - උස 

නරොඩනළගිලි නරොඩන හ මිනිසුන් අඳ නත ආය්ණ ඹ යය රළනීභට ඩහ අඳනේ 

ප්රජහන් ිටිනන සථහන යයහ පිටතට විහිදිඹ යුතුඹ. අපි එය තළනයට නදතුන් ිටඹඹයට ඩහ 

ළ ව පිරික් රැස නනොයශ යුතුයි. අඳට අලය නනොන නශ අඳ තු නනොවිඹ යුතුඹ. 

මිනිසුන්ට යශ වළකි වහ යශ යුතු නශ කිරීභට අඳ යහ්ණඹ භණ්ඩරඹයට නරවිඹ යුතු නළත. 

ඒ නනුට, ශුබහයසචිඹ නයෝඳ ඹ කිරීභට ව න බහ ්ණධනඹ කිරීභට අලය සථහන 

වහ සදහනම් යයන පිණි අපි නදවිඹන්වන්නේනේ නන  මරයභඹ ලනඹන් 

සදහනම් යශ යුතුඹ. අඳ තු ෆභ නදඹක්භ නදවිඹන් වන්නේට අඹත් නේ, භන්ද 

උන්වන්නේ අඳ උන්වන්නේ භ  ම්ඵන්ධයම් ඇති කිරීභට ළරළසවූනේ අඳනේ 

ජීවිත ව උන්වන්නේ අඳට රඵහ දී ඇති ිටඹ් ර බහය රළනීනභන් අඳ උන්වන්නේ 

නිනඹෝජනඹ කිරීභට ඹ.  

 

ඳහ්ණලසවිය ්ණධනඹ ීමභට උත්හව කිරීනම්දී බහට යශ වළකි ළදරත්භ නදඹ න්නන් 

නහඹයයින් පුහුණු කිරීභයි. භභ නභහි වන් යයන්නන් ළටුප් රඵන යහ්ණඹ භණ්ඩරඹට 
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නනොනේ, එඹ අඩු විඹ යුතුඹ, භහ නභඹ වන් යයන්නන්, නභනවය ූගමියහන්හි නේඹ 

කිරීභට යළභති පුහුණු සනේච්ඡහ නේයඹන් නතඹ. බහනේ ජීවිතනේ ෆභ තයහතියභයභ 

වින්නඹු භහතහන්නේ නේනේ නහඹයත්ඹ භ  ම්ඵන්ධ ීමභට මිනිසුන්නේ නභභ 

පුහුණු විභධයරත නහඹයත් ක්රිඹහයහයයම් වහ අඳනේ උත්හවඹට උඳයහරී නේ. අඳට 

නභඹ හනප්ක් ලනඹන් යශ වළකිඹ - අනහරත නහඹයයින් මුහු ට මුහු  රහ නවො 

යහරඹක් රත කිරීභට වළකිඹ. එනභන්භ න නහඹයයින් සවිධහනහත්භය පුහුණු යශ 

වළකි අතය, නිතිඳතහ කුඩහ වහ විලහර යණ්ඩහඹම් රැසීමම් නභනවඹීමභ ව ලරීයනේ 

අයමු , ිනනහයම් ව අනප්ක්ෂිත ප්රතිපර පිිවඵ ඉරළන්විඹ වළකිඹ.  

 

වඹනු, අපි නනත් බහන් භ  මි්ර විඹ යුතුඹ. අපි ක්රිසතුස වන්නේ තුශ ිටිනන 

නිහත් උන් වන්නේ අඳ එක්නේත් යය ඇති නිහත් නදවිඹන් වන්නේනේ ිටඹලුභ 

බහන් එයකි. නඹොවන් 17:20-23 හි නේසුස වන්නේ නභනේ ඳනනේය:  

“රභොවුන් ගැන ඳභණක් රනො, රභොවුන්රේ චනඹ කයණරකොටරගන භා රකරයහි 

විලුා කයන්නවුන් ගැනත්, ඔවුන් සිඹල්රන්භ ඒකත්ඹක් න පිඹවු ඔඵ භා තුරශහිස, 

භා ඔඵ තුරශහිස සිටින්නාක් රභන්භ ඔඵ භා එව ඵ රරෝකඹා විලුා කයන පිණිත්, 

අඳ තුශ ඔවුන් ඒකත්ඹක් න පිණිත් ඹාේඤා කයමි. අඳ ඒකත්ඹක සිටින්නාරේභ  

ඔවුනුත් ඒකත්ඹක් න පිණි ඔඵ භට දුන් භහිභඹ භභ ඔවුන්ට දුනිමි. රභරේ කරශේ භා 

ඔවුන් තුරශහිස ඔඵ භා තුරශහිස සිටීරභන් ඔවුන් ඒකත්ඹට ම්පර්ණ රර ඳැමිරණන 

පිණිත් ඔඵ භා එවු ඵස මඵ රරේභ කශාක්රභන් ඔවුන්ටත් රරේභ කශ ඵස රරෝකඹා 

සැනගන්නා පිණිත්ඹ.”  

