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දේව අනාවරණයට 
ප්රතිචාාර ක්වින් 
විශ්වාසදේ ජිවිතය් 
ගත කරයි. 
 

දේසුස් වහ්දස්දේ දූත 

දස්වාව 

(9 පාඩම) 

 දේසුස් වහ්දස්දේ දූත දමදහවර  
පිළිබඳව දතාරතුරු දගානු කරයි. 

 ජනතා දස්වය සඳහා දිවි කැප කළ යුතු 
බව ප්රකාශ කරයි. 

 විවිධ ධමමදූත කටයුතුවල ක්රියාලීවව 
නිරත දවයි. 

 මීසදේ ධමමදූත කටයුතුවලට 
සහදයෝගය ලබා දකයි. 

දේසුස්  වහ්දස්දේ දූත දස්වාව 

 දබෞතීස්මය (ලූ් 3/21-22) 

 පරී්ෂා කිරීම (ලූ් 4/1-13) 

 ගවලදේ දස්වාව ඇරඹීම 
 (ලූ් 4/14-15) 

 නාසදර්ි දේශනාව  
           (ලූ් 4/16-21) 
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දේව රාජයය 
(10 පාඩම) 
 

 

 දේව රාජයය පිළිබඳ දතාරතුරු රැස් 

කරයි. 

 දේව රාජයය පිළිබඳ ඇතිච 

ප්රාතිචහායමය නේ කරයි. 

 දේව රාජයදේ විනනාකේ තුළි් 

ජීවිතය ආදලෝකමත් කර ගනිින් 

ජීවත් දවයි. 

 දේව රාජයය දගාඩ නැීමමට 

කැපවීදම් හා සහදයෝගදය් 

කටයුතු කරයි. 

දේව රාජයය     
 දේව රාජයය යනු ුමම්ක? 
 දේව රාජයය පිළිබක  උපමා  

(මදතව් 13 පරිච්දේකය) 
 ලූ් තුමා පමණ් සකහ් 

කරන උපමා (ලූ් 10/25-
37, 15/11-32, 16/19-31) 
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දේසුස් වහ්දස් 
සිදුකළ ප්රාතිචහායමය   
(11 පාඩම) 
 

 ප්රාතිචහායමය් නිවැරදිව වගමරකරණය 
කරයි. 

 ප්රාතිචහායමය් ුවීවීමට විශ්වාසදය් 
යාච්ඤා කළ යුතුබව ප්රකාශ කරයි. 

 තම ජීවිතය තුළ යාච්ඤාව අත්කකියි. 
 දරෝීම්දේ සුවය පතා යාච්ඤා කරයි. 

දේසුස් වහ්දස් සිදුකළ 
ප්රාතිචහායමය    

 වගමරකරණය 
 ස්වභාව ධමමය හා 

සේබ්ිත  
(ලූ් 8/22-25) 

 දරෝීම් සුවකිරීම  
(ලූ් 9/37-43) 

 දුෂ්ට ආත්මය් දුරු කිරීම 
(ලූ් 8/26-39) 

 මළවු් උත්ථාන කිරීම 
(ලූ් 8/40-56) 
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4 දේව ප්රසාක නිධාන 
මගි් ක්රිස්තු් 
වහ්දස්ට සේබ්ධ 
වී නව ජීවිතයකට 
සා්ි කරයි. 
 
 
 
 
 

දිවය සත්ප්රසාක 
වහ්දස්       
(12-13 පාඩේ) 

 දිවය සත්ප්රසාක වහ්දස් පිළිබඳ 
දතාරතුරු රැස් කරයි. 

 දිවය සත්ප්රසාකය තුළ දේසුස් වහ්දස් 
ජීවමානව වැඩසිිනන බව ප්රකාශ කරයි. 

 දිවය ූජජාවට දපර පැයක නිරාහාර 
ලීලය රකියි. 
භ්තිචදය් දයෝගය දලස දිවය 
සත්ප්රසාක වහ්දස් ලබා ගනියි. 
 

දිවය සත්ප්රසාක වහ්දස්     

 ල්ෂණ 

 ූජවම සලුමණු 
දිවය සත්ප්රසාීයය දභෝජනයට 
සූකානම       

 ආත්ිනක සූකානම  
 (1 දකාරි්තිච 11/27 -30) 

 ශාරීරික සූකානම 

 සභා නීතිච 
 (ශාසන නීතිචය 916, 917, 918, 919) 
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 අභිවෘේි ආදේපනය 
(14-16 පාඩේ) 

 අභිවෘේි ආදේපය පිළිබඳ කරුණු රැස් 

කරයි. 

