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මාෙ$ අර(ණ - ෙද,ය. වහ.ෙස් සමග 
ස4බ.ධතාවය8 ඇ: කර ගැ=මටය 
 

ෙද$ය& වහ&ෙස් ඔබට ෙ.ම කර2 (ෙයාහ& 3:16; 1 ෙයාහ& 
4:19).  උ&වහ&ෙස් ඔබව මැ@ෙ@ එBම& දැන හDනා ගැFමට, 
ෙ.ම HIමට, ෙස්වය HIමට හා JකK Lමට2.  ෙවනM වචන 
වO& HවෙහාM, ෙද$ය& වහ&ෙස් ඔබව මැ@ෙ@ එBම& සමඟ 
ෙ.මQය සRබ&ධතාවයU ඇW කර ගැFමට2 (උM 1:26-28; 
ෙ[ශ 12:13; මෙත 22:36-40; ^යා17:26-27; 1 ෙකා` 8:6). 
 
පට&ගැ&ෙR b උ&වහ&ෙස් cයdල මැf $ට එය ඉතා යහපM 
$ය (උM 1:31).  උ&වහ&ෙස් අපව මැ@ෙ@ එBම& සමඟ සදහටම 
iවM Lමට2. 
 
උ@ප@: 1:26-28 
ඉ&පj ෙද$ය& වහ&ෙස්; “අපෙl ස්වmපය අnව, අපෙl 
සමානMවය ෙලස මnෂpයා මවq, ඔr qrෙ[ මj& ද අහෙස් 
පUs& ද ගවමtෂය& ද qu ෙපාෙළw තලෙයt cයx වන මෘගය& 
ද උරගය& ද පාලනය ෙකෙzවා!”2 අණ කළ ෙස්ක. 
 
Gයා 17:26-27 
උ& වහ&ෙස් එU ~�ෙස�ෙග& සකල ~�ස් සංහWය මවා වදාළ 
ෙස්ක.  ~t �ට වාසය කරන ��ස �ය~ත කාලය& ද 
වාසස්ථානවල �මා ද �යම කළ ෙස්ක.  ෙමෙස් ෙකෙළ් ෙද$ය& 
වහ&ෙස් ගැන හැ�මH& ද, හqවන බලාෙපාෙරාMBෙව& �Bව ද 
උ& වහ&ෙස් ෙසායන ��ස ය.  උ& වහ&ෙස් අප එHෙනකාට 
n�K ව c�න ෙස්ක. 
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මෙ$ ගැටIව - පJකාරකම 
 

ආදR සහ ඒව (ෙද$ය& වහ&ෙස් මැf පළq මnෂpය&) ආරRභෙ�bම ෙද$ය& 
වහ&ෙස්ට $K[ධව ප@ කළහ.  පාපය ෙද$ය& වහ&ෙස්ට අJකK LමH (යාෙකා� 
4:17; 1 ෙයාහ& 3:4).  ඔ�& ෙද$ය& වහ&ෙස්ට අJකK LෙR �WඑලයU ෙලස 
පාපය qu ෙලwකයටම ඇBu f අතර ෙද$ය& වහ&ෙස් cයx මැ$dලට (~�j& ද 
ඇBuව) ශාප කෙළ්ය.  ෙද$ය& වහ&ෙස් ඉතා යහපM ෙලස මැf ෙදය දැ& ��ත හා 
~ය ය~& පව� (උM 3; ෙරwම 5:12; 8:18-22). 
 
ආදR සහ ඒව BO& හට ගM c[�ය �සා ~�j&ට ප@කාර ස්වභාවයU ඇත.  ෙR 
�සා අ� cයdෙලwම ප@කාර&ව c� (ෙරwම 3:23; 5:12).  ෙබාK Jම, Oං�ක 
�රාචාරය, කෑදරකම, ෛවරය, ~FමැIම, ෙ�බ�කම, mප ව&දනාව යනා�ය පාපයට 
ඇBළM ෙ@ (1 ෙකා` 6:9-10; ගලා 5:19-21; එ� 21:8). 
 
