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තව ෙබාෙහෝ*ෙ+

1ෙකා-.* 2:9-10,
තවද ෙ/ 0සා මා 2යuෙව5
6ය7ෙල9: නuඹලා =ක>ව 6?නවාද
@යා ෙසාA6කර දැනග.නා EFසය.
,නuඹලා යෙමGට යමI ගැන
කමාෙවනවා න/ මම5 කමාෙවJ.
මම යමI ගැන කමාK/ න/, එෙM
කමාK *ෙබ.ෙ. සාත. අප ෙකෙර9
වා6 ෙනාලබන EFසය.
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ෙද%&' ඔබව ද*+නආශා ෙව0

12 18:40-41, 
ෙ3සu5වහ+ෙ5 නැව8 9ට ඔහu තම+
ළඟට ෙගෙන+ට අණකළ ෙ5ක. ඔහu
ළඟට ආ කල,
,මා %9+ නuඹට Eම2 කරනවාට නuඹ
කැමැGෙතHදැI ඔහuෙග+ ඇසuෙ5ක. 
5වා0K,මට ෙපKම ලැෙMවාI ඔහu
NෙOය.
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ෙකාර ෙපා) ඉව+ කර,න

.යා 9:12, "ම12සාද ඔහu
යා6ඤාකර8, 9:නuෙ;, තමාට
ෙප>ම ලැෙබන BCස අන2යE නF
මනuෂHෙය1 පැ8ණ තමා Bට අ+
තබනවා JටuෙKයL MෙEක." 

.යා 9:18 "එෙකෙණOම ඔහuෙP
ඇEවR, ෙකාරෙපා) වැ,න1 වැS, 
ඔහu ෙප>ම ලැබuෙKය;"
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දැ% &වර &ය

2රාජාව+ය 6: 16, 17  "ඔහuද: 
භයෙනාව2න. ම45සාද ඔවu2 සමඟ
782න2ට වඩා අප සමඟ
782ෙනෝ ෙබාෙහෝය? @ෙAය. 
"එ&ට එ+ෂා යාDඤාෙකාට: 
%වාG2වහ2ස, දHන IJස
ෙමාහuෙK ඇ% පැහැMවමැනව?
@ෙAය. %වාG2වහ2ෙ%
තOණයාෙK ඇ% පැහැQෙ%ක. එ&ට
එ+ෂා වෙRට S5 අTවය2ෙග2ද S5
රථව+2ද ක2ද IW Xෙබන බව ඔහu
MටuෙAය."
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පැහැ'( ෙ*+, ගැ.ම

ෙයර2යා 1:11,12, "තවද
5වා67වහ7ෙ5ෙ8 වචනය මා
ෙවතට පැ2ණ: ෙයෙර2යා නuඹට
ෙපෙන7ෙ7 ?ම@දැA ඇCය. මමද: 
ෙකාEට,බා අ*ත@ මට ෙපෙ7යA
H2." "එJට 5වා67වහ7ෙ5: නuඹට
ෙපනuණා හKය. ම@Lසාද මාෙ8
වචනය ඉNටකරන OPස මම ඒ ගැන
ORද ST2A මට Hෙ5ක."
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$ව%&ය (මuඛතා

යාෙකා0 1:5- 8,  "නuමu2 නuඹලාෙග6
යෙම7ට (ඥාව අඩu න<, වරද
ෙනාතබ6නාව?, ෙබාෙහෝ ෙකාට

BයCල6ට ෙද6නාව?

ෙදDය6වහ6ෙ$ෙග6 ඔහu ඉCලාවා; 
එDට ඔහuට එය ෙදනu ලැෙ0.”
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$ව%&ය (මuඛතා

"නuමu/ අනuමාන ෙනාකරම
ඇද56ෙල8 ඉ6ලාවා. ම:;සාද
අනuමානකර8නා සuළ=8
ෙගනය8නාව?, ෙසලෙව8නාව? මuහuෙA
Bළට සමානය." "එබැG8 එබH
මනuෂJයා තමාට
$වාK8වහ8ෙ$ෙග8 යම:
ලැෙLයM ෙනාNතාවා." ඔහu ෙදN/
ඇP මනuෂJෙය:ව, තමාෙQ NයR
මා%ගවලS අ$Tරව NU8ෙ8ය."
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අදාළ කර ගැ+ම

-තාව/ය 107:9, "ම12සාද
උ4වහ4ෙ7 8පා:තයා තෘ<=යට
පමu@වා, 1ෂුධා ඇEතා යහප=4
8නවනෙ7ක." 