 එයි් ලැදබන වරප්රසාක ප්රකාශ කරයි. 

 ශුේධාත්ම වරින් ූජණම ව ක්රියා කරයි. 

 පරිනත කිතුනුවුම දලස ආකශමමත් 

ජීවිතය් ගත කරයි. 

 නිසි වයදස් ීය දේව ප්රසාක නිධාන ලබා 

ගැනීමට අ් අයව දිරිමත් කරයි. 

අභිවෘේි ආදේපනය  

 අභිවෘේි ආදේපනය 

ලැබීමට අවශය සුදුසුකේ 

 පිළිදවත හා එි අථමය් 

 වරප්රසාක  

 ශුේධාත්ම ීයමනා හා ඵල 
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6 දේව පණත් 
පිළිපදිින් දේමදේ 
ජීවිතය්   ගත කරයි. 

ඒක දේව ව්කනාව  
(17, 18 හා 20 පාඩේ) 
 

 ශුේධ වු ත්රීත්වය පිළිබඳ කරුණු රැස් 
කරයි. 

 ශුේධ වූ ත්රීත්වයට පමණ් ව්කනා කළ 
යුතු බව ප්රකාශ කරයි. 

 ිනථයා ඇකි ප ප්රතිච්දෂප් කරින් එකම 
දකවිය් වහ්දස්ට පමණ් ව්කනා 
කරයි. 

 දකවන පනතට අනුව දිව්රීදම් වැළකී 
සිිනයි. 
ශුේධ වූ ත්රීත්වදේ සාීක ක ජීවිතය තම 
පවුල තුළි් ක්රියාවට නීවයි. 

ඒක දේව ව්කනාව  

 ශුේධ වු ත්රිත්වදේ අභිරහස  
         (ලූ් 4/5-8, නි්මයාම 20/3-5) 

 ිනතයා ඇකි ප ප්රතිච්දෂප් 
කරමු 

 දකවන පනත      
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7  සා්තුවර බැතිචය    
(19 පාඩම) 
 

 සා්තුවර බැතිචය පි පබඳ දතාරතුරු රැස් 
කරයි. 

 රූප ව්කනාව ප්රතිච්දෂප් කළ යුතු බව 
ප්රකාශ කරයි. 

 සා්තුවර ාරිත ාරිතායනය කරයි. 

 ශුේධව්තයි්දේ ජිවිතාකශමදය් 
තම ජීවිතය දගාඩ නගා ගනී. 

සා්තුවර බැතිචය   

 රූප ව්කනාව හා සා්තුවර 
බැතිචය අතර ඇතිච දවනස 

 පුරාණ ගිවිසුම තුළ ක විවිධ 
රූප භාවිත කර ඇත   
(නි්මයාම 25/18-22, 
ගණ් කථාව 21/8-9) 
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 ශුේධව්තයි්දග් අපට 
ලැදබන ආකශමය 

8 යාච්ඤාදව් 
දපෝෂණය ලබා 
දකවිය් වහ්දස් හා 
මනුෂයයා සමග 
ගැඹුරු 
සේබ්ධතාවය් 
දගාඩනගා ගනියි. 

ජනව්කනාව 
(22-23 පාඩේ) 

 ජනව්කනාව  පිළිබඳ කරුණු දගානු 
කරයි. 

 ජනව්කනාදව් අීග පිළිබඳව කරුණු 
 පයා ක්වයි. 

 අථමවත් ව ජනව්කනාවට සහභාීම 
දවයි. 

 ජනව්කනාදව් ලැදබන 
දපෝෂණදය් යහපත් කිතුනුදව් 
දවයි. 

ජනව්කනාව 
 ජනව්කනාව 

නිවමානය කිරීම 
 ජනව්කනාදව් 

අීග 
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ශුේධ බයිබලය 
පිළිබඳ අවදබෝධය 
ලබා එදිදනකා 
ජීවිතදේ ීය  ඵලකායීව 
භාවිත කරයි. 
 
 
 
 
 

ශුේධ බයිබලදේ පුරාණ 
ගිවිසුදේ දපාත් 
වගමරකරණය  
(1 පාඩම) 
 

 පුරාණ ගිවිසුමට අයත් දපාත් නිවැරදිව 
ප්රකාශ කරයි. 

