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සි  ද වි යසා ගය-ය
ඉි්ල මි දිඳියය

ජ සියඉ ඉය්ඉි ඉය
ග වවයඉතං ිසෙයසිය දයවි යසා ගයසවනසංනෙය
ආෙගය  ාවියසාවය වනයාතිය් ිායයයතස .යපාතණය
සතෝගයිංය�කයශි්් ා තිඉය්ය්යසගගයදිියසාවය
සවනසිකෙය ි කාක ය පවෙව ය ්ා.ය යස්දය ිංය
කයරි්් ය්ංසිය්ය ඉ යයසපදත ණකයෞඉ්ිඉය ය්ය
සියසාවයි සංඉයයයතස .යපාතණයජපඉයශි්්  ා තසෙය
ිංයආසි ායි ිික්්තසෙයෙසපතඉයසපන යි ්්  විකය
කිය කප ය සිය  දය සා සිය ංත මරය ය විය ිි වය
පිළසවය ළ ලවය ිසංඉය යය තස .ය සගිය ළ් තය
ශි්් ා ති්යපගමකය්ග යමය කකයසවනව,යමි්් ිය
ජවි යළ ාතවය වෙයවවය්ාාියසම්ිඉය්යපව ය
්කව්යතස .ය

�යලික වයවානයකක යත්කයපව යසිය දයවි යසා සිය
සමදයි  ග වමසිඉය වක්ය15යකයපගමයස වවයළවය
සපන්ි්යව ා් යිසංඉයකත .ය

 සංෙයඉි්ල ියසගගයිි වයපාංා ්වයාංවියකතය
්තයළවයකකවෙය්ඉව යකවමම.යෙලයකාආවසෙයය
ආෙගය  ාවි්යාංවියපවව ය්ෙසෙයසගසිෙි.යය

“ඔළය ොතය සකන් ය ගත ය සවනසනක.ය ිාළාදඉගය
ෙලල ං්යඔළයසකසත ය්ි යි.“4/29ය
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“සානපසගය ෙතඉය සානපය දව ්ි්ය සවනවාස්ක.“ය
2/195ය

මනිය් දාියඉා ගෙයපදතය කකයළවයෙලයකාආවිය
පාංා ්වයපවි .යඉිල් මිය තපෙතසෙය වෙයයසිය
ෙ තිය ෙඉාාසාය යය තසළවය ොතය යකතය ිංසාය
සංේවකය සවනගාතවය මනි්ය  දාිකය දව ්ය ක්ය
සවනංාක.යෙසපය දාියෙසපයගාකිකවසසඉයෙපං්ය
ලාබය ානගසම.ය  ිය රකය ළල ය සා ගය ෙසපගය
ය්කගම.ය ෙලල ං්සගය ්ි වය පිළසවය සෙය
කලමිග්ය ලකය යසිය සංේසවඉය සංෝය සලදමකය
 ්්වය සංේ සවඉය සංෝය සිය  දය දව ්ය කතය සා ගය
ඉි්ල ියිිමාමසිඉගයාංවියකතය්ා.ය

මංිගමය(ිල)ය්ග සමෝයසගසිෙයෙවව ්යක්ං.යය

“මසසවකය ිිය ස්ිමඉය ආෙගය   ාවිය කතය
සෙසේ,ය යගගඉගයඔ යි ියවාග වායලළවය වසෙය
්ඬවියස්ායලළඉසඉි.“යි්ං්යබං රයිංයමි්්ිය
ව ාා යකතත.ය

