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කිතුනු දහමේ විශ්වාසයන් හා 
ශුද්ධ වූ බයිබලය 

මන්සූර් දහ්ලාන් 

මිහිතලය මත වූ පළමු මිනිස් යුවළ තම ජීවිතය 
ආරේභ කළ දින සට මිනිසා මේ ආධාාත්මිමික හා 
සදාචාරාත්මිමක මඟ මපන්වීම උමදසා ඉතිහාසමේ 
විවිධ යුගයන් හි මිනිසුන් අතුරින් මතෝරා ගත්මි 
දැහැමිමයකු ට විශ්වමේ නිර්මාතෘ හා අධිපති මහා 
කාරුණික මදවිඳුන් (අල්ලාහ්) විසන් මාර්මගෝප 
මද්ශයන් පහළ මකොට ඇත. මමමලසන් පහළ කරන 
ලද අවසන් දිවාමය මාර්මගෝපමද්ශය වූමේ මදවිඳුන් 
මේ අවසාන ධර්ම දුතයාණන් වූ මුහේමද් තුමාණන් ට 
පහළ කරන ලද අල් කුර්ආනයයි. මමම සයලු 
මාර්මගෝපමද්ශයන් හි සිංක්ෂිප්ත හරය මලස දැක්විය 
හැකි කරුණු කිහිපයක් පහතින් දක්වා ඇත්මිමතමු. 

1. විශ්වමේ නිර්මාතෘ හා සතාය මදවිඳුන් කීයය බව 

විශ්වාස කිරීම.  

2. නැමදුේ සයල්ල මමම සතාය මදවිඳුන් ට පමණක් 

ම විය යුතුය. 
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3. මමම සතාය මදවිඳුන් ට සමානයන් තැබීම ඉඳුරාම 

තහනේ ය.  

4. මමම සතාය මදවිඳුන් මේ සයලු නියමයන් 

විධානයන් හා මඟ මපන්වීේ පිළිපැදීම.     

අල් කුර්ආනය ට මපර එකම සතාය මදවිඳුන් වූ සර්ව 
බලධාරී අල්ලාහ් විසන්  පහළ කරන ලද සයලු 
මාර්මගෝපමද්ශයන් එක් ජන සමුහයක ට මහෝ එක් 
කාලවකවානුවක ට පමණක් සීමා වූ නමුත්මි පාරිශුද්ධ 
අල් කුර්ආනය මුළු මහත්මි මනුෂ්යා වර්ගයාට ම පහළ 
කරන ලද මලොව අවසන් දිනය දක්වා වලිංගු අවසාන 
දිවාමය මාර්මගෝපමද්ශය මවයි.  

 “ඊශ්රායිල් දරුවනි (යුමදව්වනි), සැබැවින් ම මම මට 
මපර ඇති ‘තව්රාතය’ සැබෑ කරන්නා මලස ද මට පසු 
ව පැමිමණන ‘අහමද්’ (මුහේමද්) යන නමින් යුත්මි 
දුතමයකු පිළිබඳ ව සුබාරිංචි පවසන්නා මලස ද නුඹලා 
මවත එවනු ලැබූ අල්ලාහ් මේ ධර්ම දුතයා (රසුල් 
වරයා) මවමි යි මර්යේමේ පුත්මි ඊසා පැවසු අවස්ථාව 
ගැන (නබිවරය නුඹ සතා බලන්න).  (අල් කුර්ආන්  
61 : 7) 

“ඊශ්රායිල් දරුවනට (යුමදව්වන්ට) ධර්ම දුතමයකු 
(රසුල් වරමයකු) වශමයන් (ඊසා පත්මි කමළේය). (අල් 
කුර්ආන්  3 : 49) 
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“උන් වහන්මසේ (මේසු තුමා) කතා කරමින් ‘මා එවන 
ලද්මද් ඊශ්රාමයල් විංශමේ නැති වූ බැටළුවන් මවත 
පමණකැ’යි වදාළ මසේක”. (ශුද්ධවර මමතව් 15 : 24)    

අල් කුර්ආනය ට මපර පහළ කරන ලද්මද් මේසු 
(ඊසා) ධර්ම දුතයාණන් ට පහළ කරන ලද ‘ඉන්ජීල්’ 
නමින් හැඳින් මවන දිවාමය මාර්මගෝපමද්ශයයි. 
සැබැවින් ම වර්තමාන කිතුනු දහම බව ට පත්මි ව 
ඇත්මිමත්මි විශ්වමේ අධිපති අති උත්මිතරීතර මදවිඳුන් 
(අල්ලාහ්) විසන් ඊසා ධර්ම දුතයාණන් ට (රසූල් 
වරයාණන් ට) පහළ කරන ලද ‘ඉන්ජීල්’ නේ වූ 
සතාය දහමයි. නමුත්මි මමහි මුල් පිටපත වර්තමානමේ 
සුරක්ෂිත ව මනොමැති බව විද්වතුන් මේ මතයයි. මමම 
මාර්මගෝපමද්ශය යැයි සැලමකන වර්තමානමේ අප 
අතර ඇති ‘ශුද්ධ වූ බයිබලය’ හා එය අනුගමනය 
කරන්නන් මේ විශ්වාසයන් හා ක්රි යාවන් පිළිබඳ ව 
මමම ලිපිමයන් සාකච්ඡා කරන්න ට අමප්ක්ෂ්යා 
කරන්මනමු. වර්තමාන ‘ශුද්ධ වූ බයිබලය’ ඊසා ධර්ම 
දුතයාණන් ට පහළ කරන ලද මූල් කෘතිය ම මනොවුව 
ද එහි අන්තර්ගතමේ යේ සතාය මතොරතුරු ඇති බව 
අපට දැක ගත හැකිය. මමම නිගමනය ට කම ට අප ට 
උපකාරී වී ඇත්මිමත්මි ඉන්ජීලය ට පසුව පහළ කරන ලද 
අවසන් දිවාමය මාර්මගෝපමද්ශය වූ අල් කුර්ආනයයි.  

“රමලාන් කවරාකාර මාසයක් ද යත්මි, මනුෂ්යා වර්ගයා 
ට මඟ මපන්වන්නක් මලස ද  යහ මඟ පැහැදිලි 
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කරන්නක් මලස ද (සතා හා අසතා) මවන්කර 
මපන්වන්නක් මලස ද වූ අල් කුර්ආනය එහි ම පහළ 
මකරිණි”. (අල් කුර්ආන් 2 : 185) 

අල් කුර්ආනමේ අන්වර්ථ නාමයන්මගන් එකක් නේ 
‘අල් ෆුර්ඛාන්’ යන්න ය. ‘නිර්ණායකය’ යන්න මමහි 
සමීප අර්ථයයි. සැබැවින් ම අල් කුර්ආනය සතාය හා 
අසතාය අතර නිර්ණායකයයි. මමම පදනම යටමත්මි 
වර්තමාන බයිබලමේ අඩිංගු කරුණු වලින් අල් 
කුර්ආනය සමග එකඟතාවක් ඇති දෑ මබොමහෝ විට 
ඉන්ජීල මුල් පණිවිඩමේ මකොටසක් විය හැකි බව ට 
උපකල්පනය කිරීම නිවැරදි බව අපමේ මතයයි. 
එමහයින් මමම ලිපිමේ කරුණු සාකච්ඡා කිරීමේ දී 
අල් කුර්ආනය හා සැසමඳන කරුණු පිළිබඳ ව 
අවධානය මයොමු මකොට ඇත්මිමතමු.            

