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දේව අනාවරණයට 
ප්රතිචාාර ක්වින් 
විශ්වාසදේ ජිවිතය් 
ගත කරයි. 
 
 
 
 

 
 
දේව ප්රසාක ිධාාන 
මගි් ක්රිස්්් 
වහ්දස්ට සම්බ්ා 
වී නව ජීවිතයකට 
සා්ි කරයි. 
 
 

වීරවරු හා රජවරු 
(9-10  පාඩම්) 
 

 වීරවරු හා ඊශ්රායෙදය හි පළමු 
රජවරු තිචදකනා පිළිබඳව කරුණු 
දගානු කරයි 

 අ් අයදේ යහපත සඳහා කටයු් 
කළයු් බව ප්රකාශ කරයි. 

 අ් අයදේ යහපත දවනුදව් 
එඩිතරව කටයු් කරයි. 

 නායකයකු දෙස ආකශශමත් 
ජීවිතය් ගත කරයි. 

වීරවරු  හා රජවරු 
       කාෙය 
      ඔවු්දේ කායශභාරය 

 රජවරු   
 සාවුල් (1 සාමුදවල්  16/1-13) 
 කාවිත් ( 1 සාමුදවල්  17 පරිච්දේකය) 
සෙදමා් (1 රාජාවලිය 5 හා 6 පරිච්දේක) 
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කැහැින දිවිය හා සිත 
හැරී මා එන්රා    
(11-12 පාඩම) 
 
 

 ශුේාව්ත ජීවිතය් ගත කිරීමට 
පාපදය් වැළකී සිටිය යු් බව 
ප්රකාශ කරයි. 

 කැහැින දිවිය් ගත කිරීමට කළ යු් 
දේවල් ෙැයිස්් ගත කරයි. 

 සිත් හැරීම ්ළි් දේව සබඳතා 
දගාඩනගා ගත හැකි බව ප්රකාශ 
කරයි. 

 

කැහැින දිවිය හා සිත හැරී මා එන්රා  

 ජ්ම පාපය 
 කමශ පාපය 
 මුල් අගුණ පව් 07  

 ශුේාාත්මයාණ් වහ්දස්ට 
විරුේා  පව් 06 

 නැතිච වූ බැටවවා  
(ලූ් 15/17-) 
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සමගි ස්ාානදේ හා 
දරෝගී්දේ ආදල්පය 
දේව ප්රසාක ිධාාන 
(13-15 පාඩම්) 

 සමගි ස්ාානදේ හා දරෝගී්දේ 
ආදල්පනය දේව ප්රසාක ිධාාන 
පිළිබඳව කරුණු දගානු කරයි. 

 අකාළ අවස්ථාවෙ දී දමම ප්රසාක 
ිධාාන ෙබා ගැනීමට දපළදෙයි. 

 සැබෑ මනස්ථාපනය් ්ළි් සිත් 
හැරීම් ඇතිච කර දගන යහපත් 
පුේගෙදය් දෙස කටයු් කරයි. 

 දමම ප්රසාක ිධාාන ෙබා ගැනීමට අ් 
අයව ක දපාළෙවයි. 

 
 

සමගි ස්ාානදේ හා දරෝගී්දේ 
ආදල්පය දේව ප්රසාක ිධාාන 

 මනස්ථාපන ක්රම 

 මනස්ථාපන වූව් කළයු් දේ 

 ප්රතිචලෙ  

දරෝගී්දේ ආදල්පනය 

 ක්රිස්්් වහ්දස් දරෝගී් 

සුවකිරීම  

 නව ගිවිසුම ්ළ   

  (ජාදකාබ් 5/14 -15) 

 අදපෝස්්ලුවරු දරෝගී් සුව 

කිරීම  

(මා් 6/15, ක්රියා 3/1-10) 
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දේව පණත් 
පිළිපදිින් දේමදේ 
ජීවිතය්   ගත 
කරයි. 

වරප්රසාක 
4 තම ජීවිත හා අ් 

ජීවිත සුරැකීම 
(16-17 පාඩම්) 

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

 තම ශරීර දසෞඛ්යය ගැන සැෙකිලිමත් 
විය යු් බවට කරුණු ඉදිරිපත් කරයි. 