අපි ක්රිසතුස වන්නේ තුශ එනයකු ඵළවින්, ශුබහයසචිඹ තුශ ව නනුනන් 

වුල් යහරිත්නේ එයමුතු පිණි අඳ යළනු රශනදමු. නභයින් අදවස යයන්නන් 

නදවිඹන් වන්නේනේ ආත්භඹහ න්වන්නේ අඳ යළන විනලේෂිත යහඳෘති වහ 

ප්රහනශීලඹ බහන් භ  එක් ව රළඹුරු භට්ටමින් ළඩ කිරීභඹ, එයින් අදවස යයන්නන් 

ඔුලන්නේ සථහනඹන් නත ශසන පිණි ඔුලන්නේ පුශරර අම්ූර්ණ යභ නභන්භ 

ඔුලන්නේ නඳෞශරලියත් රකීභද ළර රන්නහුල ප්රහනශීලඹ බහන් ආය්ණ  යයමින් 

එභ සථහනනේ ූර්ණ  එළන්ජලිසතයය ඹ නයනයහි එක් අධහනඹ නඹොමු කිරීභයි. එක් 

බහක් නර, ප්රහනශීලඹ බහන්ට ඔුලන්නේ සථහනර ිටිනන ෆභ පුරුනඹකුටභ, 

සත්රිඹයට ව දරුනකුටභ ශුබහයසචිඹ ප්රනේල කිරීභට භහ්ණර ව විධි නොඹහ රත වළය.  
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වත්නු, අපි සසයෘතිය සීභහන් වයවහ බහන් භ  වුල්  විඹ යුතු අතය, අඳනේභ 

ප්රනශලනේ ිටට නරො පුයහ මිනිසුන් ව සථහන දක්හ අඳනේ අයමු  දුන්ණක් යර යුතුයි. 

අපි නහඹයත්ඹ භ  එයට ළඩ යයන විට ව එකිනනයහනරන් ඉනරන රන්නහ විට, 

නදවිඹන් වන්නේනේ භහිභඹ වහ අඳනේ සථහන නදනයහිභ ශුබහයසචිඹ ඳළතිනයනු ඇත.  

 

සාකාලික රතිපර 

අඳට ප්රතිසසයය  අලය නේ! භනේ ඵරහනඳොනයොත්තු න්නන් අද ක්රිසතිඹහනි 

නරෝයනේ ඵහුර ඳතින ඳවසු පිිවතුරු රට ප්රතිවිරුශධ නත්රීම් කිරීභට ඹාත්රා වයවහ 

ඔනේ එභ රභනට උඳයහය නු ඇති ඵයි.  

 

බහනේ ප්රතිනලෝධනඹ වහ යහරඹ වහ ආ්ණජනඹ ඉ් රහ ිටිනනු ඇත. එඹ නිනදොස 

කිරීභට තුඩු නදනු ඇත. බහර ූගනරෝලීඹ අනුඵශධතහඹකින් එඹ ඩහත් නවොඳින් ඉටු 

නු ඇත. එහි ප්රතිපර? ෆභ අසලඹකින්භ ඔුලන් තඵහ රන්නහ ප්රභහ ඹට ඩහ ළ ව 

ප්රභහ ඹක් රඵහ නදන බහ අපි නරොඩන න්නනමු. ඇදහිලින්තඹන් ඔුලන්නේ සථහනර 

මිනිසුන් උඳහඹ භහ්ණගිය ම්ඵන්ධ යයනු ඇත. අහන ලනඹන්, බහනේ යුවඹ භත 

නනො, භනුයඹන් ඔුලන්නේ ඇදහි් නරන් යයන නදඹ යය නයොටනරන ඒහනේ 

යහ්ණඹක්භතහ භනින ප්රතිසසයයම ඹ බහ ියහි නු ඇත. 
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උඳග්රන්යඹ A 

ඳරිතයේරේදීඹ රතිංුකයණ රලුන 

ඔඵනේ නහඹයත් යණ්ඩහඹනම් ෆභ හභහජියනඹකුභ ඹහ්රහ: න්තෘප්තිභත් බහ නයෝඳ ඹ 

අධයඹනඹ කිරීභට ඳටන් රළනීභට නඳය ඩ්යිට් සමිත් විිටන් ලිඹනරද ප්රතිසසයය ඹ:බහ 

ජීවිතනේ දියභඹ නි්ණමිතිඹ පිිවඵ මීක් ඹක් ඹන යෘතිඹ කිඹහ තිියඹ යුතුඹ. ඔඵ එක් 

ඹහ්රහ වයවහ ළඩ යයන විට ඳවත ප්රලසන හයච්ඡහ නයනයන ඵට ර ඵරහ රළනීභට ළිට 

නහඹයඹහ ිටඹලුභ යණ්ඩහඹම් වබහගින්නන් භ  ළරසුම් යශ යුතුඹ.  

1 න ඳරිතයේරේසඹ: අපි අරප් ජාතිරව ඉතිවාඹ ලිඹන්රනමු  

1. නදවිඹන් වන්නේ ඔනේ ජහතිඹට අලය යයන්නන් කුභක්ද?  

2. ඔනේ ජහතිඹට නදවිඹන් වන්නේට අලය නශ ඉටු කිරීභට ඇති අභිනඹෝර නභොනහද?  

3. ශුබහයසචිඹ මුළු නරෝයඹටභ නරන ඹහභ තභත් නදවිඹන් වන්නේනේ අයමු  ඵ ඔඵ 

නත්රුම් නරන පිිවරන්නහද?  

4. ඔනේ බහ ඔනේ රනම්, සුළු නරයනේ නවෝ නරයනේ ිටිනන ෆභ පිරිමිනඹකුටභ, සත්රිඹයට 

ව දරුනකුටභ ශුබහයසචිඹ නත්රුම් රළනීභටත්, එඹ නීමභට නයොතළනයටත් නනොනරොස 

ක්රිසතුස වන්නේ තුශ භඟි ීමභටත් නළත නළතත් අසථහ රඵහ දුන්නන් නම් නදවිඹන් 

වන්නේට යශ වළකි නශ ිටතහ ඵරන්න. ඔනේ ජීවිත යහරඹ තුශ නභඹ ඹථහ්ණථඹක් විඹ වළකි 

ඹළයි ඔඵ විලසහ යයනහද?  

2 න ඳරිතයේරේසඹ: ඳල්ලිරව අයමුණ කුභක්ස?  

1. ඉරිදහ උදෆන ළඩටවන වහ ඔනේ බහනේ නහඹයත්ඹ එඹ නනුනන් නයොඳභ  

ප්රතිලතඹය යහරඹ වහ රභඹ නඹොදන්නන්ද?  