බයිබල් වැකි සිංහමලන් සඳහන් කරන විට එහි 
මුලාශ්රය ද සිංහමලන් සඳහන් කළ යුතු ව ඇත. නමුත්මි 
ක පිළිබඳව මබොමහෝ අයට ගැටළු මතු විය හැකි එක් 
ප්රිධාන මහේතුවක් විය හැක්මක් අප මබොමහෝ විට ුරරුවී 
ඇත්මිමත්මි බයිබල් මුලාශ්රයන් හි ඉිං්රීටස නේ භාවිතයට 
නිසා බයිබලමේ අඩිංගු ග්රාන්ථයන් හි ඉිං්රීටස හා එයට 
අනුරූපී සිංහල නාමයන් දැන සටීම වැදගත්මි යැයි 
සතන්මනමු. එමහයින් මමම සිංහල හා ඉිං්රීටස නාම 
ලැයිස්තුව පළමු ව ඉදිරිපත්මි කරන්න ට කැමැත්මිමතමු.     
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පැරණි ගිවිසුම - Old Testament 

උත්මිපත්මිති -                    Genesis  

නික්මයාම -                  Exodus 

මලවි වාවසථ්ාව -             Leviticus 

ගණන් කථාව -              Numbers 

ද්විතීය නීති සිංග්රාහය -         Deuteronomy 

මජෝෂුවා -                    Joshua 

වීරාවලිය -                   Judges 

රූත්මි මේ කථාව -             Ruth 

1 සාමුමවල් -              1 Samuel 

2 සාමුමවල් -              2 Samuel 

1 රාජාවලිය -              1 Kings 

2 රාජාවලිය -               2 Kings 

1 විංශාවලිය -               1 Chronicles 

2 විංශාවලිය -               2 Chronicles 

එස්රා -                      Ezra 

http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#Genesis
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#Exodus
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#Leviticus
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#Numbers
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#Deuteronomy
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#Joshua
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#Judges
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#Ruth
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#1 Samuel
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#2 Samuel
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#1 Kings
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#2 Kings
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#1 Chronicles
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#2 Chronicles
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#Ezra
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මනමහමියා -                Nehemiah 

මතෝබිත්මි -                   Tobit  

ජුදිත්මි -                        Judith 

එස්තර් -                     Esther 

මකබිවරුන්මේ 1 වන මපොත - 1 Maccabees 

මකබිවරුන්මේ 2 වන මපොත - 2 Maccabees 

මජොබ් -                      Job 

ගීතාවලිය -                   Psalms 

හිමතෝපමද්ශ -                Proverbs 

ධර්ම මද්ශකයා -              Ecclesiastes 

මප්රිේම ගී -                      Song of Songs 

සලමමොන්මේ ප්රිඥාව -          Wisdom 

උපමද්ශකයා මහවත්මි සරාක් -  Sirach 

මයසායා -                     Isaiah 

මජරමියා -                   Jeremiah 

විලාප ගී -                    Lamentations 

බාරුක් -                      Baruch 

http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#Nehemiah
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#Tobit
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#Judith
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#Esther
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#1 Maccabees
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#2 Maccabees
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#Job
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#Psalms
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#Proverbs
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#Ecclesiastes
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#Songs
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#Wisdom
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#Sirach
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#Isaiah
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#Jeremiah
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#Lamentations
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#Baruch
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එසකිමයල් -                Ezekiel 

දානිමයල් -                        Daniel 

මහොසයා -                    Hosea 

මජෝමවල් -                         Joel 

ආමමොස් -                   Amos 

ඔබදියා -                   Obadiah 

මජෝනා -                   Jonah 

මිකා -                               Micah 

නාුරේ -                    Nahum 

හබක්කුක් -                 Habakkuk 

මශපනියා -               Zephaniah 

හේගයි -                   Haggai 

මසකරියා -               Zechariah 

මලාකි -                    Malachi 

ද්විතීය සේමත ග්රාන්ථ  

නව ගිවිසුම -            New Testament 

http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#Ezekiel
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#Daniel
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#Hosea
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#Joel
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#Amos
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#Obadiah
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#Jonah
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#Micah
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#Nahum
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#Habakkuk
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#Zephaniah
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#Haggai
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#Zechariah
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#Malachi
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ශුද්ධවර මමතව් -          Matthew 

ශුද්ධවර මාක් -        Mark 

ශුද්ධවර ලූක් -         Luke 

ශුද්ධවර මජොහාන් -     John 

මප්රිේරිතයින්මේ ක්රි යා -   Acts 

මරෝමවරුන් -           Romans 

1 මකොරින්තිවරුන් -      1 Corinthians 

2 මකොරින්තිවරුන් -      2 Corinthians 

ගලාතිවරුන් -           Galatians 

එපීසවරුන් -             Ephesians 

පිලිප්පිවරුන් -          Philippians 

මකොමලොස්සවරුන් -    Colossians 

1 මතසමලොනිකවරුන් - 1 Thessalonians 

2 මතසමලොනිකවරුන් -    2 Thessalonians 

1 තිමමෝතියස් -             1 Timothy 

1 තිමමෝතියස් -             2 Timothy 

තීතස් -                          Titus 

http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#Matthew
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#Mark
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#Luke
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#John
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#Acts
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#Romans
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#1 Corinthians
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#2 Corinthians
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#Galatians
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#Ephesians
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#Philippians
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#Colossians
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#1 Thessalonians
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#2 Thessalonians
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#1 Timothy
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#2 Timothy
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#Titus
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පිමලමමොන් -                    Philemon 

මහබ් මරව්වරුන් මවත -       Hebrews 

ජාමකොබ් තුමා මවත -         James 

1 මප්දුරු -                          1 Peter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2 මප්දුරු -                           2 Peter 

1 මජොහන් -                       1 John 

2 මජොහන් -                       2 John 

3 මජොහන්                         3 John 

ජූද් -                                 Jude 

මජොහන් තුමා ට එළිදරව් වූ දර්ශන - Revelation 

සුබ අස්න පාවුලු තුමා යැවූ හසුන් 
සාමානා හසුන් 

පහත කරුණු සාකච්ඡා කිරීමේ දී පළමු ව වර්තමාන 
කිතුනු දහමේ සිංකල්පයක් මබොමහෝ විට ප්රිශ්නයක් 
මලස ඉදිරිපත්මි කරමින් ක පිළිබඳ ව බයිබලමේ 
ඉගැන්වීේ කුමක් ද යන්න මුලාශ්ර සමග උපුටා දක්වා 
ඇත්මිමතමු. කිතුනුවන්මේ උත්මිතරීතර ආගමික ග්රාන්ථය 
වූ බයිබලමේ  ඉගැන්වීේ ප්රිතික්මෂ්යේප කරන්න ට ඔවුන් 

http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#Philemon
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#Hebrews
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#James
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#1 Peter
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#2 Peter
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#1 John
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#2 John
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#3 John
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#Jude
http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/#Revelation
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ට හැකියාවක් තිමබ් ද යන්න අප විසන් සෘජුව ම 
ඔවුන්මගන් ඇසය යුත්මිතක් ව ඇත.  

ඔබ බයිබලමේ පැරණි හා නව ගිවිසුේ 
විශ්වාස කිරීමට හා ක අනුව කටයුතු 

කිරීමට බැඳී සටින්මන් ද? 