ෙද$ය& වහ&ෙස් quම�&ම ප`�ණz හා �[ධ බැ$&, එBම& පාපයට ෛවර 
කරන අතර එ2& ඉවතට හැෙz (ෙයසායා 59:1-2; 1 ෙ�තෘස ්3:10-12).  එබැ$& 
පාපය අප cයdල& ෙද$ය& වහ&ෙස්ෙග& ෙව& කර2; ෙද$ය& වහ&ෙස් සමග 
අපෙl සRබ&ධතාවය �  ඇත - ෙමය ආ@Lක මරණය ෙලස හැ¡&ෙ@.  ෙමම 
ආM~ක මරණය �සා අපට වරදකා`Mවය, �ය සහ i$තෙ� සාමය හා අරqණU 
ෙනාමැWකම වැ� අයහපM ෙ[වd අM$ මට ෙහ්B ෙ@ (ගලාW 5:19-21; එ¢ස 
2:11-12). 
 
පාපය ෙබාෙහw භයානක බලපෑR ඇW කර2, $ෙශ්ෂෙය& මරණය: 
• ආ@Lක මරණය (උM 2:16-17; ෙරwම 3:23; එ¢ස 2:1-5). 
• ශාNOක මරණය (උM 3:19; ෙරwම 5:12-14). 
• සදාකාPක මරණය (මෙත@ 13:36-42,47-50; 25:41; ෙයාහ& 3:16; ෙරwම 6:23; 

2 ෙතස 1:7-9; එ� 20:10). 
 
ඔබ ශාI`කව ~ය �ය පj ෙද$ය& වහ&ෙස් ඔබව $�ශ්චය කර2 (ෙහෙ£ 9:27).  
ඔෙ� ප@වලට සමාව ෙනාලැ¤නෙහාM ඔබට සදාකාPක මරණය අMවn ඇත, එය 
ෙද$ය& වහ&ෙස්ෙග& සදහටම ෙව&LමH.  ෙද$ය& වහ&ෙස්ෙග& සහ උ& 
වහ&ෙස් ෙl ෙ.මෙය& ෙමම ස්¥ර ෙව&Lම �රෙ� c� ෙ@.  �රය 
හැ¡&ෙව&ෙ& අ&ධකාරෙ� හා �&ෙනt භයානක ස්ථානයU ෙලස ය.  
වැලෙප~& හා ෙ@දනාෙව& c�න ස්ථානයU ය.  සාත&ට සහ ඔrෙl යUෂය&ටද 
ද¦වR කරn ලැෙ�. 
 
ෙරQම 3:23 
cයdෙලw ම ප@ ෙකාට ෙද$ය& වහ&ෙස්ෙl ගැළLෙR මාගzෙය& ඉවM L c�W. 
 
ෙරQම 5:12 
එක මnෂpෙය� �සා පාපයM, පාපය �සා මරණයM ෙලwකයට �$cයාU ෙම&, 
cයx මnෂpය& ප@ කළ බැ$&, මරණය qu ~�ස් සංහWයට ම ෙපා� ව පව�.   
 
ෙරQම 6:23 
පාපෙ� $පාකය මරණය 2, එෙහM ෙද$ය& වහ&ෙස්ෙl bමනාව නR අපෙl 
ස්වා§& වන ^ස්Bස් ෙ¨jස් වහ&ෙස් Bළ සදාතන iවනය 2. 

 

3 
 
 

,සTම8 සඳහා මානව උ@සාහය. 
 

ෙබාෙහw අය ෙනාෙය�M ^යා ම�& ෙද$ය& වහ&ෙස් ෙවතට 
යාමට උMසාහ කරW: 
• යහපM ^යා, උදා.  ��පB&ට සහ වැ©t�ය&ට උද@ HIම. 
• ආගම සහ ධමzය, උදා.  යාªඥා HIම, පdOයට යාම. 
• අධpාපනය, උදා.  දශzනය. 
• යහපM සදාචාරය, උදා.  හැෙමwටම ෙ.ම HIම, සතpය �කාශ 

HIම. 
 
ෙRවා2& ෙබාෙහාමයU යහපM �වM, ෙR HcවU ඔබෙl 
පාපෙය& ~bමට ෙහw ෙද$ය& වහ&ෙස් සමඟ ඇW ඔෙ� 
සRබ&ධතාවය යථා තMවයට පM ෙනාකරn ඇත (මෙත 7:21-23; 
ෙරwම 3:20; 4; 5; ගලා 2:15-21; 3; එ¢ස 2:8-9; �තස් 3:4-5). 
 