2. ඔනේ බහනේ ිටිනන ිටඹඹට 100ක් ජනඹහ ඉරිදහ උදෆනින් පිටත ඔුලන්නේ ඇදහි් නරන් 

ඹභක් යයනහ දළකීභ නයඵඳු නේදළයි හයච්ඡහ යයන්න.  

3. “බහනේ අයමු  කුභක්ද?” කිඹහ ඔනේ බහනේ හභහජියඹන්නරන් ඇසුනවොත් ඔුලන් 

ඳන්නන් කුභක්ද? ඔනේ නහඹය යණ්ඩහඹභ නභභ ප්රලසනඹටභ පිිවතුරු නදන්නන් නයනේද?   
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3 න ඳරිතයේරේසඹ: බා එහි ාර්යකත්ඹ භැනිඹ යුත්රත් රකරේස?  

1. ඔඵනේ බහ තුශ දළනට ක්රිඹහත්භය න යථහ නනොයශ නමුත් පිිවරත් හයධ්ණභ ඳශධතිඹ 

පිිවඵ ඔඵනේ බහනේ ිටිනන නදවිඹන්වන්නේනේ නන නේ වළිටරීනභන් නවිවන්නන් 

කුභක්ද? (උදහවය ඹක් නර, ඔඵ ඔනේ බහ ඩහත්භ අරඹ යයන්නන් කුභක්දළයි ඔඵ 

භනුයඹන්නරන් ඇසුනොත්, ඔුලන් පිිවතුරු නදන්නන් කුභක් ද?)  

2. නභභ ඳරිච්නේදනේ ඉදිරිඳත් යය ඇති අරඹන් ඳව, නේසුස ක්රිසතුසනේ නරෝරඹන් තුශ 

අනිහ්ණඹ ළනඩන එිවඳත්ත නර ඔඵ අ්ණථ දක්න නදඹට අනුකරද? එනේ නනොනේ නම්, 

එනේ නනොයයන්නන් භන්ද?  

3. ඔනේ බහනන් නයොඳභ  ප්රතිලතඹක් දිනඳතහ නදවිඹන්වන්නේනේ චනනඹහි 

නඹනදන්නන්ද? ඔනේ නහඹයත්නේ ප්රතිලතඹ කීඹද? ඔනේ පිිවතුරුලින් ඇ නන්නන් 

කුභක්ද?  

4 න ඳරිතයේරේසඹ: අඳරේ ජීවිත බායකායත්ඹ  

1. ඉරිදහ උදෆනනන් පිටත, නදවිඹන් වන්නේනේ යහජයඹ වහ වූ ක්රිඹහයහයයම්ර ඔනේ 

බහනේ හභහජියඹන්නරන් නයොඳභ  ප්රතිලතඹක් ම්ඵන්ධ ීම ිටිනනහද?  

2. ඔනේ බහනේ ිටිනන පුශරරයින්නේ යහරඹ, දීභනහ/වළකිඹහන් ව පුශරලිය ම්ඳත් 

ඔුලන්නේ අ් හසීන්නේ, ඳුලන්  අඹනේ, මිතුයන්නේ, ව නේයයින්නේ ජීවිත තුශ බහවිතහ 

යයන ආයහයඹ රළන නභනනහි යයන්න. ඔනේ බහනේ රීමනම් යනේ ිටිනන පුශරරයින් 

වහ ඔුලන්ට යහරඹ තිනේද, නළතනවොත් ඔුලන් ඳ් ලිනේ ළඩටවන භ  යහ්ණඹඵහුරද?  

3. ඔනේ බහනේ ිටිනන අඹ ඉදිරිඳත් න්නන් බහනේ ළඩටවන්රට ඳශමුනන් දනඹන් 

නයොට දීභට නවෝ ඔුලන් අට නරෝයනේ අලයතහ වහ දීභට ඉදිරිඳත් ීම ිටිනනහද? එභ 

දීනම් ්ණර නදය අතය නන හයච්ඡහ යයන්න.  

4. බහනේ නහඹයත්ඹ, මරයභඹ, නශඳශ ව ම්ඳත් ලින් ඔනේ බහ රඵහ නදන්නන් 

නයොඳභ  ප්රතිලතඹක්ද?  
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5 න ඳරිතයේරේසඹ: රවන ුවන්රේ උන්වන්රේරේ බාට නාඹකත්ඹ දුන්රේක  

1. ඔනේ බහ තනි නහඹයනඹකු භත යහ ඳතීද? හයච්ඡහ යයන්න.  

2. ඔනේ බහ තුශ ිටිනන පුශරරඹන් තුශ ක්රිඹහත්භය න යහ්ණඹඹන් ඳනවන් එයයට 

උදහවය  නදන්න, එභ පුශරරඹන් නහඹයඹන් නනොවූත්.  

3. තයහරීලලීත්නේ විවිධත්ඹ නිහ ඔනේ බහනේ නහඹයත් යණ්ඩහඹනම් හභහජියඹන් 

අතය ඳතින ආතතීන් නභොනහද?  

4. ඔඵනේ බහනේ නහඹයත් යණ්ඩහඹනභන් දළනට ළ වපුය නිනඹෝජනඹ න නවෝ දළනට 

අතුරුදවන් ීම ඇති දීභනහ නභොනහද?  

5. ඔනේ බහනේ නහඹයත්ඹ මිනිසුන් විඵර රළන්ීමභ වහ ඔුලන්නේ යහරනඹන් ළ ව 

නයොටක් රත යශනවොත් ඇතින භවය ප්රහනඹෝගිය ඇ ුලම් නභොනහද?  

6 න ඳරිතයේරේසඹ: බා නාඹකත්ඹ තුශවු අරනයේනයතාඹ  

1. නහඹයත්ඹ දු හධියීමභ අනනයේනයතහඹ භගින් ශක්හරත වළක්නක් නයනේද?  