“17 මම වාවසථ්ාවලිය හා දිවැසාවලිය අවලිංගු කරනු 
පිණිස ආමවමි යි මනොසතන්න. මා ආමේ කවා අවලිංගු 
කිරීමට මනොව සේපුර්ණ කිරීමටය. 18 සැබැවින් ම 
මම ඔබට කියමි අහස හා මපොමළොව පහ ව ගියත්මි 
සයල්ල පරිපුර්ණ වන තුරු වාවස්ථාවලිමයන් 
ඉස්පිල්ලක් මහෝ පාපිල්ලක් වත්මි පහ වී මනොයන්මන් 
ම ය. 19 එබැවින් මම ආඥාවලින් ඉතා සුළු එකක් වත්මි 
කඩ කරන හා කඩ කරන මලස මිනිසුන් ට උගන්වන 
කවමරකු වුව ද ඔුර ස්වර්ග රාජාමයහි ඉතා සුළු යැ යි 
කියනු ලබන්මන්ය. එමහත්මි කවා පිළිපදින කවා 
උගන්වන කවමරකු වුව ද ඔුර ස්වර්ග රාජාමයහි 
උතුේ යැයි කියනු ලබන්මන්ය. 20 මන්ද ඔබ 
ධර්මිෂ්ය්ඨකමින් විනයධරයන් ද පරිසවරුන් ද ඉක්මවා 
මනොගිමයොත්මි ඔබ කිසමසේත්මි ස්වර්ග රාජායට 
මනොපිවිමසන්මනුර යැයි ඔබට කියමි”. (ශුද්ධවර 
මමතව් 5 : 17 – 20)         

මේසු තුමාණන් ව ඔබ විශ්වාස කරන්මන් 
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විශ්වමේ නිර්මාතෘ හා අධිපති මදවිඳුන්මේ 
මශ්රේෂ්ය්ඨ ධර්ම දුතයාණන් මකමනකු මලස 
ද? නැතමහොත්මි විශ්වමේ අධිපති මදවිඳුන් 
මලස ද? පූර්ව නිගමනයන්මගන් බැහැර ව 
විවෘත මනසකින් බුද්ධිමත්මි හා විචාරශීලී 
චින්තනමයන් යුක්ත ව පහතින් උපුටා 
දක්වා ඇති බයිබල් වැකි කියවන ඔබට 
හැමඟන්මන් කුමක් ද යන්න පිළිබඳ ව 
කරුණාකර සතා බලන්න. 

“1 මදවියන් වහන්මසේ කතා මකොට මම සයලු ආඥා 
වදාළ මසේක. 2 වහල්කමේ  නිවාසය වූ මිසර 
මද්ශමයන් නුඹ පිටත ට මගනා සමිඳාණන් මම ය. 3. 
මා හැර අන් කිස ම මදවි මකමනකු නුඹට මනොසටිය 
යුතු ය. 4. නුඹ සඳහා මනළු රූපයක් මහෝ ඉහළ 
අහමසහි වත්මි පහළ මපොමළොමවහි වත්මි මපොමළොමවන් 
යට ජලමයහි වත්මි ඇති කිසම වස්තුවක ට සමාන 
මදයක් මහෝ සාදා මනොගන්න. 5 නුඹ කවාට නමසක්ාර 
මනොකරන්න. කවාට මනොවඳින්න. මන්ද නුමේ මදවි 
සමිඳාණන් වහන්මසේ වන මා ප්රිතිවාදීන් මනොඉවසන 
මදවි මකමනකු වන බැවිනි”. (නික්මයාම 20 : 1 – 5) 

“එවිට සමිඳාණන් වහන්මසේ මදවියන් වහන්මසේ බවත්මි 
මවන මදවි මකමනකු නැති බවත්මි මිහි පිට සයලු 
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ජාතීුර දැනගන්මනෝ ය”. (1 රාජාවලිය 8 : 60) 

“10 ඊශ්රාමයල් ජනමයනි, නුඹලා මාමේ 
සාක්ෂිකාරමයෝ ය. නුඹලා මාමේ මසේවක ජාතිය 
වශමයන් මම මතෝරා ගතිමි. එමසේ මකමළේ, නුඹලා මා 
හඳුනා, අදහාමගන, මත්මිරුේ ගැනීම  පිණිසත්මි, එක ම 
මදවියන් වහන්මසේ මා බව දැන ගැනීම පිණිසත්මි ය. 
මාමගන් බැහැර අන් මදවි මකමනක් ඇත්මිමත්මි නැත, 
සටිමේත්මි නැත, සටින්මන්ත්මි නැත. 11 එමසේ ය, මම 
පමණක් සමිඳාණන් වහන්මසේ ය. මා හැර අන් 
ගැලවුේකාරමයක් නැත”.  (මයසායා 43 : 10 - 11) 

“20 සමිඳාමණෝ මමමසේ වදාරන මසේක; ‘ජාතීන් අතමර් 
ගැල වී සටින සයල්මලනි, එක් රැස් ව ළඟා මවත්මි වා! 
ළී රූප උසුලාමගන යන, ගැලවීම මගන මදන්න 
මනොහැකි, මදවිවරුන් යදින අයට නැණ නුවණ නැත. 
21 ඉදිරියට ඇවිත්මි නුඹලාමේ නඩුව දන්වා එකිමනකා 
සමග මන්ත්රලණය කර ගනිත්මි වා! සදුවන්න යන මද් 
මබොමහෝ ඉහත දී ීයමව් කවමරක් ද? එමසේ මකමළේ 
සමිඳාණන් වන මම මනොමවේ ද? මා හැර අන් මදවි 
මකමනක් නැත. මම ධර්මිෂ්ය්ඨ ගැලවුේකාර 
මදවිඳාමණෝ ය. මවන මදවි මකමනක් ඇත්මිමත්මි ම 
නැත. 22 මලෝ වැස සයල්මලනි, මා මවත එන්න; දැන් 
මාමේ ගැලවීම ලබා ගන්න. මා හැර අන් මදවි 
මකමනක් මනොමැත.   (මයසායා 45 : 20 - 22) 
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“4 නුඹලා මහලු වී හිස මකස් පැසී යන මතක් මම 
නුඹලා රැක බලාගන්මනමි. මම නුඹලා මැව්මවමි; මම 
නුඹලා රැක බලා උපකාර මකොට නුඹලා 
ගලවන්මනමි. 5 නුඹලා මා සමාන කරන්මන් 
කවමරකුට ද සසඳා බලන්න; මා හා සම කිසමවක් 
ඇද් ද? 6 වස්තුකාරමයෝ තමන්මේ පසුේබි හැර, රන් 
රිදී මගන තරාදිමයන් කිරා, රන් කරුමවකු කුලියට 
මගන, මදවි රූපයක් ඔුර ලවා සාදවා, වැඳ වැටී ඊට 
නමස්කාර කරති. 7 ඔවුුර එය කර පිට තබා, 
උසුලාමගන මගොස් ඊට නියම තැනක තබති. ක 
රූපයට මසලමවන්න වත්මි මනොහැකි ව එතැන ම රැඳී 
තිමබ්. යාච්ඤා කළත්මි පිළිතුරු මදන්මන් වත්මි, විපතින් 
යමමකු ගලවන්න වත්මි එයට බැරිය. 8 මෝෝහ 
ජනමයනි, මේ මද් සහි මකොට මා කර ඇති මද් සතට 
ගන්න. 9 පුරාණමේ සදු වූ මද් සහි කරමගන මා 
පමණක් මදවිඳාණන් බව, මා හා සමාන අන් කිසමවකු 
නැති බව පිළිගන්න. (මයසායා 46 : 4 - 9) 