 එම දපාත් වගමරකරණය ට අනුව වගු 
ගත කරයි. 

 ප්රඥවදව් ප්රදදක පිළිබඳ ව කථා කරයි. 

 යහපත් දේ පමණ් දතෝරා ගනිින් 
ප්රඥවාව්ත ව කටයුතු කරයි. 
 

පුරාණ ගිවිසුදේ දපාත් වගමකිර ණය     
මුළු දපාත් ගණන - 46  

 දකාටස් 05 
නීතිච දපාත් 05  
ුතිචහාස දපාත් 16   
ප්රඥවා සාිතය දපාත් 07  
දිවැසිවර ග්ර්ථ 17   
එළිකරව්ව සාිතය දපාත් 01  
කානිදයේ දපාත 

 ප්රඥවා සාිතයය 
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10 ශුේධ බයිබලදේ නව 
ගිවිසුදේ දපාත් 
වගමරකරණය 
(2 පාඩම) 

 නව ගිවිසුමට අයත් දපාත් නිවැරදි ව 
වගම කරයි. 

 එම දපාත් වගමරකරණයට අනුව  පයා 
ක්වයි. 

 ස්නිදව්කනදේ ීය ආගමීක සීද්තවල 
ඇතිච විනනාකේ අගය කරින් කථා 
කරයි. 

 ශු. පාවුලු තුමාදේ ජීවිතය ාරිතායනය 
කරයි. 

 
 

නව ගිවිසුදේ දපාත් වගමරකරණය    
මුළු දපාත් ගණන - 27 

 දකාටස්  03 
ුතිචහාස දපාත් 05    
හසු් 21 
එළිකරව් සාිතය  දපාත් 01  -  
එළිකරව්ව  දපාත 

 සීදේශ වගමරකරණය   
ප්රධාන කා්ඩ 02 

1.  පාවුලුතුමාදේ සීදේශ 13 
2. දවනත් සීදේශ 08 

 එළිකරව් සාිතය 
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11 ීමතාව පය                
 (3 පාඩම) 
 

 ීමතාව පදයි ීමත පිළිබඳ කරුණු රැස් 
කරයි. 

 ීමතාව පය භාවිත කරින් යාච්ඤා 
කරයි. 

ීමතාව පය                

 හැඳි්වීම 
 කතෘත්වය 
 පසුබිම 
 ීමත වගමරකරණය 
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 ීමතාව පදය ි දතදහ ප ීමත ගායනා 
කරයි. 

 ීමතාව පදේ වැකගත්කම අ් අයට 
පහකා දකයි. 

 ධාමමික වැකගත්කම 
 

 

12  සමකශමක ශුභාරීචි හා 
දජාහ්   ශුභාරීචිය 
(4 -5 පාඩේ) 
 

 සමකශමක ශුභාරීචි හා දජාහ් 
ශුභාරීචිය පිළිබඳ කරුණු දවන දවන 
ම  පයා ක්වයි. 

 දේඛන හැකියාව දේව රාජයය පතළ 
කිරීමට දයාකා ගත යුතු බව ප්රකාශ 
කරයි. 

 අභිදයෝග හමුදව් ක්රිස්තු් වහ්දස්ට 
සා්ි කරින් ජීවත් දවයි. 

 ක්රිස්තු් වහ්දස්දේ සැබ  
ශ්රාවකදය් දලස කටයුතු කරයි. 

සමකශමක සුවිදශ්ෂ   

 සමකශමක සුවිදශ්ෂ යනු? 
        කතමෘත්වය 
      කාලය 
       අරමුණු 
      හඳු්වන දවනත් නේ 

 දජාහ් 
        කතමෘත්වය 
        කාලය 
       අරමුණු 
       "මම දවින" ප්රකාශන 
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13 දේව අනාවරණයට 
ප්රතිචාාර ක්වින් 
විශ්වාසදේ ජිවිතය් 
ගත කරයි. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ිනනිසා පාපයට වැටීම    
(6-8 පාඩේ) 
 

 ිනනිසා පාපයට වැටීම පිළිබඳ දතාරතුරු 
දගානු කරයි. 

 හෘකය සා්ිය ට අවනත විය යුතු බව 
ප්රකාශ කරයි. 

 රුචියට වහේ දනාවී හෘකය සා්ියට 
අනුව නිවැරදි තීරණ මත ක්රියා කරයි. 

 ඊෂයමාදව් දතාරව ජීවත් දවයි. 