මෙතJ 7:21-23 
“ස්වගzෙයt වැඩ වසන මාෙl �යාණ& වහ&ෙස්ෙl කැමැMත 
ඉ කරන අය ~ස මට, ‘ස්වා§�, ස්වා§�’2 Hයන cයdෙලw ම 
ස්වගz රාජpයට ඇBu ෙනාව&ෙනw ය.  ඒ දවෙස් b ෙබාෙහw 
ෙදෙනU, ‘ස්වා§�, ස්වා§�, අ� ඔෙ� නාමෙය& �වැස් වැH 
ෙනාJෙවq ද? ඔෙ� නාමෙය& �ෂ්ටාMමය& �K ෙනාෙකෙළq ද? 
ඔෙ� නාමෙය& ෙනාෙයU �බල ^යා ෙනාෙකෙළq දැ’2 මට 
Hයn ඇත.  එ$ට මම, ‘Hc කලක ඔබ ෙනාහැ¡&ෙන~; �දෙන�, 
මා ෙවW& අහU ව ය&නැ’2 ඔ�&ට Hය&ෙන~.” 
 
ෙරQම 3:20 
වpවස්ථාව ��පැbෙම& Hc ම මnෂpෙයU ද~ බවට පM කරn 
ෙනාලබ2.  වpවස්ථාෙව& c�ව&ෙ& පාපය ��බඳ හැ�ම ඇW 
HIම ය. 
 
එYස 2:8-9 
ඔබ ගැළL c�&ෙ& ෙ[ව වර�සාදය ම³& f ඇද´ම 
කරණෙකාටෙගන ය.  එය ඔබෙl ම ^යාවU ෙනාව, ෙද$ය& 
වහ&ෙස්ෙl bමනාව ය.  ගැළLම µණp ^යාවල �WඵලයU 
ෙනාවන බැ$&, Hcෙව�ට පාර·වට ඉඩU නැත. 
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ෙද,ය. වහ.ෙස්ෙ$ ,සTම - ෙ[\ස් Gස්]ස් වහ.ෙස් 
 

ෙද$ය& වහ&ෙස් ඔබට ෙකාතරR ෙ.ම කරනවාද Hයනවා නR, තම µM ෙ¨jස් 
^ස්Bස් වහ&ෙස් (ෙ^ව ම_ෂaයා)  B�& නැවත එම සRබ&ධතාවය �tLමට 
හැH $ය (ෙයාහ& 3:16). 
 
ෙ¨jස් ^ස්Bස ්ෙද,ය. වහ.ෙස් වන අතර උ& වහ&ෙස් ප`�ණz හා Hc� 
පාපයU රtත අ�~ත ව�නාකමU ඇW එකම ��ගත හැH �ජාවU ඉ�`පM කළ 
හැHය (ෙයසායා 9:6; ෙයාහ& 1:1-14; ෙහෙ£ 7:26-28; 9:13-14; 1 ෙ�තෘස ්2:21-
22).  ම_ෂaෙයb f ෙ¨jස් ^ස්Bස් වහ&ෙස් මnෂpMවෙ� පාපය උෙදසා �ජාවU 
බවට පM$ය (ෙරwම 8:3-4; ෙහෙ£ 2:14-18). 
 
�Kcෙ� ඇණ ගැ�ෙම& ෙ¨jස් ^ස්Bස් ඔෙ� පාපය තමාටම භාරෙගන ඔබට 
�ය~ත f ද¦වම ෙග@ෙ@ ය.  එ$ට ඔෙ� ප@වලට සමාව ලැෙබn ඇත.  උ& 
වහ&ෙස් ඔෙ� ද¦වම  ලබා ඔබ ෙවnවට ~ය �ෙ�ය (මෙත 20:28; 1 ෙ�තෘස ්2:24; 
3:18; 1 ෙයාහ& 4:9-10). 
 