“17 උන් වහන්මසේ මඟ බැස ගමන් ගණිත්මි ම එක් 
මිනිමසක් දිව අවුත්මි උන් වහන්මසේ ඉදිරිමයහි දණින් 
වැටී ‘යහපත්මි ගුරු මද්වමයනි, සදාතන ජීවිතය (සව්ර්ග 
රාජාය) උරුම කර ගන්නා පිණිස මා කුමක් කළ යුතු 
දැ’යි උන් වහන්මසේමගන් ඇසීය. 18 මේසුස් වහන්මසේ 
ඔුරට කතා මකොට ‘මා යහපත්මි යැයි ඔබ කියන්මන් 
මන් ද? ුරමදක් මදවියන් වහන්මසේ මිස අන් කිසමවක් 
යහපත්මි මනොමව්. 19 ඔබ ආඥා දන්මනහි ය. මිනී 
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මනොමරන්න, කාම මිතාාචාරය මනොකරන්න, 
මසොරකේ මනොකරන්න, මබොරු සාක්ෂි මනොකියන්න, 
විංචා මනොකරන්න, නුමේ පියාටත්මි මවටත්මි මගෞරව 
කරන්න යනු’යි වදාළ මසේක. 20 ඔුර ද උත්මිතර මදමින් 
‘ගුරු මද්වයාමණනි, මම මම සයල්ලක් ම මයොවුන් 
විමේ සට රක්ෂ්යා කළමේ’යි උන් වහන්මසේ ට ීයමව් ය. 
21 මේසුස් වහන්මසේ ඔුර මදස බලා ඔුර මකමරහි 
මමත්මි සත්මි වඩා ‘ඔබට එක් අඩු පාඩුවක් ඇත. යන්න, 
ඔබ සතු සයල්ල විකුණන්න, විකුණා දිළිඳුන් ට 
මදන්න. ස්වර්ගමයහි ඔබට සේපත්මි ඇති වන්මන් ය. 
එන්න මා අනුගාමී වන්නැ’යි ඔුරට වදාළ මසේක. 22 
එමහත්මි ඔුර ක ීයම නිසා මලානික වී මදොේනසන් පිරී 
එතනින් නික්ම ගිමේ ය. එමසේ මකමළේ ඔුරට වස්තු 
සේභාරයක් තිබුණු බැවිනි”.  (ශුද්ධවර මාක් 10 : 17 – 
22)  (ශුද්ධවර මමතව් 19 : 16 – 22)    

“17 මේසුස් වහන්මසේ කතා මකොට, මා අල්ලන්නට 
එපා, මන්ද, මම තව ම පියාණන් වහන්මසේ මවත ට 
මනොනැිංමගමි. ක නිසා දැන් මාමේව සමහෝදරයන් 
මවත ට මගොස් මම මාමේ පියාණන් වහන්මසේ හා 
ඔබමේ පියාණන් වහන්මසේ ද මාමේ මදවියන් 
වහන්මසේ හා ඔබමේ මදවියන් වහන්මසේ ද මවතට 
නගින්මනමියි ඔවුන්ට කියන්නැ’යි වදාළ මසේක” 
(ශුද්ධවර මජොහන් 20 : 17) 

“3 සදාතන ජීවනය මේ ය, එක ම සැබෑ මදවියන් වන 
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ඔබ ද, ඔබ විසන් එවන ලද තැනැන් වහන්මසේ වන 
මේසුස් ක්රි ස්තුන් වහන්මසේ ද දැනගැනීම ය. 4 ඔබ 
වහන්මසේ මට භාර දුන් මමමහය සේපුර්ණ කරමින් 
මම මිහි පිට ඔබ මහිමයට පැමිණවීමි” (ශුද්ධවර 
මජොහන් 17 : 3 - 4)     

“ස්වර්ගමයහි සටින මාමේ පියාණන් වහන්මසේ මේ 
කැමැත්මිත ඉටු කරන කවුරුන් වූව ද, ඔවුුර මාමේ 
සමහෝදරයාත්මි, මාමේ සමහෝදරීත්මි, මාමේ මෑණිමයෝත්මි 
යැයි වදාළ මසේක”. (ශුද්ධවර මමතව් 12 : 50) 

“ඊශ්රාමයල් ජනයිනි, මේ වචනයට සවන් මදන්න. ඔබ 
ම දන්නා මලස නාසමරත්මි හි මේසුස් වහන්මසේ 
මදවියන් වහන්මසේ විසන් මතෝරා පත්මි කළ 
මනුෂ්යාමයකි. ක බව මදවියන් වහන්මසේ උන් වහන්මසේ 
මඟින් ඔබ අතර කළ ප්රිබල ක්රි යාවලින් ද අරුම පුදුම 
මද්වලින් ද ලකුණුවලින් ද මපන්වූ මසේක” (ක්රි යා 2 : 
22)  

“ආබ්ර)හේමේ ද ඊසාක්මේ ද ජාමකොබ්මේ ද මදවි වූ 
අපමේ පියවරුන්මේ මදවියන් වහන්මසේ තමන් 
මසේවකයා වූ මේසුස් වහන්මසේ මහිමයට පැමිණ වූ 
මසේක. එමහත්මි ඔබ උන් වහන්මසේ නඩු ශාලාවට 
පැමිමණව්වුර ය. තවද පිලාත්මි විසන් උන් වහන්මසේ 
නිදහස් කරන්නට තීරණය කරමගන සටි විට ඔුර 
ඉදිරිමේ ම ඔබ උන් වහන්මසේ ප්රිතික්මෂ්යේප කළාුර ය”. 
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(ක්රි යා 3 :13) 

“28 විනයධරයන්මගන් මකමනක් පැමිණ ඔවුන් 
එකතු වී උන් වහන්මසේ සමග විවාද කරනු අසා උන් 
වහන්මසේ ඔවුන් ට මැනවින් පිළිතුරු දුන් බව ද දැක, 
‘සයලු ආඥා අතමරන් ශ් මර්ෂ්ය්ඨතම ආඥාව කිමමක් 
දැ’යි උන් වහන්මසේමගන් ප්රිශ්න මකමළේ ය. 29 මේසුස ්
වහන්මසේ උත්මිතර මදමින් මශ්රේෂ්ය්ඨතම ආඥාව මේ ය; 
ඊශ්රාමයල් වැසයනි අසන්න අමප් ස්වාමීන් වන 
මදවියන් වහන්මසේ එක ම සමිඳාණන් වහන්මසේ ය. 30 
නුමේ මුළු හෘදමයන් ද නුමේ මුළු ආත්මිමමයන් ද නුමේ 
මුළු බුද්ධිමයන් ද නුමේ මුළු වීර්යයන් ද නුමේ මදවි 
සව්ාමීන් වහන්මසේ ට මප්රිේම කරන්න. 31 මදවැන්න මම 
ය. නුඹ නුඹට ම මප්රිේම කරන්නාක් මමන් නුමේ 
අසල්වැසයා ට මප්රිේම කරන්න. මමයට වඩා මශ්රේෂ්ය්ඨ 
අන් කිස ආඥාවක් නැතැ’යි වදාළ මසේක. 32 එවිට 
විනයධරයා උන් වහන්මසේ ට පිළිතුරු මදමින්, 
‘ගුරුමද්වමයනි, එය සැබෑය. උන් වහන්මසේ එක ම 
තැනන් වහන්මසේ යැයි ඔබ ීයවා හරිය. උන් වහන්මසේ 
හැර අන් මදවි මකමනක් නැත. 33 මුළු හෘදමයන් ද 
මුළු ආත්මිමමයන් ද මුළු බුද්ධිමයන් ද මුළු වීර්යමයන් ද 
උන් වහන්මසේ ට මප්රිේම කිරීම සහ තමා ට මමන් ම තම 
අසල්වැසයා ට මප්රිේම කිරීම, දවන යාග පුජා හා 
මවනත්මි පුජා සයල්ලට ම වඩා මශ්රේෂ්ය්ඨයැ’යි ීයමව් ය”. 
(ශුද්ධවර මාක් 12 : 28 – 33) 
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“34 උන් වහන්මසේ සද්දුසවරුන් නිරුත්මිතර කළ බව 
අසා පරිසවරු එක් රැස් වූ හ. 35 ඔවුන් අතමරන් 
විනයධරමයක් උන් වහන්මසේ පරීක්ෂ්යා කරමින්, 36 
‘ගුරුමදවයිනි, වාවස්ථාවලිමයහි මශ්රේෂ්ය්ඨතම ආඥාව 
කිමමක් දැ’යි ඇසීය. 37 උන් වහන්මසේ ඔුරට කතා 
මකොට ‘නුමේ මුළු හෘදමයන් ද නුමේ මුළු සතින් ද 
නුමේ මුළු බුද්ධිමයන් ද නුමේ මදවි සව්ාමීන් වහන්මසේ 
ට මප්රිේම කරන්න. 38 මමය මශ්රේෂ්ය්ඨතම පළමු වන 
ආඥාව ය. 39 මද වන ආඥාව ද එයට සමානය. එනේ 
‘නුඹ නුඹට මප්රිේම කරන්නාක් මමන් නුමේ 
අසල්වැසයාටත්මි මප්රිේම කරන්න’ යනුයි. 40 මුළු 
වාවස්ථාවලිය හා දිවැසාවලිය රඳා ඇත්මිමත්මි මම ආඥා 
මදක මත යැ’යි වදාළ මසේක”. (ශුද්ධවර මමතව් 22 : 
34 – 40) 

