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ශුභාරංචිය – කරුණාකර පහත ඡේද කියවන්න: 

උත් 1:1 ආරම්භඡේදී ඡදවියන් වහන්ඡසේ අහසත් ඡපොළවත් මැවූ ඡසේක.   

ඡරෝම 
3:23 

සියල්ඡලෝම පව් ඡකොට ඡදවියන් වහන්ඡසේඡේ ගැලවීඡම් මාර්ගඡයන් 
ඉවත් වී සිටිති   

ඡ ොහන් 
8:34 

ඡේසුස් වහන්ඡසේ පිළිතුරු ඡදමින්, “ඒකාන්තඡයන් මම ඔබට කියමි, 
පව් කරන හැම ඡකඡනක් ම පාපයට වහඡලකි.   

 

ඡදවියන් වහන්ඡසේ අප මැවූ ඡසේක. එඡහත් අපඡේ පාපී සව්භාවය නිසා අප උන් 

වහන්ඡසේ ඡනොදැන උන් වහන්ඡසේඡගන් ඡවන්ව සිටිමු. ඡදවියන් වහන්ඡසේඡගන් 

ඡතොර අඡේ ජීවිත අර්ථ ශුනයද අරමුණකින් ඡතොර ඒවාද ඡව්.   අප කරන 

පාපයන්හි ප්රතිලලය ගඡගවිය ුතතු මිල  වන්ඡන් ආ්යාත්මිකවත්, ශාරීරිකවත් 

මරණයට පත් වීමයි.  ආ්යාත්මික මරණය ය ද ඡදවියන් වහන්ඡසේඡගන් ඡවන්ව 

සිටීමට සිදු වීමයි. ශාරීරික මරණය ය ද ශරීරය දිරාපත් වීමයි. අප පව් කර 

මැරුණඡහොත් අප සදාකාලිකවම ඡදවියන් වහන්ඡසේඡගන් ඡවන්ව නිරඡයහි 

උපදි ද ඇත.  අප පව්වලින් ගැලවී නැවත ඡදවියන් වහන්ඡසේ ඡවත යන්ඡන් 

ඡකඡසේද? පව්කාර පුද්ගලයකුට ගැලවීමක් නැති ඡහයින් අපටද ඡේරී සිටීමට 

ඡනොහැක ගඡමය හරියට, දිඡේ ගිඡලන පුද්ගලයකුට ඡේරීමට ඡනොහැකි වනවාක් 

ඡමනි . අප සියලු ඡදනාම පව්කාරයන් වන ඡහයින් අනයයන්ටද අපව ගලවා ගත 

ඡනොහැක. ගදිඡේ ගිඡලන එක් අයකුට දිඡේ ගිඡලන තවත් අයකු ඡේරා ගත 

ඡනොහැක. ඡදඡදනාටම උපකාර අවශය ඡව්.   අපව පවින් ගලවා ගැනීමට නම් පව් 

ඡනොකළ ගදිඡේ ගිඡලමින් ඡනොසිටින  පුද්ගලයකු අවශය ඡව්. අපව ඡේරා ගත 

හැක්ඡක් පව් ඡනොකළ පුද්ගලයකුට පමණි. සියලු ඡදනා පව් කර ඇති ඡලෝකයක 

පව් ඡනොකළ පුද්ගලයකු ඡසොයා ගන්ඡන් ඡකඡසේද?   
 

ඡරෝම 
6:23 

පාපඡේ විපාකය මරණයයි, එඡහත් ඡදවියන් වහන්ඡසේඡේ දීමනාව 
නම් අපඡේ ස්වාමීන් වන ක්රිස්තුස් වහන්ඡසේ තුළ සදාතන ජීවයයි.   

ඡ ොහන් 
3:16 

ඡදවියන් වහන්ඡසේ ඡලෝකයාට ඡකොතරම් ඡප්රේම කළ ඡසේක්ද වොඡවොත් 
ස්වවොය ඒක  ාතක පුත්රයාණන් ුවවද ඡලොවට ඡදවා වදාළ ඡසේක. 
එඡසේ කඡළේ, උන් වහන්ඡසේ ඡකඡරහි අදහන සියලු ඡදනාම විනාශ 
ඡනොවී සදාතන ජීවනය ලබන පිණිසය.  