“ ියගංෙයප පිකයවවයොත,යඒයිසං ය ්ණකවිය
ෙලල ං්සගයගව පයපර ි.යඔ යකාගතයවි,යඔ ය ිය
ිසං ය ිග වය ස්ඉසඉි.ය ඔ ය කාගතය විය ්ඬවිය
ස්ඉසඉි.“යි ාසවඉයාවෙයං්ිිකයපවි .යසගගය
ව්ව,යපිසෙයආසමකයදමව්ඉයදසඉයාංකවයකතවය
ල්.ය
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 දාිය ිාය සක්වතය සවනගාතවය ම  ය ර්ය සගඉය
 ගඉය ස්යපිසවිඉයපාමසමවයසගනසංනාසද.ය  ය
සක්වතයස්සකයෙපයසායකලගෙයකතවයඉා ය තගෙය
සගනසංනා්ය ෙපය ස්ෝකි්,ය ස්නිවි්ය සංෝය
සොාදලල්ය පව ය පෙය කතවය ෙඳවය ෙවි්්  වඉ්ය
ෙකිගයයය්ා.ය තියිංය ි්යදවමරයවවයස්ෝකිය
මනි්ය දාසෙයනිගියසද.යසකසිෙයසවාෙ,යසගවානය
ෙවි්් වඉය යෙසපයචොසදසියප ලවියකතයසාය
සවනංාමය වවය ද්,ය ෙපය සොාදලල්ය පෙය සවම.ය
ෙපසගයසියයළල සපනසතනේයං යආ් වඉයේව්ඉය
මයද්යෙපයලකයවවයග වසකයාෙෙවියසොාදලලය
වවය ොත,ය  ිය ගංෙය ෙව්ව් ිකය  කම.ය
සොාදලල්ය ලකය සවනවවය සලි,ය දස්ෙිසිඉය
ෙලල ං්සගය කවම වය පිළසවය සොාදලල්ය පෙය
සවනවවයසලියෙලල ංය්ෙප්යපවි .ය

සගසලනවයෙපයම මයස්වයසපලපයයගයිංයපිකි වය
ගා්යෙලල ං්යෙපවයොතගියකතයසංෝයෙගාකයකතයසංෝය
වාා.යඔ යි ් යක වණකි;යෙපවයළලිිපඉවයආයරය
ගගඉය්කතගෙයකතය්ා.යෙතයක වණකයෙලල ං්,ය
ෙපං්යපාංා ්යග ාසයිපි යකව යස්කකයසාවය
සපනසතනඉ යසව .යයෙපයඔ ්යපගමකයවාග ියකත,ය
ඔ සගයග ාසියොසගවියක්සංනෙ,යඔ යෙපං්ය
ි්වාසිය පරවගවය ළව්,ය ිනගය පක වමඉය ප්වය
පං්ා විය්මවයළව්යසපනසතනඉ යසව .ය
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“ද්්ව ියකතයිංය්ාියක්යෙි්ය -ය  යියඉයසල ය
ළසවයසිස වඉය්තයජඉව සව යෙපයඔකඉය්්ඔය
කතඉසවම.ය ඔක ය ි් කලය   ය සවසිත.ය (සගි)ය
ෙලල ං්සගයිාමය ති වි.යෙලල ං්්යවක යිාමිය
පවිඉසඉය කවසතක්?ය (මසසවකය වාා)“ය ය ෙලය
කාආඉය4:122ය

“ිාළාදඉගය  ි්කතකගය ිග ය ිංවිය ්ෙසෙි.ය
්ෙසාඉගය ි්කතකගයිග ය්ලළයළවය්ෙසෙි.“ය
ෙලයකාආඉය94:4,ය5ය

“ගසගය  ක්ය ගසගය ස්ෝකි්ය  ි්තදය කතඉසඉය
ෙලල ං්්ගි.ය සානපය සවන්ඉව ය ්ාිය ගගය
ෙලල ං්සසඉය්නමය යඔ යිසදි.“ය යෙලයකාආඉය
12:86ය