“25 එක්තරා විනයධරමයක් නැඟිට උන් වහන්මසේ 
පරීක්ෂ්යා කරමින් ‘ගුරුමද්වමයනි, සදාතන ජීවනය 
(ස්වර්ග රාජාය) හිමි කර ගනු සඳහා මා කුමක් 
කටයුතු දැ’යි ඇසී ය. 26 උන් වහන්මසේ ද ඔුරට 
පිළිතුරු මදමින් ‘වාවස්ථාවලිමයහි ලියා ඇත්මිමත්මි 
කුමක් ද? ඔබ එය මත්මිරුේ ගන්මන් මකමසේ දැ’යි ඇසු 
මසේක. 27 ඔුර උත්මිතර මදමින් ‘නුමේ මුළු හෘදමයන් ද 
නුමේ මුළු ආත්මිමමයන් ද නුමේ මුළු වීර්යමයන් ද 
නුමේ මුළු බුද්ධිමයන් ද නුමේ මදවි වූ සමිඳාණන් 
වහන්මසේටත්මි නුඹ නුඹට මප්රිේම කරන්නාක් මමන් 
නුමේ අසල්වැසයාටත්මි මප්රිේම කරන්න යනුයි’ ීයය. 28 
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උන් වහන්මසේ ඔමබ් උත්මිතරය හරි ය. එමසේ කරන්න, 
එවිට ඔබ ජීවත්මි වන්මනහි යැ’යි ඔුරට වදාළ මසේක”. 
(ශුද්ධවර ලූක් 10 : 25 – 28)  

“21 ‘ස්වර්ගමයහි වැඩ වසන මාමේ පියාණන් 
වහන්මසේමේ කැමැත්මිත ඉටු කරන අය මිස මට, 
‘ස්වාමීනි, ස්වාමීනි’යි කියන සයල්මලෝ ම ස්වර්ග 
රාජායට ඇතුළු මනොවන්මනෝ ය. 22 ක දවමසේ දී 
මබොමහෝ මදමනක්, ‘ස්වාමීනි, ස්වාමීනි, අපි ඔමබ් 
නාමමයන් දුෂ්ය්ටාත්මිමයන් දුරු මනොමකමළමු ද? ඔමබ් 
නාමමයන් මනොමයක් ප්රිබල ක්රි යා මනොමකමළමු දැ’යි 
මට කියනු ඇත. 23 එවිට මම, ‘කිස කමලක ඔබ 
මනොහැඳින්මනමි, දුදමනනි, මා මවතින් අහක් ව 
යන්නැ’යි ඔවුන්ට කියන්මනමි”. (ශුද්ධවර මමතව් 7 : 
21 – 23) 

 “8 යළිත්මි යක්ෂ්යයා උන් වහන්මසේ ඉතා උස් කන්දකට 
පමුණුවා, මලෝකමේ සයලු රට රාජායන් සහ කවාමේ 
යසශ්රිාය උන් වහන්මසේ ට මපන්වා, 9 ‘ඔබ දණින් වැටී 
මට නමස්කාර කරන්මනහි නේ මේ සයල්ල ඔබට 
මදන්මනමි’යි උන් වහන්මසේ ට ීය ය. 10 එවිට මේසුස් 
වහන්මසේ කතා කරමින් ‘සාතන් පලා යව! නුමේ මදවි 
සමිඳාණන් වහන්මසේ ට නමස්කාර කරන්න, උන් 
වහන්මසේ ට පමණක් මසේවය කරන්න කියා ලියා 
ඇතැ’යි ඔුරට වදාළ මසේක”.  (ශුද්ධවර මමතව් 4 : 8 – 
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10). 

“10 උන් වහන්මසේ මජරුසලමට පිවිස කළ මුළු නුවර 
වැසමයෝ කැලඹී ‘මම කවමරක් දැ’යි ඇසුහ. සමුහමයෝ 
ද ‘මමතුමාමණෝ ගැලීලිමේ නාසමරත්මි නුවර දිවැසවර 
(මදවිඳුන්මේ ධර්ම දුතයාණන්) මේසුස ්වහන්මසේ යැ’යි 
පිළිතුරු දුන්හ”. (ශුද්ධවර මමතව් 21 : 10 – 11). 

“9 මිහි පිට කිසමවකුට පියාමණෝ යි මනොකියන්න. 
ඔබට ඇත්මිමත්මි ස්වර්ගමයහි වැඩ වසන එක ම 
පියාණන් වහන්මසේ ය. 10 ඔබ ‘නායකමයෝ’යි කියවා 
මනොගන්න. ඔබමේ නායකයාමණෝ එක් මකමනක් ම 
ය. එනේ ක්රි ස්තුස් වහන්මසේ ය”. (ශුද්ධවර මමතව් 23 : 
9 - 10).     

“36 එකල මේසුස ්වහන්මසේ ඔවුන් සමග මගත්මිමසමන 
නේ වූ තැනට පැමිණ ‘මා එතැනට මගොස් යාච්ඤා 
කරන අතර ඔබ මමහි සටින්නැ’ යි සය ශ්රාවකයන් ට 
වදාළ මසේක. 37 උන් වහන්මසේ මප්දුරු ද මසබදිමේ 
පුත්රලයන් මදමදනා ද කැඳවාමගන ගිය මසේක. ඉන් පසු 
උන් වහන්මසේ මශෝකවන්ටත්මි සන්තාපවන්ටත්මි පටන් 
ගත්මි මසේක. 38 එකල උන් වහන්මසේ ඔවුන් අමතමින් 
‘මැමරන තරමට මාමේ සත අතිශයින් මශෝකාන්විත 
ය, ඔබ මමහි නැවතී මා සමඟ අවදි ව ඉන්නැ’යි වදාළ 
මසේක. 39 උන් වහන්මසේ මඳක් ඉදිරියට මගොස් මුණින් 
වැටී, ‘අමහෝ මාමේ පියාණනි, හැකි නේ මම කුසලාන 
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මා මකමරන් පහ කළ මැනව. එමහත්මි මා කැමති මලස 
මනොව ඔබ කැමති මලස මව්වා’යි යාච්ඤා කළ 
මසේක”. (ශුද්ධවර මමතව් 26 : 36 – 39) 