2. අනනයේනයතහඹ නවොඳින් ක්රිඹහත්භය ීමභ වහ නභනවයනේ ප්රතිපර නයනයහි අධහනඹ 

නඹොමු කිරීභ ළදරත් න්නන් භන්ද?  

3. නරයඹක් තුශ තිනඵන බහ අනනයේනයතහඹ නයඵඳු විඹ වළකිද?  

7 න ඳරිතයේරේසඹ: ඇභරිතයකානු බා වා සැන් කුභක්ස?  

1. ප්රතිසසයය ඹ කිඹීමනභන් ඳසු ඔනේ බහට ඔඵ ඉදිරිනේ ඇති නරොකුභ අභිනඹෝරඹ 

කුභක්ද?  

2. ඉදිරිනේදී ඔනේ බහ නනුනන් දකින නරොකුභ අසථහ කුභක්ද?  

3. ඔනේ දරුන් නනුනන් තඵහ ඹෆභට අලය බහනේ උරුභඹ කුභක්ද?  
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උඳග්රන්යඹ 2: රරෝකරව රනත් තැන්ර අඳරේ අයමුණ දුරර්ක් කිරීභ  

1. ප්රහනශීලඹ බහනේ රකීභ තිනඵන්නන් නභනවයඹන්ටද නවෝ ඳළයහ-බහ නභනවයඹන්ටද? 

ඔනේ බහනේ ක්රිඹහයහයයම් ඔනේ පිිවතුයට වහඹ නදනහද? එනේ නනොනේ නම්, ඇයි එනේ 

නනොන්නන්?  

2. ඔනේ බහනේ ද්ණලන ප්රයහලඹ නරෝයනේ නනත් සථහනඹය ආනඹෝජනඹක් වහ ඳළවළදිලි 

අයමුණු, ළරසුම් ව යහර සීභහ හිත ඉරක්ය පිිවියඹු යයයිද?  

3. ඔඵනේ බහ දළනට නරො පුයහ යටර ඇති ම්ඵන්ධයම් රළයිසතුරත යයන්න. ෆභ 

පිරිමිනඹකුභ, සත්රිඹක් ව දරුනකුටභ ශ හ ීමභට අනුකර නභභ සථහනර නශීලඹ 

නහඹයත්ඹට ඳවසුයම් ළරසීනම් උඳහඹ භහ්ණරඹක් ඔනේ බහට තිනේද?  

4. ඔනේ බහනේ අඹළනඹන්, නහඹයත්නඹන් ව ම්ඳත්ලින් නරෝයඹට නන් යය ඇති 

ප්රතිලතඹ නයොඳභ ද? 
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උඳග්රන්යඹ B 

“මුදුරන් තනිභ” ඳරිතයේරේසරව රධාන රලුන: 
 

අඳනේ නහඹයත් යණ්ඩහඹනම් ෆභ හභහජියනඹක්භ “මුදුනන් තනිභ”: ඳහසට්ණ ඹන අදව 

ළඵවින්භ ඵයිඵරහනුකරද? ඹනුනන් ඩ්යිට් සමිත් විිටන් ලිඹනරද යෘතිඹ කිඹවිඹ යුතු න 

අතය එඹ ඹහ්රහ: න්තෘප්තිභත් බහ නයෝඳ ඹ හි 4 න ඳරිච්නේදඹ භ  ම්ඵන්ධ ඳති. 

ඔඵ එක් ඹාත්රා හි 4 න ඳරිච්නේදඹ වයවහ ළඩ යයන විට ඳවත ප්රලසන හයච්ඡහ නයනයන 

ඵට ර ඵරහ රළනීභට ළිට නහඹයඹහ ිටඹලු යණ්ඩහඹම් වබහගින්නන් භ  ළරසුම් යශ 

යුතුඹ.  

1 න ඳරිතයේරේසඹ: රනක් වා සක්!  

1. ඔඵ නහඹයත්ඹ නදන බහ එහි ත්භන් සරඳඹ අනු අසීමිත නර ප්රතිනිසඳහදනඹ 

යශ වළකි ඹළයි ඔඵ නි්ණචනඹ යයනහද? එනේ නනොනේ නම්, ඇයි?  

2. ඔනේ බහ අසීමිත නර ප්රතිනිසඳහදනඹ න බහක් ීමභට දයන උත්හවනේදී මුහු  

නදන අභිනඹෝර නභොනහද?  

3. ඳ් ලිනේ ප්රතිනිසඳහදනඹ කිරීනම් වළකිඹහ නහඹයත්ඹ භ  රැඳී තිනේද? ඔේ නම්, ඇයි 

ඔේ? නළත්නම් ඇයි නළත්නත්?  

2 න ඳරිතයේරේසඹ: ඉවළින්භ තනි සිටීභ  

1. ඔනේ බහනේ නහඹයත්ඹ නයතයම් විවිධහයහයද, ව විවිධ ්ණරනේ නහඹයයින් 

රකීම් ව අධියහරිනේ විඹරව නඵදහ රන්නන් නයනේද? ඔනේ බහ විවිධත්නඹන් 

නභනඹනු රඵනහදළයි ඇසුනොත් ඔනේ බහනේ අඹ කුභක් කිඹයිද?  

2. ඔනේ නහඹයත් යණ්ඩහඹනම් ිටිනන අඹනරන් ද්ණලන පිිවඵ දීභනහ තිනඵන්නන් 

යහටද?  

3. ඔඵනේ බහනේ නහඹයත් යණ්ඩහඹනම් ිටිනන අඹ නශනේනේ යහ්ණඹඹ කිරීභට 

නදවිඹන්වන්නේනේ නන ට ඳවසුයම් ඳඹන්නන් නයනේද? නනත් චන ලින් 



72 |  P a g e
 

කිනවොත්, තභන් විිටන්භ යයනහට ඩහ, ඔුලන් අන් අඹ වයවහ ළඩ කිරීභට නවේතු 

න්නන් නයනේද? 