මඡතව් 
1:23 

“ඡමන්න, කනයාවක් ගැේඡගන පුඡතකු බිහි කරන්නීය; උන් 
වහන්ඡසේට එම්මා දඡවල් යන නාමය තබ ද ඇත,” ය දය. ඒ නාමඡේ 
අර්ථය නම්, , “ඡදවියන් වහන්ඡසේ අප සමගය” ය දයි. 
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ඡ ොහන් 
8:23 

එබැවින් උන් වහන්ඡසේ කතා ඡකොට, “ඔබ ඡමඡලොවින් වන්නහුය; 
මම එඡලොවින් වන්ඡනමි. ඔබ ඡම් ඡලෝකඡයන්ය; මම ඡම් 
ඡලෝකඡයන් ඡනොඡවමි.  

මාක් 
1:11 

තවද ස්වර්ගඡයන් නික්මුණු හඩක්,  , “ඔබ මාඡේ ප්රියාදර 
පුත්රයාඡණෝය; ඔබ ඡකඡර් ඉතා ප්රසන්න වී සිටිමි.”යි පැවසීය. 

ඡ ොහන් 
8:36 

එබැවින් පුත්රයාඡණෝ ඔබ නිදහස් කරන ඡසේක් නම් ඔබ සැබැවින් 
නිදහස්ය. . 

ඡ ොහන්  
3:3 

ඡේසුස් වහන්ඡසේ පිළිතුරු ඡදමින් “ඒකාන්තඡයන් මම ඔබට කියමි; 
යමකු නැවත නූපන්ඡනොත්, ඔබුට ඡදවියන් වහන්ඡසේඡේ රා යය දැක 
ගත ඡනොහැකිය“යි ඔහුට වදාළ ඡසේක  

ඡ ොහන් 
1:12 

එඡසේ ුවවද උන් වහන්ඡසේ පිළිගත් සියල්ලන්ට එනම්, උන් 
වහන්ඡසේඡේ නාමය අදහාගත් අයට, ඡදවියන් වහනඡසේඡේ දරුවන් 
ඡලස උපත ලැබීඡම් වරම උන් වහන්ඡසේ ඡදවා වදාළ ඡසේක.  

අපඡේ මැුවම්කරුවාණන් වූ ඡදවියන් වහන්ඡසේ අපට මහත් ඡසේ ආදරය දක්වන 

අතර ඡමයට විසඳුමක්ද ලබා දුන් ඡසේක. උන් වහන්ඡසේ අප ඡකඡරහි ඇති ඉමහත් 

දයාව ඡහේතුඡවන් සව්වොය පුත්රයා වූ ඡේසුස් වහන්ඡසේ අපඡේ පව් ඡව දඡවන් 

මරණයට පත්වීම සඳහා ඡමඡලොවට එවූ ඡසේක.  ඡේසුස් වහන්ඡසේ ඡමඡලොව සිටි 

තැනැත්තකු ඡනොවන ඡහයින් එතුමා පවින් ඡතොරය. මිහිපිට සිටියදී පවා එතුමා 

පව් කිරීමට යක්ෂයා විසින් කළ ඡපළඹවීම  ය ගත්ඡත්ය. එතුමා ජීවත් වූ 

ආකාරය  ස්වර්ගඡයහි සිටින ඡදවියන් වහන්ඡසේඡේ සතුටට ඡහේතුවක් විය.  ඡේසුස් 

වහන්ඡසේ අපඡේ පව් භාර ඡගන අපඡේ පව් ඡව දඡවන් කුරුසඡේදී මරණයට පත් 

විය. එතුමා අපඡේ ජීවිතවල ගැලුවම්කරුවාණන්  ඡව් ගඋන් වහන්ඡසේ ඡනොගිඡලන 

පුද්ගලයකු ඡහයින් උන් වහන්ඡසේට අප ගලවා ගත හැක . ඡේසුස් වහන්ඡසේ 

කුරුසය මත මිය යාඡම් අරමුණ නම් අපඡේ පව්වලට වන්දි ඡගවීමයි. එඡලසින් 

අපඡේ පව් ඉවත් ඡකොට අපත් ඡදවියන් වහන්ඡසේත් අතර තිබූ බිඳී ගිය සබඳතාව 

ප්රකතතිමත් කිරීමයි. . අපි ඡදවියන් වහන්ඡසේඡේ බල මහිමඡයන් ආ්යාත්මික 

මරණය ගඡදවියන් වහන්ඡසේඡගන් ඡවන් වීම  මගින් නැවත ජීවිතය ලබා 

ගන්ඡනමු. ඡමම නව සම්බන්්තාව හැඳින්ඡවන්ඡන් නැවත ඉපදීම ය දඡවනි. 