“තුනට පමණ මේසුස් වහන්මසේ ‘කලී කලී ලමා 
සබක්තනි’ කියා මහ හඬින් මමොර ගැසුහ. එහි අර්ථය 
‘මාමේ මදවියනි, මාමේ මදවියනි, ඔබ මා අත්මිහැරිමේ 
මක්නිසා ද යනු’යි”. (ශුද්ධවර මමතව් 27 : 46) 

“තවද, ක දවස්වල දී උන් වහන්මසේ යාච්ඤා කරන 
පිණිස කන්දකට නැගී මදවියන් වහන්මසේට යාච්ඤා 
කරමින් මුළු රැය මගවූ මසේක”. (ශුද්ධවර ලූක් 6 : 12) 

“ක පැමේ දී ම උන් වහන්මසේ ශුද්ධාත්මිමමයන් පුර්ණ වී 
උදන් අනමින් ‘ස්වර්ගයටත්මි මපොමළොවටත්මි අධිපති වූ 
පියාමණනි, ඔබ මේ මද්වල් පැණවතුන් හා 
නැණවතුන් මකමරන් ආවරණය මකොට බාලයන්ට 
අනාවරණය කළ බැවින් ඔබට තුති පුදමි. එමසේය 
පියාණනි, ඔබට ප්රිුය මනාප වූමේත්මි එය ම ය”. 
(ශුද්ධවර ලූක් 10 : 21) 

“එමසේ වූව ද අදත්මි මහටත්මි අනිද්දාත්මි මා චාරිකාමවහි 
මයදිය යුතු ය. කුමක් මහයින් ද, දිවැසවරමයකුමේ  
මරණය මජරුසලමමන් පිටත දී සදු විය මනොහැකි ය”. 
(ශුද්ධවර ලූක් 13 : 33) 

“ ‘කවර කාරණා දැ’යි උන් වහන්මසේ ඔවුන්මගන් ඇසු 
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මසේක. ඔවුුර උත්මිතර මදමින් ‘නාසරත්මි හි මේසුස් 
වහන්මසේ පිළිබඳ කාරණා ය. උන් වහන්මසේ මදවියන් 
වහන්මසේ හා සකල ජනතාව ඉදිරිමයහි ක්රි යාමවහි ද 
කතාමවහි ද බලසේපන්න දිවැසවරමයකු ව සටි 
මසේක”. (ශුද්ධවර ලූක් 24 : 19)    

“31 ක අතර ශ්රාවකමයෝ ‘ගුරුමද්වමයනි, වළඳනු 
මැනව’යි උන් වහන්මසේමගන් අයැද සටිමයෝ ය. 32 
එමහත්මි උන් වහන්මසේ ‘ඔබ මනොදන්නා මභෝජනයක් 
වැළඳීමට මට ඇතැ’යි ඔවුන්ට වදාළ මසේක. 33 යේ 
කිසමවක් උන් වහන්මසේට ආහාර මගනවුත්මි 
දුන්මන්දැ’යි එවිට ශ්රාවකමයෝ තම තමන් අතමර් විමසු 
හ. 34 මේසුස් වහන්මසේ ඔවුන් අමතා ‘මාමේ 
මභෝජනය නේ, මා එවූ තැනැන් වහන්මසේමේ 
කැමැත්මිත කිරීමත්මි උන් වහන්මසේමේ කාර්යය නිමාව 
ට පත්මි කිරීමත්මි ය”.(ශුද්ධවර මජොහන් 4: 31– 34) 

“මාමේ තනි බලමයන් මට කිසත්මි කළ මනො හැකි ය. 
අණ ලත්මි පරිද්මදන් ම මම විනිශ්චය  කරමි. මාමේ 
විනිශ්චය සාධාරණ ය. මන්ද, මාමේ අරමුණ මාමේ ම 
කැමැත්මිත ඉටු කිරීම මනොව, මා එවා වදාළ උන් 
වහන්මසේමේ කැමැත්මිත ඉටු කිරීමය”. (ශුද්ධවර 
මජොහන් 5 : 30) 

“කකාන්තමයන් ම මම ඔබට කියමි. මාමේ වචනය 
අසා මා එවා වදාළ තැනැන් වහන්මසේ අදහාගන්නාට 
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සදාතන ජීවනය ඇත.” (ශුද්ධවර මජොහන් 5 : 24) 

“තවද, මා එවා වදාළ පියාණන් වහන්මසේ ම මා පිළිබඳ 
ව සාක්ෂි දරා ඇත. උන් වහන්මසේමේ හඬ කිස 
කමලක ඔබ අසා නැත. ස්වරූපය ද දැක නැත”. 
(ශුද්ධවර මජොහන් 5 : 37) 

“16 එමහයින් මේසුස් වහන්මසේ පිළිතුරු මදමින්, 
‘මාමේ ඉගැන්වීේ මාමේ ම මනොව, මා එවා වදාළ 
තැනැන් වහන්මසේමේ ය. 17 යමමක් මදවියන් 
වහන්මසේමේ කැමැත්මිත කරන්නට කැමැති වන්මන් 
නේ ඔුර ක ඉගැන්වීේ මදවියන් වහන්මසේමගන් වූවක් 
ද නැතමහොත්මි මාමගන් ම වූවක් දැයි දැනගන්මන්ය. 18 
තමාමේ ම අධිකාරී බලමයන් අදහස් පවසන 
තැනැත්මිමත්මි තමාමේ ම මගෞරවය මසොයන්මනකි. 
එමහත්මි තමන් එවා වදාළ තැනැන් වහන්මසේමේ 
මගෞරවය මසොයන්නා අවිංක තැනැත්මිමතකි. විංක 
බවක් ඔුර තුළ නැත”. (ශුද්ධවර මජොහන් 7 : 16 – 18) 

“39 ‘අමප් පියාමණෝ ආබ්ර)හේ යැ’යි ඔවුුර උන් 
වහන්මසේට පිළිතුරු දුන්හ. උන් වහන්මසේ ද ‘ඔබ 
ආබ්ර)හේමේ දරුමවෝ නේ ආබ්ර)හේ කළ ක්රි යා ඔබත්මි 
කරනු ඇත. 40 එමසේ වූව ද මදවියන් වහන්මසේමගන් 
අසා දැන ගත්මි සතාය ප්රිකාශ කළ මිනිමසකු වන මා 
මරන්නට ඔබ මසොයන්මනුර ය. ආබ්ර)හේ නේ එමසේ 
මකමළේ නැත”. (ශුද්ධවර මජොහන් 8 : 39 – 40) 
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“38 එවිට, නැවතත්මි මේසුස් වහන්මසේ අතිශයින් 
කැලඹී මසොමහොන් මේ ළඟට පැමිණි මසේක. එය 
වනාහි ගල් ගුහාවකි. එහි කට ගලකින් වසා තිබිණි. 
39 ‘ගල ඉවත්මි කරන්නැ’යි මේසුස් වහන්මසේ වදාළ 
මසේක. ‘ස්වාමීනි, ඔුර මියමගොස් සතර දිනකි, දැන් 
දුගඳත්මි ඇතැ’යි මළ තැනැත්මිතාමේ මසොමහොයුරියක වූ 
මර්තා ීයවා ය. 40 මේසුස් වහන්මසේ කතා මකොට, 
‘ඔබට ඇදහිල්ල ඇත්මිනේ ඔබ මදවියන් වහන්මසේමේ 
මතජශ්රිාය අත්මිදකින බව මා ීයවා මනොමව් දැ’යි ඈ ට 
වදාළ මසේක. 41 එවිට ඔවුුර ගල ඉවත්මි කළහ. මේසුස් 
වහන්මසේ ඇස් ඔසවා ‘පියාමණනි, ඔබ මට සවන් දුන් 
නිසා මම ඔබට ස්තුති කරමි. 42 සැමවිට ම ඔබ මට 
සවන් මදන බව මම දැන සටිමයමි. එමහත්මි මා මේ මද් 
ීයමව් ඔබ මා කවා වදාළ බවට අවට සටින සමුහයා 
අදහාගන්න පිණිස යැ’යි වදාළ මසේක. (ශුද්ධවර 
මජොහන් 11 : 38 – 42) 