 

3 න ඳරිතයේරේසඹ: බා නාඹකත්රව ආයම්බඹ ව අයමුණ  

1. ඉවලින් ිටිනන එක් පුශරරනඹකුනේ නහඹයත්ඹ ඔඵ වබහගී වූ නවෝ නහඹයත්ඹ 

දුන් බහරට වහනියය න්නන් නයනේද?  

2. ඔනේ බහ තුශ ප්රමුත වූ නහඹයත් යහ්ණඹඹන් නභොනහද(එී. 4:11 ඵරන්න)? 

නභභ යහ්ණඹඹන් ඉටු යශ නහඹයයින්නේ ලක්තීන් නභොනහද? දු්ණරතහ නභොනහද? 

 

4 න ඳරිතයේරේසඹ: රේන ු වන්රේ ඔහුරේ ඳල්ලිඹට දුන් ත් ඹාගඹ: 

නාඹකත්රව කාර්ඹඹන් ඳවක්  

1. එී 4:11 භත ඳදනම්, ඔනේ බහනේ නහඹයත් යණ්ඩහඹනභන් නිනඹෝජනඹ න 

යහ්ණඹඹන් නභොනහද? අසථහනරත ීම ඇති යහ්ණඹඹන් නභොනහද?  

2. ඔනේ බහ නිනඹෝජනඹ යයන යහ්ණඹඹන් බහට රඵහ නදන ලක්තීන් නභොනහද? 

භවය යහ්ණඹඹන් භ  වළරීභ බහට ඵරඳහන්නන් නයනේද?  

3. යහ්ණඹඹන් ඳවභ එයභ ප්රහනශීලඹ බහය තිබීනම් ප්රනඹෝජන ව අහිට නභොනහද?  

 

5 න ඳරිතයේරේසඹ: ක්රිතුුු වන්රේරේ ලරීයරව ුබාඹට අනුකර වීභ  

1. ඔඵනේ ත්භන් නහඹයත් යණ්ඩහඹනම්, ඔුලන්නේ අධයහත්මිය දීභනහ දන්නන් 

කීනඹන් කී නදනහද?  

2. ඔනේ නහඹයත් යණ්ඩහඹනම් ෆභ හභහජියනඹකුනේභ තෆගි ඇරයීභ.  

3. ඔනේ යණ්ඩහඹනම් හභහජියයින් ඔුලන්නේ තයහරරට සුදුසු වළකිඹහන්නරන් ක්රිඹහ 

යයන්නන්ද? එනේත් නළතිනම් නදවිඹන්වන්නේනරන් නනොරළබු හුල වළකිඹහන් 

නනුනන් තනතුරු දළරීභට ඔුලන්නරන් ඉ් රහ ිටිනනහද?  

 

6 න ඳරිතයේරේසඹ: ආත්භඹාණන් විසින් රසන රස නාඹකත් දීභනා වතය  

1. නහඹයත්ඹ වහ ම්ඵන්ධ දීභනහ වතනයන්, ඔනේ බහනේ නහඹයත් යණ්ඩහඹභ 

නිනඹෝජනඹ යයන්නන් කුභන ඒහද? කුභක් අතුරුදවන්ද?  
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2. නහඹයත්නේ කුභන භට්ටභටද (ඔඵනේභ ඳ් ලිනේ, අනනකුත් ඳ් ලි අතය, ඔනේ 

යරහඳඹ පුයහ, ආදිඹ) යහ්ණඹඹන් ඳව ව දීභනහ වතය අලය න්නන්ද?  

3. නභභ ඳරිච්නේදනේ හයච්ඡහ යය ඇති යහ්ණඹඹන් ඳනවන් ව දීභනහ වතනයන් 

භවයක් ඔනේ බහනේ නහඹයත්ඹ තුශ ඔඵට වඳුනහරත නනොවළකි නම්, නදවිඹන් 

වන්නේ ඔනේ බහට රඵහ දී ඇති නහඹයත්ඹ රළන ඔඵට ඳන්නන් කුභක්ද?  

4. ඔනේ නරයනේ නවෝ ප්රනශලනේ විලහර ලරීයඹ තුශ නදවිඹන් වන්නේ රඵහ දී ඇති 

නහඹයත් දීභනහ නභොනහදළයි ඔඵ රයහ ඵළලුද?  

 

7 න ඳරිතයේරේසඹ: රවනුවන්රේරේ භාර්ගරව නාඹකත්ඹ  

1. ක්රිසතුස වන්නේනේ නහඹයත්ඹට ඹටත් වූ නහඹයත් ක්රභඹක් යහඳහය, 

නශලඳහරනඹ ව අඳ ජීත් න නරෝයනේ ඉතහ ප්රචලිත න ඉවශ ිටට ඳවශට ඇති 

ආයෘතිනඹන් නනස න්නන් නයනේද?  

2. ඔඵ වභිගින බහ නහඹයත්නේ ආද්ණලඹ පියමීඩඹක් නේද? නළත්නම් අධිය 

භතරහ එයක්ද? 

 

8 න ඳරිතයේරේසඹ: අරනයෝනය නාඹකත්ඹ  

1. විවිධත්ඹ තුශ එයමුතුයභ ්ණධනඹ කිරීභට ඇති අභිනඹෝර නභොනහද?  

2. ඔනේ විනලේෂිත න්ද්ණබඹ තුශ නහඹයත්නේ ූගමියහ ව එභ නහඹයත්නේ 

ළයළසභ නි්ණචනඹ යය හයච්ඡහ යයන්න.  