ඡමමගින් අපව මැවීඡම්ත්, අප පැවතීඡම්ත් අරමුණ ප්රතිස්ථාපනය වී ජීවත් වීඡම් 

නියම අර්ථයත් අරමුණත් අපට ලබා ඡදයි.    

ඡ ොහන් 
11:25 

ඡේසුස් වහන්ඡසේ කතා කරමින්, පූනරුේජීවනයද, ජීවනයද මම ඡවමි; 
මා අදහාගන්නා මැරුණත් ජීවත් වන්ඡන්ය. ජීවත්ව සිටින මා 
අදහාගන්න කිසිඡවක් කිසි කඡලක ඡනොමැඡරන්ඡන්ය. ඔබ ඡමය 
අදහන්ඡනහිදැ“යි ඇසූ ඡසේක.   
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ඡරෝම 
6:9 

උත්ථාන කර ද ලැබූ ක්රිස්තුස් වහන්ඡසේ යළිත් ඡනොමැඡරන බවද අපි 
දනිමු. මින් මතු මරණය උන් වහන්ඡසේ ඡකඡර් බල පවත්වන්ඡන් 
නැත.   

ක්රියා 
2:24 

එඡහත් ඡදවියන් වහන්ඡසේ මරණ බන්්නඡයන් උන් වහන්ඡසේ මුදා 
උත්ථාන කර වදාළ ඡසේක. මන්ද මරණයට උන් වහන්ඡසේ බැඳ තබා 
ගත ඡනොහැකි විය.   

ඡරෝම 
14:9 

ක්රිස්තුස් වහන්ඡසේ මැරුඡණත් යළි උත්ථාන වූඡේත් මළුවන්ඡේද 
ජීවතුන්ඡේද සමිඳාණන් වහන්ඡසේ වන පිණිසය.  

ක්රියා 
1:11 

ගලීලඡේ වැසිඡයනි, ඔබ අහස ඡදස බලාඡගන සිටින්ඡන් කුමටද? 
ඔබ ඡකඡරන් ඔසවාග ද ලැබූ ඡමම ඡේසුස් වහන්ඡසේ ස්වර්ගයට 
නගි ද දුටු ඡසේම ආපසු වඩි ද ඇතැ“ යි වොහ.  

 

අපඡේ පව් ඡව දඡවන් ඡේසුස් වහන්ඡසේ මිය යාඡමන් කළ කැප වීම ස්වර්ගඡේ 

සිටින ඡදවියන් වහන්ඡසේ පිළිගත් බවට ඇති සාක්ෂි ඡමොනවාද? ඊට ඇති සාක්ෂිය 

නම් ඡදවියන් වහන්ඡසේ විසින් ඡේසුස් වහන්ඡසේව පුනරුේජීවනය කිරීමයි. 

පුනරුේජීවනය මගින් ඡේසුස් වහන්ඡසේ මරණය  ය ගත් බව ඔේපු විය ගඡවනත් 

වචනවලින් කියඡතොත් මරණයට උන්වහන්ඡසේ ඡකඡරහි බලපෑම් කළ ඡනොහැකි 

බව .  දැන් ඡේසුස් වහන්ඡසේ ජීවත් වන ඡහයින් අපටද ජීවත් විය හැක. උන් 

වහන්ඡසේ අප තුළ ජීවත් වීම අපට ජීවිතය ලබා ඡදයි. උන් වහන්ඡසේ 

පුනරුේජීවනය වූ ඡහයින් දැන් උන් වහන්ඡසේ ජීවත් ඡවමින් සිටින ඡසේක.  
 

ඡ ොහන් 
5:24 

“ඒකාන්තඡයන් මම ඔබට කියමි. මඡේ වචනය අසා, මා එවා වදාළ 
තැනැන් වහන්ඡසේ අදහාගන්නාට සදාතන ජීවනය ඇත; ඔහු 
විනිශ්චයට ඡනොපැමිඡණයි; ඔහු මරණඡයන් ජීවනයට පැමිණි සිටියි.  

ඡ ොහන් 
10:9 

ඡදොරටුව මමය; මා තුළින් යඡමක් ඇතුලු වන්ඡන්ද ඔහු ගළව ද ලැබ 
ඇතුළට හා පිටතට ඡගොස් ආහාර ලබන්ඡන්ය.   