මෙතG 5:6, "ධHIJඨකමට සා8පාසා
ඇEෙතෝආNHවාදලPෙදෝය;  
ම12සාද ඔGහu තෘ<=යට
පැIෙණ4ෙනෝය."
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§ පසu$ය ස&ෙ( සාරංශය
ෙවත අවධානය ෙද3න.

§ අදාළ කර ගත යu7 කාරණා
ෙප3වා 9 &ෙබන ෙ; ගැන
යා=ඤා කර3න.

§ සභාව උෙදසා යා=ඤා
කර3න.
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අපෙ' හදවත ෙප*ව*න

ෙයසායා 6:1 -5,  "උ/0යා රජු
නැසu6 අවu78ෙ89

/වා:*වහ*ෙ/ උ/ව; උස/ව;

0ංහාසනයක වැඩ ?@නවා ABC. 
උ*වහ*ෙ/ෙ' ව/D ෙකළවF*

මාHගාව JK LබuෙNය."
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අපෙ' හදවත ෙප*ව*න

"උ*වහ*ෙ- අව.* ෙසරා1ව2
3.ෙයෝය. එ7 එ7ෙකනාට
:යාප; හය බැ>* ?බuෙAය; 
ෙදකB* මuහuණ වසාග;ෙ;ය, 
ෙදකB* පාද වසාග;ෙ;ය, 
ෙදකB* :යාසර ෙකෙFය.“ "ඔHහu
එ7ෙකෙන7 අIෙකJට
ෙමාරගසK*: ෙ-නාවල
-වාM*වහ*ෙ- NOධය, NOධය, 
NOධය, මuQ ෙපාෙළාව
උ*වහ*ෙ-ෙ' ෙ;ජ3* :T
?ෙUයV Wෙවෝය."
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අපෙ' හදවත ෙප*ව*න

"එ-ට ෙමාරගැස4 තැනැ5තාෙ'
හඬට එ7ප5වල අ59වාර:
ෙසලවuෙ<ය, ගෘහයද ?ෙම*
@Aෙ<ය."  "එ-ට මම කථාෙකාට: 
අෙහෝ! මට ?EෙF! මEGසාද
මට -නාශය -ය; IමE ෙහJ*ද
අප-K ෙතාL ඇ9 මනuෂOෙයEව
PQ*නාව4, අප-K ෙතාL ඇ9
ෙසනඟE අතෙS වස*නාව4 මම
ෙTනාවල TවාUව4
රVජුAව*වහ*ෙT මාෙ' ඇTවY*
?ටuෙවUJ ZU." 
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අපට '( මඟ ෙප,ව,න

ෙයසායා 55:8, "ම0'සාද මාෙ1
ෙයෝජනා නuඹලාෙ1 ෙයෝජනා
ෙනාෙ7ය, නuඹලාෙ1 මා8ගද
මාෙ1 මා8ග ෙනාෙ7ය:
;වා<,වහ,ෙ; >යනෙ;ක.“

@ෙතෝපෙBශ 14:12, 
"මනuෂEෙයFට හGව ෙපෙනන
මා8ගය0 ඇත;  එෙහJ එ@
ෙකළවෙර@ මරණෙN මා8ග
OෙP."



!වමාන වචනය :-

(මස*න :-

තම*ට අදාළ කර ගැ4ම :-

යා5ඤාව :-
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$වනෙ' මඟ ෙප+ව+න.

,තාව/ය 16:7-11, "මට
දැන34ක6 7+නාව8 9වා:+ට
9;4 <ශංසාකර+ෙන3;  එෙ9ය, 
රාA භාගෙයDE මාෙF
G4H/ව/+ මට IJක6 ලැෙL." 
"9වා:+ Mතර මා ඉOPෙයD
තබාග43.  උ+වහ+ෙ9 මාෙF
දTU පැVෙතD GWන බැH+ මම
ෙනාෙසXව+ෙන3."
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අපට '( මඟ ෙප,ව,න