 තම ජීවිතය දම් ම අ් අයදේ 
ජීවිත ක ආර්ෂා කරයි. 

 අ් ජීවිත විනාශ කිරීමට තම්ට 
අයිතිචය් දනාමැතිච බවට කරුණු 
ඉදිරිපත් කරයි. 

 තම ජීවිතය දම් ම අ් ජීවිත ක 
ආර්ෂා කරින් යහපත් කි්නුවකු 
දෙස කටයු් කරයි. 

තම ජීවිත හා අ් ජීවිත සුරැකීම 
 ිනිධස් ජිවිතය ශුේාව්ත බව 

 තම ශරීර දසෞඛ්යය පිළිබඳ 
සැෙකිලිමත් වීම 

 සිය දිවි නසා ගැනීම 
 ශුේා බයිබලීය ඉගැ්වීම්   
 ගබ්සාව 
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 කාම ිනථයාාාරය හා 
පරකාෙ ආෙය 
දනාකරව    
(18-19 පාඩම්) 
 

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

 සෑම විට ම පිරිසිදු ජීවිතය් ගත 
කිරීමට කටයු් කරයි. 

 කි්නු පවුදල් ශුේාව්තභාවය 
අත්කකියි. 

 මරියද්රාවට අනුව පිවි්රු ජීවිතය් 
ගත කිරීමට පවුදල් අයව දයාමු 
කරයි.  

කාම ිනතයාාාරය හා පරකාෙ ආෙය 
දනාකරව  

 දේව ස්වරූපයට මැවූ පුරුෂයා 
හා ස්ිය 

 පිරිසිදුකමට විරුේා පාපය්  
 නව වන පනතට විරුේා පාප 

2 

6  පිවි්රු ජිවිතාකශශ   
 (20 පාඩම) 
 
 

 පිවි්රු ජීවිත ගතකළ සා්්වර 
ජීවිත පිළිබඳ දතාර්රු රැස් කරයි. 

 තම ජීවිත පිවි්රු ව ගත කළ යු් බව 
ප්රකාශ කරයි. 

 පිවි්රු ජීවිත ගත කළ සා්්වරයි් 
ව අනුගමනය කරයි. 

  සා්්වරය් ාරිතායනය කිරීමට 
අ් අයව දයාමු කරවයි. 

පිවි්රු ජිවිතාකශශ 

 ශුේා වූ මරියා දගාදරත්තිච ්ිනය 

 ශුේා වූ ඇේනස් මුිධ ්ිනය 

 ශුේා වු දකාිනිධ් සාවිදයෝ ්මා 
 

2 

7 යාච්ඤාදව් 
දපෝෂණය ෙබා 
දකවිය් වහ්දස් 
හා මනුෂයයා සමග 
ගැඹුරු 
සම්බ්ාතාවය් 
දගාඩනගා ගිධයි. 

ඉල්ේනාට දකනු 
ෙැදබ්   හා යහපත් දේ 
අයදිමු 
(21-22 පාඩම්) 
 

 යහපත් දේ අයදීම පිළිබඳ බයිබලීය 
ඉගැ්වීම් දගානු කරයි. 

 යාච්ඤාව ්ළි් සිදු වූ ප්රාතිචහායශය 
ශුේා බයිබෙය ඇසුරි් දසායා ලියයි. 

 විශ්වාසදය් යාච්ඤා කරයි. 
 අ් අයදේ යහපත් දවනුදව් ක්රියා 

කරයි. 

ඉල්ේනාට දකනු ෙැදබ්    

 එලියාදේ යාච්ඤාව 
            (1 රාජාවලිය 18/21-46) 

 භාගයවත් ුසදස්වාස් පිය්මා 
යාච්ඤාව ්ළි් වෂශාව 
ෙබාදීම 

යහපත් දේ අයදිමු   

 සෙදමා්දේ යාච්ඤාව   
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( 1 රාජාවලිය 3/1-15) 
 ක්රිස්්් වහ්දස්දේ 

ඉගැ්වීම්  
(මදතව් 7/7-11) 

 අ් අයදේ යහපත පතා 
යාච්ඤා කළ යු් බව 

8  උකාන ගී     
(23 පාඩම) 
 

 උකාන ගී පිළිබඳව කරුණු රැස් කරයි. 