ඡ ොහන් 
14:6 

ඡේසුස් වහන්ඡසේ පිළිතුරු ඡදමින්  “මාර්ගයද සතයයද ජීවනයද මම 
ඡවමි; මා මගින් මිස කිසිඡවක් පියාණන් වහන්ඡසේ ඡවත 
ඡනොපැමිඡණන්ඡනෝය. 

ඡ ොහන් 
8:24 

ඔඡේ පාපඡයහිම ඔබ මැඡරන්නාහු යැයි මා වොඡව් එබැවිනි, මම උන් 
වහන්ඡසේම යැයි ඔබ පිළිගත්ඡතොත් මිස ඔඡේ පාපඡයහිම ඔබ 
මැඡරන්නාහුය.”යි වදාළ ඡසේක 

ක්රියා 
4:12 

අන් කිසිඡවකු මගින් ගැළවීමක් නැත; මන්ද, අඡේ ගැළවීම සලසා 
ඡදන ලද අන් කිසි නාමයක් මුලු ඡලොඡවහිම මිනිසුන් අතර නැත.” 
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ඡරෝම 
10:13 

මන්ද “සමිඳාණන් වහන්ඡසේඡේ නාමය කියා අයැදින කවඡරක් 
නමුත් ගැළවීම ලබති”යි ශුද්් ලියවිල්ඡලහි කියා ඇත.   

ඡරෝම 
10:11 

“උන්වහන්ඡසේ අදහන කිසිඡවක් ලේ ාවට ඡනොපැමිඡණති”යි ශුද්් 
ලියවිල්ඡලහි සඳහන්ව ඇත. 

ඡරෝම 
2:11 

ඡදවියන් වහන්ඡසේ මිනිසාඡේ තරාතිරම ඡනොබලන ඡසේක 

ඡරෝම 
3:22 

ඒ වනාහි ඡේසුස් ක්රිසත්ුස් වහන්ඡසේ ඡකඡරහි ඇදහිල්ල කරණ 
ඡකොටඡගන අදහන සියල්ලන් ඡදවියන් වහන්ඡසේ විසින් දමිටු බවට 
පමුණුව ද ලැබීඡම් මාර්ගය ඡව්. එය කිසි ඡවනසක් නැතිව අදහන්නා 
වූ හැම ඡදනාටම ලබා ගත හැකිය. ; 

ඡරෝම  
10:9 

ඔබ ඡේසුස් සමිඳාණන් වහන්ඡසේ යැයි ප්රසිද්ියඡේ ප්රකාශ කරන්ඡනහි 
නම් ඡදවියන් වහන්ඡසේ උන් වහන්ඡසේ මළුවන්ඡගන් උත්ථාන කළ 
බව සිතින් අදහන්ඡනහි නම්, ඔබ ගැළවීම ලබන්ඡනහිය.   

අඡේ පව් ඉවත් කර ඡමවො නව ජීවිතය ලබා ගන්ඡන් ඡකඡසේද? ඒ ඡේසුස් 

වහන්ඡසේ අඡේ සමිඳාණන් වහන්ඡසේ ඡලසත් ගැලුවම්කරුවාණන් බවත් විශ්වාස 

කිරීඡමනි. අප, අපඡේ පාපී ක්රියා පිළිබඳ පසුතැවී සිත් හරවාඡගන අපට සමාව දී 

අප ගලවා ගන්නා ඡලස ඡේසුස් වහන්ඡසේඡගන් ඉල්ලා සිටියඡහොත් උන් වහන්ඡසේ 

එය සිදු කර ද ඇති. ඡේසුස් වහන්ඡසේ වනාහි අපඡේ පව් ඡව දඡවන් මරණයට පත් 

ව ද පිණිස ඡමඡලොවට පැමිණි ඡදවියන් වහන්ඡසේඡේ පුත්රයාඡණෝය. මිහි පිට, උන් 

වහන්ඡසේ ඡකඡරහි විශ්වාසය තබන ඕනෑම අයකු ඡදවියන් වහන්ඡසේඡගන් සමාව 

ලැබ, ස්වවොය පව්වලින් ගසහ නිරඡයන්  ගැලවී ඡදවියන් වහන්ඡසේ ඡවතින් නව 

ජීවිතයක් ලබ ද ඇත.  ඡදවියන් වහන්ඡසේ පක්ෂග්රාහී න ඡනොවන ඡසේක. අප ජීවත් 

වන නගරය, අප කතා කරන භාෂාව, දුේපත් ඡපොඡහොසත් බව, ස්ත්රී පුරුෂ භාවය, 

තරුණද මහළුද යන්න ඡහෝ ඡවනත් යම් ශාරීරික ඡවනස්කම් මගින් උන් 

වහන්ඡසේ බලපෑමට ලක් ඡනොවන ඡසේක. ඡේසුස් වහන්ඡසේ අදහන්නා වූද, උන් 

වහන්ඡසේට පාඡපෝච්චාරණය කරන්නාවූද සියලු ඡදනා ගලවාග ද ලැඡබ ද ඇත. 