"එබැ1, මාෙ3 (ත ස,ෙතෝෂෙ7,
මාෙ3 ෙගෟරවය <=ෙය, >න?.
මාෙ3 මාංසයද සuBCව වස,ෙ,ය."  
"මD'සාද ඔබ මාෙ3 ආGමය
ෙෂෙයෝෙලI =ෙබ,ට නාJනෙKක;
ඔබෙ3 MNධ තැනැGතාට PQRම
දC,ට ෙනාෙදනෙKක." "ඔබ මට
Sවන මාTගය දDවනෙKක. ඔබ
අUමuඛෙයI <=ෙW සXපූTණකම
ඇGෙGය;  ඔබෙ3 දPQ පැGෙතI
සදාකාෙ\ටම සැපත ඇGෙGය."
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අපට '( මඟ ෙප,ව,න

ෙයාහ,14: 6, "ෙ1සu3වහ,ෙ3
ඔහuට 5යනෙ36: මා7ගයද
සැබෑවද <වනයද මමය. මා
කරණෙකාටෙගන @ස 5(ෙව6
Aයාණ,වහ,ෙ3 ෙවතට
පැ@ෙණ,ෙ, නැත," 



!වමාන වචනය :-

(මස*න :-

තම*ට අදාළ කර ගැ4ම :-

යා5ඤාව :-
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මනෙ' ගැටu,, ෙපාරබැ1,

2ෙකා345 10:3-6, "ම67සාද
අ9 මාංසෙය< හැ>ෙරන නuමu?

මාංසෙ@ හැAයට යuBධ

ෙනාකරමuව."  "(ම67සාද අෙD
යuBධායuධ මාං>ක ෙනාෙEය, 
එෙහ? ඒවා බලෙකාටu

IඳෙහKමට ෙදLය4වහ4ෙ'

ඉN39ට බලස,ප4නය.)"
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මනෙ' ගැටu,, ෙපාරබැ1,

"අ3 4වාදය6ද ෙද4ය6වහ6ෙ'
ගැන දැනගැ8මට 49:ධව
උස'ව6නාව= >ය? උස' ෙ:ව@ද
Aඳෙහළා, >ය? >D4E
F'G'වහ6ෙ'ට Hක9Jමට
වහ@කරෙදමuව."  "නuඹලාෙM
Hක9කම ස,පූOණව= කල >ය?
අHක9කමට දඬuව,RSමටද අ3
ස=දාන,ව >Tමuව."



!වමාන වචනය :-

(මස*න :-

තම*ට අදාළ කර ගැ4ම :-

යා5ඤාව :-
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$ය&ම තැ*+ ,වෘත ෙදාරටu

එ4දර5 3: 8, "එන7: මම නuෙ8
9යා ද:;, (ෙම*න, <$ෙව=ට
>ය*ට බැ@වA ඇරපු ෙදාරE නuඹ
ඉH@ෙයI මා ,$* තබා JෙK.) 
නuඹට ඇLෙL MවNප බලයEය. 
නuඹ මාෙP වචන
රEෂාෙකෙළIය, මාෙP නාමය
නuඹ එපාකෙU නැත."



!වමාන වචනය :-

(මස*න :-

තම*ට අදාළ කර ගැ4ම :-

යා5ඤාව :-
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ජය ග'න ඇද*+ල

මා/0 2: 2-5, "එ2ට ෙදාරකඩ
ළඟව: ඉඩ නැ= තරමට
ෙබාෙහෝ ෙදෙන0
BCවDෙවෝය. උ'වහ'ෙC
ඔවu'ට වචනය IෙCක."  "එකල
සතරෙදෙනJ 2K' උසuලනලද
අංශභාග ෙරෝPෙයJ Bෙගන
ඔQහu උ'වහ'ෙC ෙවතට
ආෙවෝය."
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ජය ග'න ඇද*+ල

"සම.හයා 1සා උ'වහ'ෙ4 ළගට
එ'ට ෙනාහැ9ව, ඔ;හu
උ'වහ'ෙ4 => තැන ෙස@+ල
හැර, Bය4ස කඩා, අංශභාග
ෙරෝJයා ඔK යහන
බැ4ෙසවuෙවෝය."  
"ෙMසu4වහ'ෙ4 ඔවu'ෙN
ඇද*+ල දැක: පුQය, නuෙR ප;
කමාකරනලදැS අංශභාග
ෙරෝJයාට Tෙ4ක."