“මි්්ිවතසිකසගය මස ය ෙව ිව වකය සංෝය
ෙි පිකය සංෝය සොාදලලකය සංෝය  කකය සංෝය
ං නිකය සංෝය ක වකය ය ්සවවය පක වකය කව්ය
(ස වඉසඉ)යවාාය-යඒව යසංේයසකන්සසවයෙලල ංය්
ඔ සගය්ාාියප පිඉයිසං යිග වයස්ඉසඉි.“ය
ිා යයමංිගමය(ිල)ය් ග සමෝයපාව්ං.යව ාා යකස්ෙය
ි්ංය් ෙලය බං ර.ය ඉිල් ිය ්ංසිය ්්කය ෙතමමය
ෙලල ං්යිග යමනි යි් තයිිළඉරකගයපාවාෙයගය
ිසං යසපන්පයග .ය
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මන්ඉය දසඉය ස ය කතවය ඉා ය ළතපා්ය වත්ය
ඔකඉසගය සලදමකය  දාසිඉය ඔකඉසගය ර ාමකය
ජදාියසවඉයමිගයාාීගසද.ය

පක යි ායෙවි්්  වඉය යමන්ඉවයස්නිවි්යපෙය
යග්ය ිංය ෙලල ං්ය ිග ය ඔ සගය ිිළඉරකගය
ෙසංෝසයකයළව්යස ග්යසකසවකවයපෙයකතඉසඉය
චොසදෙයංාීි,යම්ලයපිළසයෙිංවි,යගෙය වමය
භ දාියසංෝයසිදෞමයපිළසය ්්වයවානයසලදමකය
 දාියිිළඉරයකව යසද.යය

දස්ෙිසිඉග,ය  ්කල ය යගය සංෝය ාගය ිසපාගය
ි  ඉයං යම්තඉයවානයෙිසසඉයසවඉයයග,යසගගය
වවය ්ාය වාිසේය සළනසංෝය ස්සවකය  දාසෙය
කලමිග්යභ ජවයයග්යසංේසද.ය

ෙපය සයව ය ාෙෙවිය පිළසවය ෙලල ං්ය ිිමාමය
ෙවසළෝරයසිඉයසයවයොත,යඒය ්්විඉ්යම මය
ස්ඉව්යඔ යෙප්ය වනයාතියග ාසයි පි ය් ා.යඒව ය
වියඉව්ග,යක්ාගමි,යෙලල ං්යසකසත යද්ව් ිිය
ිාය  යකව යම පිම.යසකසිෙයසවාෙ,යස්නිවිය
සංේය සකන්ය සසවය  දාය ං නය ස ය මිග්ය පව ය
සකසවකය ේංි්ය කතඉසඉය විය ඒය සාවය වානය
ෙව් විය සිනමය මිගය ෙව්මවාය ්ා.ය සග ්ය ෙපය
ගාකසෙය ාළ ය සාය ය්ය කවමකය වි,ය ෙලල ංය්
ඉගංෙයොකිප යි  ායළව්,යෙපයකගවයාෙෙවිකය
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සයිෙය ඔ ය ෙප්ය අ්දය මිග්ය නාතගය ට් විවය
සයවයළවි.ය

ේමායකවම ව,ය්ි ව,යාම සශ්යි ායෙලල ං්,ය
ෙපය්්්යසගවානයගම ිසිඉයවාරවියකතවයසලිය
ෙමය කතය ්තය ොත,ය මන්ඉය  මසවක ය ොතය
සසදතවසිඉයිංයි ර තමවයිාලම්ය්ාකදියය්ය
ළව්ය ්ඉව .ය  ්්වය ිංය පක වය ි ාය මසසවකය
ිග ජසෙයානවගය කයදකග්යයඉකයසවනතීග්යසග ය
පිවතම.ය

්ඔයව්සිඉයසංෝයි ංියි ංයි ාලම්ය් ාකදගය් ිඉය
සකසවකයසිය දයවි යසා ගයවවයගං යප පසිඉය
ඉවෙය මිග්ය ංාමය වාය ්ා.ය ෙපය  මසවක ්ය
ිගාාලයමිග,යනෞංයමිග,යෙපං ියමිග,යළාමය
වා්ගයිවයසමයසවනකතවයසලි,යෙලල ං්යෙප්යෙමය
කත .යය