ෙ¨jස් වහ&ෙස් ඔබෙl ප@ ෙවnෙව& ව&� ෙගf බැ$&, දැ& ඔබට ෙද$ය& 
වහ&ෙස් සමග සම� $ය හැHය - ඔෙ� සRබ&ධතාවය යථා තMවයට පM කළ 
හැHය.  ඔබෙl ප@වලට සමාව ලැ¸ ඇW �සා ඔබට ආM~ක මරණෙ� cට 
ආM~ක i$තයට �$cය හැHය (ෙයාහ& 5:24; 2 ෙකා` 5:18-21; 1 WෙමwW 2:5-
6).  එ$ට ඔබෙl i$තය ෙද$ය& වහ&ෙස්ෙl ෙ.මය, සාමය සහ අරqෙණ& 
�Kn ආM~ක ආ¹වzාදයU වn ඇත (ගලා 5:22-24; එ¢ස 1:3-14). 
 
ෙ¨jස් ^ස්Bස්ෙl මරණය හා නැවත නැ³�ම ආM~ක මරණය, ශාI`ක මරණය 
සහ සදාකාOක මරණය ජය ගMෙMය.  සදාකාOක මරණෙය& (�රෙය&) ඔබව 
ගලවා ගැFමට ෙ¨jස්ට හැHය.  ෙද$ය& වහ&ෙස්ට හා සදාකාල iවනයට ඇW 
එකම මාගzය ෙ¨jස් ^ස්Bස් වහ&ෙස ්පමණ8 ය  (ෙයාහ& 14:6; 1 ෙයාහ& 
5:11-12). 
 
ෙයාහ. 14:6 
ෙ¨jස් වහ&ෙස් ��BK ෙද~&, “මාගzය ද සතpය ද iවනය ද මම ෙව~; මා ම³& 
~ස HcෙවU �යාණ& වහ&ෙස් ෙවත ෙනාපැ~ෙණ&ෙනw ය”. 
 
1 ෙdතෘස් 2:24 
පාපවලට අප නැ�, දැහැ~ i$තයU ගත කරන ��ස, උ& වහ&ෙස් ම තම&ෙl 
ශIරෙය& �Kcය මත අපෙl පාප ඉjº ෙස්ක.  ඔබ jව කරn ලැ¤ෙ@ උ& 
වහ&ෙස්ෙl Bවාළ �සා ය. 
 
1 ෙdතෘස් 3:18 
^ස්B& වහ&ෙස් ඔෙ� ප@ උෙදසා වරU �$ �� ෙස්ක.  උ& වහ&ෙස් ධමzිෂ්ඨ ව 
c� නqM ෙද$ය& වහ&ෙස් ෙවතට ඔබ පq½වන ��ස අධමzිෂ්ඨය& ෙවnෙව& 
�$ �� ෙස්ක.  උ& වහ&ෙස් මnෂp ස්වභාවෙය& මරණයට පM කරn ලැ¾ ෙස්ක; 
ආM~ක ස්වභාවෙය& උMථාන කරn ලැ¾ ෙස්ක 
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මෙ$ f:චාරය 
 

ඔබ කළ ප@වලට ෙ¨jස් ^ස්Bස් වහ&ෙසේl සමාව ලැ¸මට නR, ඔබ ප\තැ,P L 
ෙ¨jස් ^ස්Bස් වහ&ෙස් ෙකෙරt ,ශ්වාස කළ �Bය (මාකz් 1:14-15; ෙයාහ& 
3:16-18,36; 5:24; 8:24; 11:25-27; ෙරwම 10:9-13; 1 ෙයාහ& 1:9). 
 
ප\තැhම යn පාපෙය& ඉවM L ෙද$ය& වහ&ෙස් ෙවත හැI උ& වහ&ෙස් ට 
JකK LෙR �රණය2.  ඔබ ෙද$ය& වහ&ෙස් ෙවත හැෙරන $ට, ෙ[\ස් Gස්]ස් 
වහ.ෙස් ෙකෙරi ,ශ්වාස කරන ෙලස උ& වහ&ෙස් �& අණට JකK ව&න.  
ෙ¨jස් ^ස්Bස් වහ&ෙස් ෙකෙරt $ශ්වාස HIම (ෙහw ඇදtdල) ය&ෙන& අදහස් 
කර&ෙ& උ& වහ&ෙස් ක�K&ද ය&න සහ ඔබ ෙවnෙව& කළ ෙ[ $ශ්වාස 
HIම2 (එනR, �Kcෙ� ~ය ෙගාස් ඔබෙl ප@වලට සමාව bමට මළ�&ෙග& 
උMථාන f ෙද$ය& වහ&ෙස්ය).  පjතැLම හා ඇදtdල එකට c� ෙ@. 
 