ඔබ ඡේසුස් වහන්ඡසේ අ දගමනය කරන්නට තීරණය කළඡහොත් යාඥා කළ ුතතු 

යාතිකාවක් පහත දැක්ඡව්:   

 ස්වර්ගඡේ වැඩ වසන්නා වූ ඡදවියන් වහන්ස, මා ගලවා ඡගන සව්ර්ගඡේ 

සිට නව ජීවිතයක් ලබා ගැනීමට,  මඡේ පව් ඡව දඡවන් මිය යාමට ඔඡේ එකම 

පුත්රයා වූ ඡේසුස් වහන්ඡසේ එවීම පිළිබඳ සත්ූති ඡවමි. මා කළ ක්රියාවන් පිළිබඳ 

පසුතැවිලි වී සිත් හරවා ගනිමි. මඡේ පව් කමා කරන ඡමන් ඉල්ලා සිටිමි. මම 

ඡේසුස් වහන්ඡසේ අදහන අතර උන් වහන්ඡසේ මා කළ පුව ඡව දඡව දත්, මඡේ 
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සමිඳාණන් ඡලසත් ගැලුවම්කරුවාණන් ඡලසත් පිළිගනිමි. ඔබ මට ලබා ඡදන්නා 

වූ නව ජීවිතඡේදී ඔඡේ සිත් ගන්නා ආකාරඡයන් ජීවත් වීමට මට උපකාර කර 

මග ඡපන්වා ඡදන ඡසේක්වා. ආඡම්න්  

 ඔබ ඉහත යාතිකාව කර ඇත්නම් ඔබ යා ුතතු පල්ලිය ඡපන්වා ඡදන ඡමන් 

ඡදවියන් වහන්ඡසේඡගන් ඉල්ලා සිටින්න. යාඥාව අතරතුර නිතර නිතර ඡදවියන් 

වහන්ඡසේ හා කතා කරන්න, උන් වහන්ඡසේ ඔබට කතා කර ද ඇත. ඡදවියන් 

වහන්ඡසේඡේ හඩට සවන් ඡදන්න. ඡදවියන් වහන්ඡසේ ඔබට මග ඡපන්ව ද ඇත. 

උන් වහන්ඡසේ ඔබට ආදරය කරන අතර ඔබ රැක බලා ග ද ඇත. ඔබට උන් 

වහන්ඡසේ ඡකඡරහි විශ්වාසය තබා ගත හැක. උන් වහන්ඡසේ ඡකඡරහි විශ්වාසය 

තබන පුද්ගලයන්ව කිසි විඡටක උන් වහන්ඡසේ අමතක ඡනොකරයි. ඡදවියන් 

වහන්ඡසේ යහපත්ය. උන් වහන්ඡසේ ඡකඡරහි විශ්වාසය තැබිය හැක. ඔබඡේ 

ජීවිතය උඡදසා ඔබ රඳා පැවතිය ුතත්ඡත් උන් වහන්ඡසේ මත  පමණි. ඔඡේ 

අවශයතා උන් වහන්ඡසේ හා පවසන්න. උන් වහන්ඡසේ ඔබ රැක බලා ගන්නා අතර 

ඔබට ආශිර්වාද කරන ඡසේක. ‘මම ඔබ අත්හැර ඡනොයමි. මම ඔබ හැර ඡනොදමමි.‘ 

ඡදවියන් වහන්ඡසේ ඡකඡරහි විශ්වාසය තබන්න. ඡේසුස් වහන්ඡසේ හරහා ආශිර්වාද 

ලබා ගන්න. 

ඡ ොහන්ඡේ ඡපොඡතන් ආරම්භ කරමින් නිතර බයිබලය කියවන්න. වැඩිදුර 

අන්තර් ාල මූලාශ්ර සඳහා මෙතැන ක්ලික් කරන්න 
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