“ද්්ව ියකතවයෙිවයන!යපරමඉසසඉය්ාාසගකය
්ාාගක්යිත්ියසවනක්යය්ි.යසගනක යඔකඉ්ය
වක ය ිංපෙය වඉව්ය ටඔවව.ය ි්� ය ්ය ්ාාසගකය
්ාාගක්යිත්ියසවනක්යය්ි.යසගනක යඔකව්ය
වක ය ිංපෙය වඉව්ය ටඔවව.ය ඔළය ාගඉය ොතය
ෙපං ිය සවනක්ය ය්ි.ය දක්ය වමඉය ළා ි්ය
සවනක්ය ය්ි.ය ය ද්ව් ිසිඉය ප්ය වටවය ව ගිය
වතකි.යි ියසකසවකයප්ාාද්යයයසවනංාසතඉ්,යඒය
ෙිගියවත්යකතඉසඉ.“යෙලයකාආඉය49:11.ය
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ෙඉය ෙි්ය ෙි ර තමය මිගය සංෝය පක ය මිගය වානය
ප පිඉ යනතායවවයජවි ්යෙලල ං්ය්ඬවියස්වය
ළවයෙලල ං්යි ංයඔ සගයතටලය(ිල)ය් ග සමෝයපවි ය
්ො ං.ය

“ඔළසසඉයි සගකයවත්යසකසා්යෙපයගංෙයමය් ඬවගකය
ඔ ්යෙගයළලවඉසවම.“යෙලයකාආඉය25:19ය

“මි්්ිය වතසිකය ාවෙය මි්් ිවතසිකසගය
සිනයසතකයසද.ය නි ,යඔ යාගයසිනයත ්යපක යයසංෝය
පක යකතඉසවක්යඔ වයභ තයමිගයසංෝයසවනක්ය
ය් .ය ඔ සගය සිනයසතකසගය ෙව්මා වය ඉ ය
කතඉසඉය කවසතක්ය ඔ සගය ෙව්මා වය ෙලල ංය්
ිිමාමය කතය ස් .ය ඔ සගය සිනයසතකසගයය
ෙපං්ා වයකවසතකයඉවෙයකතඉසඉ්,යසලෝක ඉාය
 වසෙයඔ සගයෙපං්ා යෙලල ං්යඉවෙයකතඉසඉි.ය
මි්්ිවතසිකසගය (ප පි)ය කවසතකය ආවතමිය
කත ්,යෙලල ං්යඔ වයසලෝක ඉාය වසෙයආවතමිය
කතඉසඉි.“ය ිාසවඉය ව ය (ිල)ය ්ග මඉය
පාව්ං.ය්ල ායි්ං්යෙලයබං ර.ය

 යසං ඉ,යෙඉයෙි්යිංපෙයිාලම්ය්ාකයසගඉය
 තල භිකයතසළවයළවයනිාකයිා ්,යදස්ෙිසිඉය
මතිඉයසංෝයපකසලයි ග ජකිඉයෙි ර තමය යං ය
ෙක වණකය ිාලමලල්ය ලකය වවය ෙවි්්  වඉය  ය
ඔකඉ්ය ිාලම්ය ්ාකයසගඉය ිංපෙය  තිලිකය
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ෙපං්්ය ලාසළාය ්ා.ය ිග ජසෙය ෙි ර තමය
ව ා වතම්යං්යයය  ඉයළා්යක යස්නිවි්යපෙවය
 දාිය ්කල සදයසසවවයසකසවකයසගයාෙෙවිය
සාවයකගකයපවිඉව්?යපත ජායස්ද්යනි යපක ව්ය
පෙවයසිය දයවි යසා සිය ප ාි්යිසපවයසයවය
සකසවකයිියආතකරායි්් වි්යසසවය ඉසඉය
සකසිේ?ය