ෙයාහ. 3:16 
“ෙද$ය& වහ&ෙස් ෙලwකයාට ෙකාතරR ෙ.ම කළ ෙස්U ද JෙවාM, ස්වJය ඒක 
ජාතක µ¿යාණ& �ව ද ෙලාවට ෙදවා වදාළ ෙස්ක.  එෙස් ෙකෙළ්, උ& වහ&ෙස් 
ෙකෙරt අදහන cයx ෙදනා ම $නාශ ෙනාL සදාතන iවනය ලබන ��ස ය”. 
 
ෙයාහ. 5:24 
“ඒකා&තෙය& මම ඔබට Hය~: මාෙl වචනය අසා, මා එවා වදාළ තැනැ& 
වහ&ෙස් අදහාග&නාට සදාතන iවනය ඇත; ඔr $�ශ්චයට ෙනාපැ~ෙණ2; ඔr 
මරණෙය& iවනයට පැ~ණ c�2”. 
 
1 ෙයාහ. 1:9 
එෙහM අ� පාෙපwªචාරණය කරq නR, $ශ්වාසව&ත f ද, ධමzිෂ්ඨ f ද, ෙද$ය& 
වහ&ෙස් cයx පාපවO& ද අද~කRවO& ද අප ප$¿ කරන ෙස්ක. 
 
 
ඔෙ� ප@වලට සමාව ලබාගැFමට ඔබ කැමW නR, එය ෙද$ය& වහ&ෙස්ට කරන 
යාªඤාෙව& තහ�K කර&න.  පහත දැUෙව&ෙ& ඔබට යාªඤා HIම සඳහා 
ෙයwÁත යාªඤාවH. 
 

ආදරQය ස්වගzික ෙද$�යාෙණ�, 
 

ඔබ මා ෙකෙරt දැUf ෙ.මයට ස්ÂW2.  මම ප@කාරෙයU බව ��ග�~.  ෙ¨jස් 
^ස්Bස් වහ&ෙස් �Kcෙ� ~ය ෙගාස් මාෙl පාපයට සමාව bම සඳහා 
මළ�&ෙග& නැ�·ටf බවM, මාෙl පාපයට ද ව&�ය ෙගLම සඳහා උ& 
වහ&ෙස් මා ෙවnවට ~ය �ය බවM මා $ශ්වාස කර&ෙන§.  මම මාෙl 
පාපෙය& ඉවM L මා කළ පාපවලට සමාව ෙදන ෙම& ඉdලා c�~.  මම ෙ¨jස් 
^ස්Bස්ව මාෙl ස්වා§& හා ගැළ�Rකාරයා ෙලස ��ග&නා අතර $ශ්වාසව&තව 
ෙ¨jස්ව අnගමනය කර~. 
 

ෙ¨jස්ෙl නාමෙය& ආෙම&. 
 

ඔබ ෙ[\ස ්Gස්]ස්ව ඔබෙ$ ස්වාLයා හා ගැළl4කmවා බවට ප@ කර ඇ@න4 
කmණාකර අපව පnPෙop ස4බ.ධ කර ග.න.  එ,ට ඔබට r]_වb ෙලස 

වැtමට අපට උපකාර කළ හැrය (මෙතJ 28:18-20; එYස 4:11-16). 

 

ෙ"#ස් 'ස්(ස්ෙ) 
*භාරං/ය 
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Moreland Christian Church 
Sunday 2.30pm services are held at: 

 

10 Cumberland Road (cnr. Westgate Street) 
Pascoe Vale South, VIC 3044 

AUSTRALIA 
Melway map reference: 17 B11 

 

Ph: 0432 377 232 
 

www.morelandchristianchurch.org.au 
info@morelandchristianchurch.org.au 
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