ිනනිසා පාපයට වැටීම    

 ආකේ හා ඒව  
     (උත්පත්තිච 3 පරිච්දේකය) 

 කායි් හා ආදබේ  
       (උත්පත්තිච 4 පරිච්දේක) 

 දනෝවා පිළිබක කථා පුවත 
(උත්පත්තිච 6/1-9/17) 

 ජල ගැේදේ පරමාථමය 
පාපය තුර් කිරීමයි 
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14 වීරවරු හා රජවරු 
(9-10  පාඩේ) 
 

 වීරවරු හා ඊශ්රායලදය ි පළමු රජවරු 
තිචදකනා පිළිබකව කරුණු දගානු කරයි. 

 අ් අයදේ යහපත සඳහා කටයුතු 
කළයුතු බව ප්රකාශ කරයි. 

 අ් අයදේ යහපත දවනුදව් එඩිතර 
ව කටයුතු කරයි. 

 නායකයුම දලස ආකශමමත් ජීවිතය් 
ගත කරයි. 

වීරවරු  හා රජවරු 
       කාලය 
      ඔවු්දේ කායමභාරය 

 රජවරු   
 සාවුේ (1 සාමුදවේ  16/1-13) 
 කාවිත් ( 1 සාමුදවේ  17 පරිච්දේකය) 
 සලදමා් (1 රාජාව පය 5 හා 6 
පරිච්දේක)  
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15 දේව ප්රසාක නිධාන 
මගි් ක්රිස්තු් 
වහ්දස්ට සේබ්ධ 
වී නව ජීවිතයකට 
සා්ි කරයි. 
 

කැහැින දිවිය හා සිත හැරී 
මා එනතුරා    
(11-12 පාඩම) 
 
 

 ශුේධව්ත ජීවිතය් ගත කිරීමට 
පාපදය් වැළකී සිිනය යුතු බව ප්රකාශ 
කරයි. 

 කැහැින දිවිය් ගත කිරීමට කළ යුතු 
දේවේ ලැයිස්තු ගත කරයි. 

කැහැින දිවිය හා සිත හැරී මා එනතුරා  

 ජ්ම පාපය 

 කමම පාපය 

 මුේ අගුණ පව් 07  

 ශුේධාත්මයාණ් වහ්දස්ට 
විරුේධ  පව් 06 
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  සිත් හැරීම තුළි් දේව සබඳතා 
දගාඩනගා ගත හැකි බව ප්රකාශ කරයි. 

 පාප අවස්ථාව ප් වැළකී යහපත් දලස 
ජීවත් දවයි. 

 නැතිච වූ බැටවවා  
(ලූ් 15/17-) 

 නැතිච වූ කාසිය  
(ලූ් 15/8-10) 

 නැතිච වූ පුත්රයා  
(ලූ් 15/11-32) 
ශුේධ වු අදගාස්තීනු මුනි 
තුමා 

16  සමගි ස්ධානදේ හා 
දරෝීම්දේ ආදේපය 
දේව ප්රසාක නිධානය 
(13-15 පාඩේ) 

 සමගි ස්ධානදේ හා දරෝීම්දේ 

ආදේපනය දේව ප්රසාක නිධානය 

පිළිබඳව කරුණු දගානු කරයි. 

 අකාළ අවස්ථාවල ීය දමම ප්රසාක 

නිධානය ලබා ගනී. 

 සැබ  මනස්ථාපනය් තුළි් සිත් 

හැරීම් ඇතිච කර දගන යහපත් 

පුේගලදය් දලස කටයුතු කරයි. 

 දමම ප්රසාක නිධානය ලබා ගැනීමට 

අ් අයව ක දපාළඹවයි. 
 
 

 

සමගි ස්ධානදේ හා දරෝීම්දේ 
ආදේපය දේව ප්රසාක නිධානය 

 මනස්ථාපන ක්රම 

 මනස්ථාපනවූව් කළයුතු 

දේ 

 ප්රතිචඵල  

දරෝීම්දේ ආදේපය 

 ක්රිස්තු් වහ්දස් දරෝීම් 

සුවකිරීම  

 නව ගිවිසුම තුළ   

  (ජාදකාබ් 5/14 -15) 

 අදපෝස්තුලුවරු දරෝීම් සුව 

කිරීම  

(මා් 6/15, ක්රියා 3/1-10) 

 වරප්රසාක 

2 

17 දේව පණත් 
පිළිපදිින් දේමදේ 
ජීවිතය්   ගත කරයි. 