 

9 න ඳරිතයේරේසඹ: භානඹන් අතය ඳශමුැන්න  

1. ද්ණලනඹක් හිත භනුයඹන්නේ රක්ෂ  නදොශ නභොනහද, නළතනවොත් "භහන 

අඹ අතය ඳශමු" නර අඳ වළඳින්විඹ වළක්නක් කුභක් ද? ඔනේ බහනේ නහඹයත් 

යණ්ඩහඹනම් එභ රක්  ඇති එක් අනඹකු නවෝ කිහිඳ නදනනකු ඔඵට වඳුනහරත 

වළකිද?  

2. ඔනේ නහඹයත් යණ්ඩහඹභට දළක්භක් ඇති පුශරරයින් භ  අතණ්ඩ 

ම්ඵන්ධතහඹක් තිනේද? ඒ රතිරක්  තිනඹන අඹ නවොඹහනරන යණ්ඩහඹභට 

ම්ඵන්ධ නන්නන් නයොනවොභද?  
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10 න ඳරිතයේරේසඹ: විවිධත්ඹ තුශ එකමුතුකභ  

1. නහඹයත් යණ්ඩහඹභය හභහජියඹන් අතය නේඹ ප්රතිපර ම්ඵන්ධ තිනඵන   

ඔුලන්නේ විවිධ අනප්ක්හන් භත කුභන ආයහයනේ ආතතිඹක් ඳළතිඹ වළකිද? 

(භවරුන්ට අනනක් අඹට ඩහ ලක්තිභත් නඳෞරුඹක් ඇත, නමුත් එක් එක් 

පුශරරඹහ ළදරත් නේ!)  

2. අන් අඹට ඩහ තභ යහ්ණඹඹ යහඳෘතිභඹ අයහයනඹන් කිරීභට වළකිඹහ ඇත්නත් 

කුභන නහඹයඹහටද? නභඹ නේදයහරී ඵට ඳත්ීමභ ඔඵට අභ යශ වළක්නක් නයනේද? 

3. ඔනේ නිලසචිත න්ද්ණබඹ තුශ ඩහත්භ අලය නහඹයත් යහ්ණඹඹන් ව දීභනහ 

නභොනහද? ඔනේ බහට නිතය අලය නනොන එභ යහ්ණඹඹන් ව දීභනහ 

“ඉ් රහරත” වළකි ක්රභ නභොනහද?  

 

11 න ඳරිතයේරේසඹ: කාර්ඹඹන් ව දීභනා මිශ්ර කිරීභ  

1. ඔඵනේ න්ද්ණබඹ තුශ ශුශධහත්භඹහ න් වන්නේනේ භ  නඳන්ීමභ ඹටනත් 

අනඳෝසතලිය සවිධහනඹ කිරීභ නයඵඳු විඹ වළකිද ඹන්න හයච්ඡහ යයන්න  

2. භ්රභ ඹ න අනඳෝසතලිය යණ්ඩහඹභය කුභන යහ්ණඹඹක් අද ඔඵනේ බහට 

අලයද?  

3. අනඳෝසතලිය යණ්ඩහඹභ භ්රභ ඹ කිරීභ නිතිඳතහ තීය ඹ යය සවිධහනඹ යශ 

වළක්නක් නයනේද?  

 

12 න ඳරිතයේරේසඹ: රසවිඹන් වන්රේට අලය ආකාය නාඹකත් පුහුණු 

1. ඔනේ බහනේ නහඹයයින් නභනන්රි ව විදයහර භත යහ ඳතීද?  

2. අන් නහඹයයින් වඳුනහ රළනීභ ව පුහුණු වහ ප්රධහන නහඹයත්ඹ රඵහ නදන 

යහරඹ නයොඳභ ද? එඹ ප්රභහ ත්ද? ප්රභහ ත්නම් ඇයි? ප්රභහ ත් නළත්නම් ඇයි 

නළත්නත්?  

3. නහඹයයින් ළ ව කිරීභ වහ ඔනේ බහ රඵහ දිඹ යුතු අන්ත්ණක්රිඹහයහරී ව 

විධිභත් පුහුණු කුභක්ද?  
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13 න ඳරිතයේරේසඹ: ඉතිවාරව න රභොරවොතක්  

1. නභභ උපුටහ දළක්ීමභ රළන නභනනහි යයන්න: "නරෝයඹ කිිටදහ නනොදුටු වහ 

නිළයභ අද අඳ අත්විඳින රද කිිටක් නභන් නනොවූ යහරඹක් තුශට එශනමමින් 

ිටිනන්නනමු!"  

2. නදවිඹන් වන්නේනේ වඬට දිනඳතහ න් දීභට ඔඵනේ ඳ් ලිනේ නහඹය 

යණ්ඩහඹභ නයතයම් නවොඳින් යටයුතු යය තිනේද? 
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උඳග්රන්යඹ C 

ඔරේ බාරේ රභරවයුම් රජාන් රගොඩ 

නැගීභ 
 

නදවිඹන්වන්නේනේ නන  ඵරරළන්ීමභට වහ ම්ඵන්ධීයය ඹ කිරීභට බහන් 

වට උඳයහය කිරීභ වහ නභනවයුම් ප්රජහන් (MC) නවෝ කුඩහ යණ්ඩහඹම් නරොඩ 

නළගීභ පරදහයී  ආද්ණලඹකි. නහඹයත්ඹ බහනේ වඳුනහරළනීනම් ව ඵරරළන්ීමනම් 

ඳශමු රැ් ර ීමභට MC නහඹයයින් න්නශධ යශ යුතුඹ. අතින්ණය, නහඹයත්ඹ 

ඳවත ප්රලසන පිිවඵ තීය ඹ යශ යුතුඹ:  

• MC නහඹයයින් පුහුණු කිරීභට ව නභනවඹීමභට රකි යුත්නත් යුලද?  