!වමාන වචනය :-

(මස*න :-

තම*ට අදාළ කර ගැ4ම :-

යා5ඤාව :-
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අදාළ කර ග*මu

ෙයර/යා 17:10, 
"0වා12වහ2ෙ0 වන මම
එ6ෙනකාට තම තමාෙ9 මා:ග
ෙලසද <යාවල ඵල ෙලසද ෙදන
>?ස @ත Aභාගෙකාට, අදහ0
ෙසෝD@කර/.“

EෙතෝපෙGශ 4: 23, 
"@යIලටම වඩා නuෙK @ත
ආරMෂාකරග2න;  මMOසාද
එP2 Qවනය OMෙම2ෙ2ය."



!වමාන වචනය :-

(මස*න :-

තම*ට අදාළ කර ගැ4ම :-

යා5ඤාව :-



§ පසu$ය ස&ෙ( සාරාංශය
ෙදස බල0න.

§ ෙද230 ෙප0වන ෙ5 ෙදස
අවධානය ෙයාමu කර0න.

§ ඒ ගැන යා=ඤා කරමu.
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ෙද%&'ෙ( %)වාසව'තකම

ෙයෝෂුවා 23:14, "බලව, අද
මම මu6 ෙපාෙළාෙ9 :ය;ල' යන
මා=ගෙ? ය@. නuඹලාෙ( ෙද%වB
CවාD'වහ'ෙC නuඹලා ගැන G
:යH යහපI ෙJවK' එක
ෙදයMවI අIනෑOණ බව
නuඹලාෙ( මu6 :ෙතනuI මu6
ආIමෙයනuI නuඹලා ද'නහuය; 
එR' එක ෙදයMවI අIනෑS
:ය;ලම නuඹලාට පැමuUෙVය."



!වමාන වචනය :-

(මස*න :-

තම*ට අදාළ කර ගැ4ම :-

යා5ඤාව :-
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ෙද%&'ෙ( යහප,කම

/තාව2ය 34: 8- 10, "3වා4'
යහප, බව රස බලා දැනග;<.  
උ'වහ'ෙ3 ෙකෙර>

%?වාසකරන මනuෂBයා

ආDEවාදලFෙFය."  "3වා4'ෙ(
GFධව'තෙය;, උ'වහ'ෙ3ට
භයව<.  මK;සාද උ'වහ'ෙ3ට
භයව'න'ට LM >ඟයK නැත."
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ෙද%&'ෙ( යහප,කම

"ත0ණ 2ංහෙයෝ5ඟඇ8ව
සා:'න %<8.  නuමu, >වා?'
ෙසාය'න'ට A2 යහප,
ෙදයA' 5ඟයB ෙනාව'ෙ'ය.

CතාවDය 27: 13, "EවF'ෙ(
ෙGශෙය5 >වා?'ෙ( යහප,කම
දA'ට ලැෙKයL ෙනාඇදහuෙවM
නM ෙකාපමණ අසරණද?"



!වමාන වචනය :-

(මස*න :-

තම*ට අදාළ කර ගැ4ම :-

යා5ඤාව :-
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ෙද%&'ෙ( ආ*+වාදය ./0 %1මu.

4තාව6ය 69:19, "ඔබ මාෙ(
9'දාවද ල;ජාවද අවන?බuවද
ද'නාෙ@ක.  මාෙ( BයC
එEFකාරෙයෝඔබ ඉEFෙයJය.“

4තාව6ය 103: 2-5, "මාෙ(
ආKමය, @වාL'ට Nශංසා කරව, 
උ'වහ'ෙ@ෙ( උපකාර BයTල
BJනැ0 ෙනාකරව."
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ෙද%&'ෙ( ආ*+වාදය ./0 %1මu.

"උ'වහ'ෙ6 නuෙ8 9ය:
අයu<ක> කමාකරනෙ6ක;  නuෙ8
9ය: ෙරෝග සuවකරනෙ6ක;"
"නuෙ8 B%තය %නාශෙය' මuදා
කEණාGණය හා දයාව නමැ0

ඔටu'ෙන' නuඹ සරසනෙ6ක."  
"රාජාMෙයN ෙම' නuඹෙ(

ෙයෟවනකම අ:Pවන QRස

උ'වහ'ෙ6 නuඹෙ( කට යහපP

ෙදT' තෘV0යට

පමuWවනෙ6ක."