සගියසවනසිකයආක තසිඉයස යක්යංාමයසද.යය

 ප්මවයෙලල ංය්ිග යඔ සගයිිළඉරකගයාතය
මිග.යෙලයකාආවියප ත ිවියමිග,යෙලල ංව්ය
ෙදකයසලියස යමිග,යෙදකවය ආය  ා්ව යමිගය
වානයිි යග ාසිඉයගගඉයි ්තය්මක වකයඔ ය
්්යසසනකයවාගියංාමයසද.ය

 ි ා ඉසගය ිි ය ග ාසිය සාවය ෙවසළෝරය කතය
සා ගයසග යවා්සෙයකවමම.යි ා ඉය ිඳකගය
ිංයෙිතමයාෙෙවියසපඉව යසකසවකවය ි්ය
පෙය කත .ය ිා ඉය සපඉවඉසඉය ිාළනවකය
සවනසද.යෙලල ං්සගයේමායකවම වයසියයසමය
ෙභභවමිය කත .ය  නි ය ජදාසෙය ෙඳවය
සගනසංනසෙයපව යෙලල ං්්යිංයඉි්ල ගි්ය් ය
සා ය සයිය ය් .ය සග ය ිසංඉය කව ය වල්ය
ෙගාතවයෙලල ං්යමංිගමයව ය(ිල)ය් ග මඉවය
සියයජවි ්යසියයසලනව්යොගටිකයව්සිඉය
පං්යකතවයල්.ය ්ග මඉවයොසගවියමිග්ය
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අෙි ංයමිසගඉයසොාදලල්යපෙයමයසකසවකය
සෙයිංවි්යපෙවයෙලල ං්්යිසපයසව .ය

ෙලල ං්යසියයසමයප ලවියකතවයළව්,යෙපයසියය
ස්ව ්ගය ි්වාසසෙය ව ිි්්  වය ලළ ය ්ගය ඔ සගය
ෙභල ්ියළව්යෙපයගාකසෙයාළ යසඉසඉයවි,යෙසපය
 කය ස්නිවිය සිලලය ඉවාය ්ගඉව්ය ෙප්ය ංාක.ය
ෙලල ං්යසකසත යි ිමාමයද්ව් ිියි  ාවයෙපය ිය
සංෝය ිාකය අප්වවය  වනගය කව ය වල්ය ම මය
ස්ඉව්්ය ෙපය සියය ෙවි්් වඉ ය ඉව්ගය ිංය
ක්ාිා වයි ාවයපිවතයාළඉව්්යයට  යකසෙය
වි,යෙපසගයසෙයිාංාලයයවවයොතය කයං යිාකය
ෙසපඉය්තඉයවාය්ා.යයය

සගවානය ටමසල ඉය පිළසවය මංිගමය ව ය (ිල)ය
්ග මඉයසගසිෙයපාව්ං.ය

“ද්්ව ිවඉාසිකසගය ක ාිය සකාතිය ගදාි්ය
පෙයකතඉසඉ්?යඒව යසිලලයඔ සගයෙභයසමදි් .ය
ඔ ්ය පං්කිය ස්ාය ලාබසදය විය ඔ ය  ි්ය
ක්ාසද්යසව .ය ියඔ ්යි ංපාම.යඔ යපක ව්යපෙය
කසෙයවි,යඔ ය්ානයයාියසින් යක්ය්යකත .ය ි්ය
ඔ ්යිංපාම.“ය්ල ායි්ං්යමි්්ි.ය

සිය කව ය ෙපය සියය ස්ව ගය සසෙය ාළ ය සසවය
 දාසෙය  ්්වය වල්ය ම මය ්ග්ය ෙලල ං්සගය
ිිමාමයආතකි වයි්සෙයට් විවයසයියය් .ය
ආමඉ.ය
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