තම ජීවිත හා අ් ජීවිත 
සුරැකීම 
(16-17 පාඩේ) 

 තම ජීවිත දම් ම අ් ජීවිත ක සුරැකිය 
යුතු බව ප්රකාශ කරයි. 

 තම ශරීර දසෞඛයය ගැන සැලකි පමත් 
විය යුතු බව ට කරුණු ුදිරිපත් කරයි. 

 තම ජීවිතය දම් ම අ් අයදේ 
ජීවිතය ක ආර්ෂා කරයි. 

 අ් ජීවිත විනාශ කිරීමට තම් ට 
අයිතිචය් දනාමැතිච බවට කරුණු 
ුදිරිපත් කරයි. 

 තම ජීවිතය දම් ම අ් ජීවිත ක 
ආර්ෂා කරින් යහපත් කිතුනුවුම 
දලස ජීවත් දවයි. 

තම ජීවිත හා අ් ජීවිත සුරැකීම 
 ිනනිස් ජිවිතය ශුේධව්ත බව 

 තම ශරීර දසෞඛයය පිළිබඳ 
සැලකි පමත් වීම 

 සිය දිවි නසා ගැනීම 
 ශුේධ බයිබවය ුගැ්වීේ   
 ගබ්සාව 
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18  කාම ිනථයාාාරය හා 
පරකාල ආලය 
දනාකරව    
(18-19 පාඩේ) 
 

 6 වන හා 9 වන පනත් පිළිබඳ ව කරුණු 
රැස් කරයි. 

 දේව ස්වරූපය අනුව පුරුෂයා හා ස්ත්රීය 
මවා ඇතිච බව ප්රකාශ කරයි. 

 ස ම විට ම පිරිසිදු ජීවිතය් ගත කිරීමට 
කටයුතු කරයි. 

 කිතුනු පවුදේ ශුේධව්තභාවය ට 
සා්ි කරයි. 

 මරියද්රාවට අනුව පිවිතුරු ජීවිතය් ගත 
කිරීමට පවුදේ අයව දයාමු කරවයි. 

කාම ිනථයාාාරය හා පරකාල ආලය 
දනාකරව  

 දේව ස්වරූපයට මැවූ 
පුරුෂයා හා ස්ත්රිය 

 පිරිසිදුකමට විරුේධ 
පාපය්  

 නව වන පනතට විරුේධ 
පාප 
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19  
 

පිවිතුරු ජිවිතාකශම   
 (20 පාඩම) 
 
 

 පිවිතුරු ජීවිත ගත කළ සා්තුවර ජීවිත 
පිළිබඳ දතාරතුරු රැස් කරයි. 

 තම ජීවිත පිවිතුරු ව ගත කළ යුතු බව 
ප්රකාශ කරයි. 

 පිවිතුරු ජීවිත ගත කළ සා්තුවරයි් ව 
අනුගමනය කරයි.. 

 ආකශමවත් සා්තුවරය් ාරිතායනය 
කිරීමට අ් අයව දයාමු කරවයි. 

පිවිතුරු ජිවිතාකශම 

 ශුේධ වූ මරියා දගාදරත්තිච 
තුිනය 

 ශුේධ වූ ඇේනස් මුනි තුිනය 

 ශුේධ වු දකාිනනි් සාවිදයෝ 
තුමා 
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20 යාච්ඤාදව් 
දපෝෂණය ලබා 
දකවිය් වහ්දස් හා 
මනුෂයයා සමග 
ගැඹුරු 
සේබ්ධතාවය් 
දගාඩනගා ගනියි. 
 

උකාන ීම     
(23 පාඩම) 
 

 උකාන ීම පිළිබඳව කරුණු රැස් කරයි. 
 ප්රීතිචමත් අවස්ථාව් ි දකවිය් 

වහ්දස්ට ප්රශීසා කළ යුතු බව ප්රකාශ 
කරයි. 

 දිනපතා යැදුේ තුළි් දකවිඳු්ට ප්රශීසා 
කරයි. 

 දකවිඳු්ට ප්රශීසා කිරීමට අ් අයවක 
දපාළඹවයි. 

උදාන ගී     

 දසකරියස්දේ ප්රශීසා ීමතය  
( ලු් 1/68-79) 

 මරියතුිනයදේ උකාන ීමය  
(ලූ් 1/46-55) 

 සිිනදයා්දේ උකාන ීමය  
( ලු් 2/29-32) 
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