!වමාන වචනය :-

(මස*න :-

තම*ට අදාළ කර ගැ4ම :-

යා5ඤාව :-
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ෙද%&'ෙ( බලය අ-දැ/මu

මෙත3 8: 23 -27, "උ'වහ'ෙ6
ඔ8වකට නැ<= කල
ෙගෝලෙයෝඋ'වහ'ෙ6
අනuව @ෙයෝය."  "බලව, ඔ8ව
AළවC' වැD යන තරF මuහuෙG
මහ- HණාටuවK %ය. 
උ'වහ'ෙ6 Lදා හu'ෙ6ක." 
"එ%ට ඔ3හu උ'වහ'ෙ6 ළඟට
ඇ%- උ'වහ'ෙ6 පුබuRවා: 
6වාSL, අප ගැළවuව මැනව; අT
%නාශෙවමuයV Wෙවෝය."
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ෙද%&'ෙ( බලය අ-දැ/මu

"උ'වහ'ෙ4ද: මඳ ඇද78ල
ඇ-ෙත:, ;ම< :සා
භයප-ව'ෙ'දැ@ ඔවu'ට /යා, 
නැDට හuළඟට- මuහuදට-
සැරකළෙ4ක; එ%ට මහ-
:Jචලය< %ය."  "ඒ
මනuෂNෙයෝම%තව: 
මu'වහ'ෙ4 ෙකබ& ෙකෙන<ද? 
හuළඟ හා මuහuද පවා
උ'වහ'ෙ4ට PකQෙවනවාය@
Pෙවෝය."



!වමාන වචනය :-

(මස*න :-

තම*ට අදාළ කර ගැ4ම :-

යා5ඤාව :-
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ෙද%&'ෙ( අ*වැ'න ද-මu

ෙයාහ' 4:35-36, "තව සාරමස5
6ය කල ෙගාය: කපන කාලය
පැ<ෙණ'ෙ'ය> නuඹලා -යනවා
ෙනාෙ@ද? මම නuඹලාට -ය<-
නuඹලාෙ( ඇ* ඔසවා DඹuE ෙදසට
ෙයාමා, ෙගාය: දැනටම කැFමට
පැG Hෙබන බව බල'න."  
"වපුර'නාK කප'නාK එ5ව
ස'ෙතෝෂවන OPස, කප'නා
DQ ලැබ සදාකාල Rවනයට
අ*වැ'න එකSකරග'ෙ'ය."



!වමාන වචනය :-

(මස*න :-

තම*ට අදාළ කර ගැ4ම :-

යා5ඤාව :-
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ෙද%&'ෙ( අනu,හය ෙදස බලමu

එ3ස 1:18-19, "උ'වහ'ෙ5ෙ(
කැඳ9ෙ: බලාෙපාෙරා>?ව
@ෙමAද @යා>, BCධව'තය'
?ළවG උ'වහ'ෙ5ෙ( උHමෙI
මJමෙI ස:පත @ෙමAද
@යා>," "අදහ'නාවG අප
ෙකෙරJ උ'වහ'ෙ5ෙ( බලෙI
මහ>කම @ෙමAද @යා>, 
නuඹලා දැනග'න MNස නuඹලාෙ(
O> නැමP ඇ5 පහදන
ෙලස>ය."



!වමාන වචනය :-

(මස*න :-

තම*ට අදාළ කර ගැ4ම :-

යා5ඤාව :-
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අදාළ කර ගැ+ම

ෙයර/යා 29:11, "මා 012 නuඹලා
ගැන කරන ෙයෝජනා මමම ද9/, 
නuඹලාට ම; කාලෙ<=
බලාෙපාෙරා@;වA =මට ඒවා
0ප@Cෙ< ෙනාව සාමාදානෙ<
ෙයෝජනායD EවාF2වහ2ෙE
HයනෙEක.“

ෙයර/යා 33:3, "මට
යාIඤාකර2න, එ0ට මම නuඹට
උ@තර=, නuඹ ෙනාද2න මහ@වN
අමාO ෙP නuඹට ෙප2ව2ෙන/."



!වමාන වචනය :-

(මස*න :-

තම*ට අදාළ කර ගැ4ම :-

යා5ඤාව :-



§ පසu$ය ස&ෙ( සාරාංශය
ෙවත අවධානය ෙයාමu
කර4න.

§ ෙද674 ෙප4වu ෙ8 ගැන
යා;ඤා කර4න.

§ දව=පතා යා;ඤාෙව4
ෙමෙන> ?@ෙම4 වසර පුරා
ගම4 කර4න Bත ෙයාමu
කරමu.