• අඳනේ MC යණ්ඩහඹම්ර මිනිසුන් වයවහ නදවිඹන් වන්නේ විෘත යයන 

අසථහන්ට වහඹ ීමභ වහ අඳනේ අඹළනඹන් නයොඳභ  ප්රතිලතඹක් රඵහ දිඹ 

යුතුද?  

• න අභහතයහසල අසථහ ඇති න විට (පුහුණු, ප්රහනඹෝගිය ම්ඳත්, ජහරයය ඹ, 

ආදිඹ) වහඹ ම්ඵන්ධීයය ඹ කිරීභට අඳනේ නහඹයත්නඹන් උඳයහය යශ 

වළක්නක් යහටද?  

ෆභ MC (කුඩහ-යණ්ඩහඹම්) නහඹයනඹකුභ නදවිඹන් වන්නේනේ නන  තුශ ්ණධනඹ යශ 

යුතු අන්තිනඹෝකිනේ-බහ රක්  වත ම්ඵන්ධනඹන් ප්රලසන කිහිඳඹක් ඳවත දළක්නේ (එඹ 

අපි නභභ නඳොනත් අධයඹනඹ යයන එභ රක්  වතභ). අන්තිනඹෝකිඹ ආයහයනේ ඳ් ලිඹක් 

පිිවඵ අනඵෝධඹක් තුශ ඔුලන්නේ MC නහඹයයින් ්ණධනඹ කිරීභට නහඹයත්ඹට නභභ 

ප්රලසන බහවිතහ යශ වළකිඹ, එවිට ඔුලන්ට ඔුලන්නේ MC රැසීමම් රදී එඹ නදවිඹන් වන්නේනේ 

නන ට රඵහ දීභට වළකි නු ඇත.  

1. ඉරක්යඹට වමහ ඹෆභ  

නදවිඹන් වන්නේ අඳනේ සථහනඹට අලය යයන්නන් කුභක්ද? නදවිඹන් වන්නේ 

ඔහුට අලය නශ යයන විට එඹ නයඵඳු නු ඇත්ද?  

• ඔනේ MC හි රීමනම් යනේ කී නදනනක් ිටටීද?  

• ඔඵ ඔනේ යඹ තුශ ඹහච්ඤහ යයන්නන් කුභක් වහද? ඳළවළදිලි අලයතහ 

නභොනහද?  
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• ඔඵ ඔනේ යනේ (යහඳහය, නශලඳහරනඥඹන්, භහජ සවිධහන, නනත් බළ, 

ආදිඹ) නරොඩන න ප්රධහන ම්ඵන්ධතහ නභොනහද?  

 

2. මිනිනන් විඵර ගැන්වීභ  

නදවිඹන් වන්නේ කුභක් කිරීභට ගිඹත්, උන්වන්නේ එඹ යයන්නන් මලිය ලනඹන් 

ක්රිසතුස වන්නේනේ ිටඹලු ජනතහ වයවහඹ. 

• නදවිඹන් වන්නේ ඔනේ MC හි ිටිනන පුශරරයින් නත/ වයවහ නඹොමු යය ඇති 

ළරකි් රක් නවේතුනන් ඔඵ ආයම්බ යය ඇති ක්රිඹහයහයයම් නභොනහද?  

• නදවිඹන් වන්නේ ඔනේ නන  තුශ යයමින් ිටිනන නදඹට, එභ නශ්  ටහ 

ක්රිඹහයහයයම් නරොඩන හ ඔුලන්ට යහරඹ, ලක්තිඹ ව ම්ඳත් රඵහ නදමින් ඔඵ 

වනඹෝරඹ රඵහ දී ඇත්නත් නයනේද?  

• ඔඵ න නහඹයයින් වඳුනහ රළනීභ, ඔුලන් පුහුණු කිරීභ ව ඔුලන්ට රකීම් 

ඳයන්නන් නයනේද?  

 

3. පරතාඹ භැනීභ  

මිනිසුන්ට නදවිඹන් වන්නේ ලුහුඵළඳීභට, ඔුලන්නේ යරු හන්ත යථහ ඳළසීභට, 

ආත්භනේ දීභනහ ්ණධනඹ කිරීභට, ආත්භනේ පර ළ ව කිරීභට ව නදවිඹන් 

වන්නේනේ භහිභඹ වහ ඔුලන්නේ ජීවිත ව ත්යම් බහය දීභට මිනිසුන්ට උඳයහය 

කිරීනභන් අඳනේ යහ්ණඹක්භතහ භළනිඹ යුතුඹ.  

• ඔනේ MC හි ිටිනන පුශරරයින් තුශ ඔඵ ඳනවේ එිවඳත්නත් සීභහ අරඹන් ජඹ රන්නන් 

නයනේද? ඔඵ ඔුලන්ට උරන්න්නන් නයනේද ව මිනිසුන්ට ඒහ පුරුදු කිරීභට 

උඳයහය යයන්නන් නයනේද?  

• ඔනේ MC හි ිටිනන පුශරරයින්නේ ්ණධනඹ ව ඳරි තබහඹ ඔඵ භනින්නන් 

නයනේද?  

• ඊශ  හයනේදී අරඹන් ඳනවන් එයයට ප්රමුතත්ඹ දිඹ යුතුද? ඊශ  ය රළන 

කුභක් කි වළකිද?  
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4. අනනයෝනය ලනඹන් යහ ඳතින නහඹයත්ඹ ්ණධනඹ කිරීභ  

නදවිඹන් වන්නේ කුභක් කිරීභට ගිඹත්, මිනිසුන්නේ ප්රමුතතහඹ නර ඔුලන්නේ 

තයහරීලලීත්නඹන් ඵර රන්න නහඹයත්ඹ වයවහ යයනනේය. 

• නහඹයත්නේ යහ්ණඹඹන් නභොනහද (එී. 4:11 ඵරන්න) ඔනේ බහනේ අඩුක් 

තිනේද?  