“මට මප්රිේම මනොකරන්නා මාමේ ධර්මය මනොපිළිපදියි. 
ඔබ අසන ධර්මය මාමේ මනොව මා කවා වදාළ 
පියාණන් වහන්මසේමේ ධර්මය ය”. (ශුද්ධවර මජොහන් 
14 : 24) 

“ඇත්මිමත්මි එක ම මදවියන් වහන්මසේ ය. මදවියන් 
වහන්මසේ හා මනුෂ්යායන් අතර වනුමේ එක ම 
මදහත්මිකාරමයකි. එනේ, මනුෂ්යාමයකු වූ ක්රි ස්තුස් 
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මේසුස් වහන්මසේ ය”. (1 තිමමෝති 2 : 5) 

“ඇත්මිමත්මි එක ම මදවි මකමනකු බව ඔබ අදහන්මනහි 
ය. එය කදිමයි. දුෂ්ය්ටාත්මිමමයෝත්මි එමසේ අදහා බිමයන් 
මවවුලති”. (ජාමකොබ් 2 : 19) 

“මේසුස් වහන්මසේ කතා මකොට, ‘මා අල්ලන්නට එපා; 
මන්ද, මම තව ම පියාණන් වහන්මසේ මවත ට 
මනොනැිංමගමි. ක නිසා දැන් ඔබ මාමේ සමහෝදරයන් 
මවත ට මගොස්, මම මාමේ පියාණන් වහන්මසේ හා 
ඔබමේ පියාණන් වහන්මසේ ද මාමේ මදවියන් 
වහන්මසේ හා ඔබමේ මදවියන් වහන්මසේ ද මවතට 
නඟින්මනමි’යි ඔවුන්ට කියන්නැ’යි වදාළ මසේක” 
(ශුද්ධවර මජොහන් 20 : 17)  

“මමමසේ මේසුස් ස්වාමීන් වහන්මසේ ඔවුන්ට කතා කළ 
පසු සව්ර්ගයට ඔසවා ගනු ලැබ, මදවියන් වහන්මසේමේ 
දකුණු පස අසුන් ගත්මි මසේක”. (ශුද්ධවර මාක් 16 : 19) 

විශ්වමේ අධිපති මදවිඳුන් විසන් දැන් වූ 
කරුණු හැර ගුප්ත දෑ පිළිබඳ දැනුම මේසු 

තුමාණන් ට තිබුමේ ද? එතුමාණන් 
මදවිඳුන් නේ මේ දැනුම තිබිය යුතු 

මනොමව් ද? කරුණාකර සතා බලන්න. 

“12 පසු දා ඔවුන් මබතානිමයන් නික්ම ගිය කළ උන් 



 

27 

වහන්මසේ ට බඩගිනි විය. 13 උන් වහන්මසේ මකොළ 
ඇති අත්මිතික්කා ගසක් දුර දී දැක, ඉන් යමක් ලැමබ් 
මදෝ යි සතමින් එහි වැඩිය මසේක. ගස ළඟට පැමිණි 
කළ, මකොළ මිස අන් කිසවක් සේබ මනොවී ය. ක 
අත්මිතික්කා වාරය මනොවූ බැවිනි”.  (ශුද්ධවර මාක් 11 : 
12 – 13) 

“32 ‘ක දිනය පිළිබඳ ව මහෝ ක පැය පිළිබඳ ව මහෝ 
කිසමවක් මනොදනිති. ස්වර්ගමයහි දුතමයෝ වත්මි, 
පුත්රලයාමණෝ වත්මි, මනොදනිති; එය දන්මන් පියාණන් 
වහන්මසේ පමණක් ය”. (ශුද්ධවර මාක් (13 : 32 – 34) 

ඔබ මේසු තුමාණන් ට නැමදුේ 
කරන්මනහි ද? 

“6 උන් වහන්මසේ පිළිතුරු මදමින් ‘කකරාටිකයිනි, 
ශුද්ධ ලියවිල්මල් ලියා ඇති මලස ඔබ ගැන මයසායා 
ීය මේ දිවස් වැකිය මැනවින් ඔබට ගැළමප්: ‘මුවින් 
මේ මසනඟ මට ගරු කරති, සතින් නේ මමගන් දුරු ව 
සටිති. 7 මිනිස් ඔවා, මදව් දහේ මලස උගන්වා නිසරු 
මලස මා නැමති’. 8 ‘ඔබ මදවියන් වහන්මසේ මේ 
ආඥාව ඉවත ලා, මනුෂ්යායන් මේ සේප්රිදායයන් 
පිළිපදින්මන්ුර යැ’යි වදාළ මසේක”. (ශුද්ධවර මාක් 7 : 
6 – 8) 

මේසු තුමාණන් ඇතුළු ව කිසමවකු 
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තවත්මි අමයකුමේ භාරය මහෝ පාපය 
උසුලන්මන් නැති බව බයිබලය සාක්ෂි 

දරයි. එමසේ නේ තම ආරේභක 
මදමව්පියන් මේ පාපමයන් උරුම කර 

ගත්මිතා යැයි පවසන මුල් පාපමයන් 
මනුෂ්යා වර්ගයා ගලවා ගැනීම සඳහා 
පාපමයන් මතොර වූ පාරිශුද්ධ රුධිරය 

කුරුසය මත පිදීම ට මේසු තුමා 
පැමිණිමේ යැයි පවසන්මන් මකමලස ද? 

“දරුවන්මේ වැරදි වලට ඔවුන්මේ පියවරුන් ද 
පියවරුන්මේ වැරදි වලට ඔවුන්මේ දරුවන් ද 
මරණයට පත්මි මනොකළ යුතු ය. හැම මකමනක් ම තම 
තමාමේ ම අපරාධ වලට මරණයට පත්මි කරනු 
ලැමබ්”.  (ද්විතීය නීති සිංග්රාහය 24 : 16) 

“29 ක කාලය පැමිණි විට ‘පියවරු ඇඹුල් මිදි පල 
කෑමවෝ ය, දරුවන්මේ දත්මි හිරි වැටුමේ යැ’යි තවත්මි 
කියනු මනොලබන්මනෝ ය. 30 එමහත්මි, එකිමනකා 
නසන්මන් තමන්මේ පව් නිසා ය. දත්මි හිරි වැමටන්මන් 
ඇඹුල් මිදි පල කෑ තැනැත්මිතාමේ ම ය”. (මජරමියා 31 
: 29 – 30) 

“1 සමිඳාණන් වහන්මසේ මට යළිත්මි මමමසේ වදාළ 
මසේක. 2 ‘පියවරු ඇඹුල් මිදි පල කෑමවෝය, 
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දරුවන්මේ දත්මි හිරි වැමටන්මන් ය’ යන ප්රිස්තාව 
පිරුළ නුඹලා ඊශ්රාමයල් රමටහි නැවත නැවත 
කියන්මන් මන් ද? 3 ඊශ්රාමයල් හි මේ ප්රිස්තාව පිරුළ 
මින් පසු කියනු මනොලැමබ් යැයි මමහෝත්මිතම මදවි 
ස්වාමීන් වන මම මාමේ නාමමයන් දිවුරා කියමි. 4 
බලන්න, හැම ජීවිතයක් ම මට අයිති ය, පියාමේ 
ජීවිතය මමන්ම පුත්රලයාමේ ජීවිතයත්මි මට අයිති ය. 
පාපමේ ප්රිතිවිපාකය විඳින්මන් පව් කළ පුද්ගලයා ම 
ය”. (එසකිමයල් 18 : 1 – 4) 