• නම් න්ණ ඔනේ නහඹයත්නඹන් නදවිඹන් වන්නේට අලය න්නන් කුභක් 

ඹනුනන්ද ඔඵ විලසහ යයනහද?  

 

5. ඳාර්ලුවීඹ ඉරිතයඹේරන් සිටීභ  

නදවිඹන් වන්නේ කිරීභට ඹන ඕනෆභ නදඹක් උන්වන්නේ මලිය ලනඹන් 

විභධයරත යුවඹක් වයවහ ිටදු යයනනේය - එක් නහඹයනඹකු නවෝ එක් බහක් 

ඳභ ක් නනො, බහනේ ිටිනන ිටඹලුභ නදවිඹන් වන්නේනේ නන යි.  

• ඔනේ MC හි රීමනම් යඹ සතෘප්ත කිරීභට MCs කීඹක් අලයද?  

• ඔඵට නම් න්ණ අලුතින් MCs කීඹක් ියහි නනහ දළකීභට අලයද?  

• ඔනේ MC රයහ ඵළලිඹ යුතු නනත් ය නභොනහද—නරයඹ, යරහඳඹ, ප්රහන්තඹ?  

 

6. රනත් බාරට අසාශ කයමින් 

නනත් බහ ම්ඵන්ධ නදවිඹන් වන්නේ කුභක් කිරීභට ගිඹත්, එඹ අඳනේ 

නරයර ව නරෝයනේ එයභ බහක් න ක්රිසතුස වන්නේනේ ිටඹලු නන  

වයවහ යයනනේය. 

 • ඔනේ MC නේ යනේ තත් ක්රිසතිඹහනි යණ්ඩහඹම් කීඹක් තිනේද?  

• ඔඵ ඔුලන්නරන් කිිටනකු භ  ඵතහ නරොඩන හ නරන තිනේද?  

• නභභ න්ණ වුල් යහරිත්ඹන් නරොඩනළගීභ වහ ඔඵට යශ වළකි ඉරක්යඹ 

කුභක්ද?  

 

7. දයසර්ශි වීභ, රගෝලීඹ රේතනාන්ත වීභ  

නරෝලීඹ ලනඹන් නච්තනහන්විත නදවිඹන් වන්නේ ඕනෆභ ප්රහනශීලඹ බහය රීමනම් 

යනඹන් (අඳනේ වයස සසයෘතිය යඹන්) දුයස කුභක් කිරීභට ගිඹත්, උන්වන් 
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ශුශධහත්භඹහ න් භ  ව එභ සථහනනේ ිටිනන සනශශින් භ  වුල්  යහඳහයඹක් වයවහ 

යයනනේය.  

• ඔනේ MC යනට් නවෝ නරෝයනේ නනත් ප්රනශලර ිටිනන කිතුනුන්ට හනප්ක් 

ම්ඵන්ධද? • එභ ඵතහ තුිවන් නදවිඹන් වන්නේනේ නභනවය දී්ණඝ කිරීභට ඔඵට කුභක් 

යශ වළකිද?  

• ඔඵනේ MC එඹ ම්ඵන්ධ ීම ඇති නරෝයනේ සථහන වහ ඹහච්ඤහ කිරීභට, මුද්  ඹළීමභට 

නවෝ යණ්ඩහඹම් ඹළීමභට වළක්නක් නයනේද?  
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උඳග්රන්යඹ D 

SCP ඉරළන්ීමභ වහ දශ ටවන් තුනක් SCP හි ප්රතිසසයය  ඳණිවිඩඹ පිිවඵ පුළු්  දශ 

විලසන්  ඹක් රඵහ දීභ වහ ඳවත දශ ටවන් තුන යස යය ඇත. ඒහ ඹාත්රා හි ඇතළම් 

ඳළතිර නයින අනුහද නේ: නදවිඹන් වන්නේට තභ නන  බහවිතහ කිරීභට අලය ආයහයඹ, 

බහ වහ නදවිඹන් වන්නේනේ අයමු  ව නහඹයත්ඹ වහ නදවිඹන් වන්නේනේ 

අයමු  ිටතීභ නේ. එහි නහඹයත් යණ්ඩහඹභ ව නභනවයුම් දළක්භ තුශ SCP හි මරධ්ණභ 

ක්රිඹහත්භය කිරීභට අලය ඕනෆභ බහයට නභභ දශ ටවන් සුදුසු නේ.  

ෆභ දශ ටවනක්භ ඳළඹ වතයයට ළ ව ඉදිරිඳත් කිරීභක් ආය ඹ යයන අතය, නන් නන් 

ලනඹන් ම්ඵන්ධීමම් තුනකින් නඵදහ වළරීභට අදවස නයන්ණ, ෆභ නිඹළලීභයටභ ආන්න 

ලනඹන් මිනිත්තු අනක් රතනේ. රය ළයසීභට යහරඹ රඵහ දීභ වහ නභභ නිඹළලීම් තුන 

නනභ දින රදී ම්ූර්ණ  යශ යුතුඹ; දිනයට දශ ටවන් එයයට ඩහ කිරීභ අයහ්ණඹක්භ 

ඵට ඔප්පු ීම ඇත. SCP මරධ්ණභ රළන හුරුපුරුදු න නවෝ ඳශමු යට ඒහ ඇනන අඹ තුශ 

SCP ඳණිවිඩනේ වදත බීජ කිරීභට නභභ දශ ටවන් බහවිතහ යශ යුතුඹ. අන්නන්ට පිරිළඹ 

රයහ ඵළලීභට සුදුසු යහරඹකින් ඳසු, යළභති අඹ ඩහත් විධිභත් ඹාත්රා: සතෘප්තිභත් බහ 

නයෝඳ ඹ නත භහරු යයනු රළනේ. 
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