“19 එමහත්මි පියාමේ අපරාධ නිසා පුත්රලයා දුවවේ 
මනොලබන්මන් මන්දැ යි නුඹලා අසනු ඇත. පුත්රලයා 
නීති ගරුක ව අවිංක ව සට මාමේ සයලු පිළිපැද කවා 
ඉටු කර තිමබ් නේ ඔුර සැබැවින් ම ජීවත්මි වන්මන් ය. 
20 පව් කරන පුද්ගලයා ම නසනු ඇත. පුත්රලයා පියාමේ 
අදමිටුකමට වගකිව යුත්මිමතක් මනොමව්. පියා ද 
පුත්රලයාමේ අයුතු කමට වගකිව යුත්මිමතක් මනොමව්. 
ධර්මිෂ්ය්ඨයා සය ධර්මිෂ්ය්ඨකමේ පල විපාකත්මි, දුෂ්ය්ටයා 
සය දුෂ්ය්ටකමේ ප්රිතිවිපාකත්මි විඳින්මන්ය”. (එසකිමයල් 
18 : 19 – 20)      

පාපයට ප්රිතිකර්මය මේසු තුමා විසන් 
කුරුසය මත මහළු පාරිශුද්ධ රුධිරය 
පිළිබඳ විශ්වාසය  ඇති කර ගැනීම 
මනොව තම පාපය පිළිබඳ ව පශ්චාත්මිතාප 
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වී මදවිඳුන්මේ මඟ ට අවතීර්ණ වී 
මදවිඳුන් මේ සයලු අණ පණත්මි පිළිපැදීම 
බව බයිබලය උගන්වනවා මනොමව් ද? 

“එමහත්මි දුෂ්ය්ටයා තමා කළ සයලු පාප වලින් හැරී 
මාමේ සයලු පණත්මි පවත්මිවමින් නීති ගරුක ව ද අවිංක 
ව ද සටිමයොත්මි ඔුර සැබැවින් ම මනොනැසී ජීවත්මි 
වන්මන් ය”. (එසකිමයල් 18 : 21)  

“31 මේසුස් වහන්මසේ ඔවුන් ට පිළිතුරු මදමින්, 
‘මරෝගීන් ට මිස නිමරෝගීන් ට මවදාමගන් වැඩක් 
නැත. 32 මා ආමේ, පවිටුන් මිස දමිටුන් පසුතැවී සත්මි 
හරවා ගැනීම ට කැඳවීම පිණිස මනොමව් යැ’යි වදාළ 
මසේක”. (ශුද්ධවර ලූක් 5 : 31 – 32) 

“එමලස ම පසුතැවී සත්මි හරවා ගැනීම ට වුවමනා ව 
නැතැ’යි සතන සල්වතුන් අනු නව මදමනකු ට වඩා 
පසුතැවී සත හරවා ගන්න එක පව්කාරමයකු ගැන 
ස්වර්ගමයහි ප්රීාතිය ඇති වන්මන් යැ’යි මම ඔබට 
කියමි”. (ශුද්ධවර ලූක් 15 : 7)     

“මජරුසලමමන් පටන්මගන සකල මලෝකවාසීන් ට 
පසුතැවී සත්මි හරවා ගැනීම ද පව් කමාව ද උන් 
වහන්මසේමේ නාමමයන් ප්රිකාශ කරනු ලබන්න ට ද 
යුතු ම යැ’යි ලියා ඇත”. (ශුද්ධවර ලූක් 24 : 47) 

“පසුතැවී සත්මි හරවා ගන්න; මන්ද, සව්ර්ග රාජාය ළඟ 
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යැ’යි ීයය”. (ශුද්ධවර මමතව් 3 : 2) 

“එවක් පටන් මේසුස් වහන්මසේ ‘පසුතැවී සත්මි හරවා 
ගන්න; ස්වර්ග රාජාය ආසන්න ය’ කියා මද්ශනා 
කරන්න පටන් ගත්මි මසේක”. (ශුද්ධවර මමතව් 4 : 17)      

“21 ‘ස්වර්ගමයහි වැඩ වසන මාමේ පියාණන් 
වහන්මසේ මේ කැමැත්මිත ඉටු කරන අය මිස මට, 
‘ස්වාමීනි, ස්වාමීනි’යි කියන සයල්මලෝ ම ස්වර්ග 
රාජායට ඇතුළු මනොවන්මනෝ ය. 22 ක දවමසේ දී 
මබොමහෝ මදමනක්, ‘ස්වාමීනි, ස්වාමීනි, අපි ඔමබ් 
නාමමයන් දුෂ්ය්ටාත්මිමයන් දුරු මනොමකමළමු ද? ඔමබ් 
නාමමයන් මනොමයක් ප්රිබල ක්රි යා මනොමකමළමු දැ’යි 
මට කියනු ඇත. 23 එවිට මම, ‘කිස කමලක ඔබ 
මනොහැඳින්මනමි, දුදමනනි, මා මවතින් අහක් ව 
යන්නැ’යි ඔවුන්ට කියන්මනමි”. (ශුද්ධවර මමතව් 7 : 
21 – 23) 

‘නුඹලා දැනමගන සටින තත්මිවමේ 
අසතාය සමඟ සතාය නුඹලා 

මනොපටලවවු. තවද නුඹලා සතාය 
මනොසඟවවු. (අල්-කුර්ආන් 2:42) 

බුහාරි හා මුස්ලිේ යන හදීස් ග්රාන්ථයන්හි 
සඳහන් නබි වදන උපුටා පහතින් දක්වා 



 

32 

ඇත්මිමතමු.  

 

 

‘සතාය නියත වශමයන්ම යහපත කරා 
මඟ මපන්වයි. යහපත ස්වර්ගය කරා 
මඟ මපන්වයි. නියත වශමයන්ම සතාය 
වාදි මයක් මලස අල්ලාහ් විසන් 
මිනිමසකු ලියාගනු ලබන මතක් ඔුර 
සතාය ප්රිකාශ කරමින්ම සටියි. නියත 
වශමයන්ම අසතාය අයහපත කරා මඟ 
මපන්වයි. අයහපත නිරය කරා මඟ 
මපන්වයි. නියත වශමයන්ම මිනිමසකු 
මබොරුකාරමයකු මලස අල්ලාහ් විසන් 
ලියාගනු ලබන මතක් ඔුර අසතාය 
ප්රිකාශ කරමින්ම සටියි.’  

 

‘ඔබ සතාය අවමබෝධ 
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කරගන්මනුරය. සතාය ඔබ 
නිදහස් කරන්මන්ය.’(ශුද්ධවර 

මජොහන් 8:32) 

ඉන්ෂ්යා අල්ලාහ්, ඉදිරි ලිපි මගින් 
මේසු තුමාණන් විශ්වමේ අධිපති 
මදවිඳුන් යැ’යි සනාථ කිරීමට 
ඉදිරිපත්මි කරන බයිබල් වැකියන් 
හි සැබෑ අර්ථය විමසා බලන්නට 
අදහස් කරන්මනමු. තව ද මේසු 
තුමාණන් මදවිඳුන් මේ එකම 
පුත්රලයාණන් යැ’යි විශ්වාස 
කිරීමට බයිබලමේ සාක්ෂි තිමබ් 
දැයි විමසුමක මයමදන්නට ද 
අමප්ක්ෂ්යා කරන්මනමු.   
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