 ප්රීතිචමත් අවස්ථාව් හි දකවිය් 

වහ්දස්ට ප්රශසසා කළ යු් බව 

ප්රකාශ කරයි. 

 දිනපතා යැදුම් ්ළි් දකවිඳු් ට 

ප්රශසසා කරයි. 

 දකවිඳු් ට ප්රශසසා කිරීමට අ් අයව ක 

දපාළෙවයි. 

උකාන ගී     

 දසකරියස් ් මාදේ ප්රශසසා ගීතය  
( ලු් 1/68-79) 

 මරිය්ිනයදේ උකාන ගීය  
(ලූ් 1/46-55) 

 සිිනදයා් ්මා දේ උකාන ගීය  
( ලු් 2/29-32) 
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ශුේා බයිබෙය 
පිළිබඳ අවදබෝාය 
ෙබා එදිදනකා 
ජීවිතදේ දී  ලෙකායීව 
භාවිත කරයි. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ශුේා බයිබෙදේ 

පුරාණ ගිවිසුදම් 

දපාත් වගශීකරණය  

(1 සහ 5 පාඩම්) 

 

 

 පුරාණ ගිවිසුමට අයත් දපාත් ිධවැරදි 

ව ප්රකාශ කරයි. 

 එම දපාත් වගශකීරණයට අනුව වගු 

ගත කරයි. 

 ප්රඥවදව් ප්රදදක පිළිබඳ ව කථා කරයි. 

 යහපත් දේ පමණ් දතෝරා ගිධින් 

ප්රඥවාව්ත ව කටයු් කරයි. 
 

 

පුරාණ ගිවිසුදම් දපාත් වගශකිර ණය     

මුළු දපාත් ගණන - 46  

 දකාටස් 05 
නීතිච දපාත් 05  

ඉතිචහාස දපාත් 16   

ප්රඥවා සාහිතය දපාත් 07  

දිවැසිවර ග්ර්ථ 17   

එළිකරව්ව සාහිතය දපාත් 01  කාිධදයල් 

දපාත 

 ප්රඥවා සාහිතයය 
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10 ශුේා බයිබෙදේ නව 

ගිවිසුදම් දපාත් 

වගශීකරණය 

(2, 3 හා 4 පාඩම්) 

 නව ගිවිසුමට අයත් දපාත් ිධවැරදිව 

ප්රකාශ කරයි. 

 එම දපාත් වගශකීරණයට අනුව වගු 

ගත කරයි. 

 ස්ිධදව්කනදේ දී ආගමීක 

සසද්තවෙ ඇතිච වටිනාකම් අගය 

කරින් කථා කරයි. 

නව ගිවිසුදම් දපාත් වගශකීරණය    

මුළු දපාත් ගණන - 27 
 දකාටස්  03 

ඉතිචහාස දපාත් 05    
හසු් 21 

             එළිකරව් සාහිතය දපාත් 01 -      
                එළිකරව්ව දපාත 

 සංදේශ වර්ගකීරණය   

 
 
2 



 
                                                                                                             

 
 
 
 
 
දේව අනාවරණයට 
ප්රතිචාාර ක්වින් 
විශ්වාසදේ ජිවිතය් 
ගත කරයි. 
 
 
 
 
 
 
 

 ශු. පාවුලු ්මාදේ ජීවිතය ාරිතායනය 

කරයි. 
 

 

ප්රාාන කා්ඩ 02  

1.  පාවුලු්මාදේ සසදේශ 13 

2. දවනත් සසදේශ 08 

 එළිකරව් සාහිතය 

11 පාස්කු අභිරහස හා  
මුල් කි්නු සභාව 
(6-7 පාඩම්) 
 

 

 

 

 පාස්කු අභිරහස හා මුල් කි්නු 

සභාදව් ේෂණ ප්රකාශ කරයි. 

 දේසුස් වහ්දස්දේ දු් විදීම, 

මරණය හා උත්ථානය පිළිබඳ ව 

කරුණු දගානු කරයි. 

 මුල් කි්නු සභාදව් ේෂණ ලියා 

ක්වයි. 

 උත්ථානදේ ආන්කයට කි්නු 

ජීවිතදය් සා්ි කරයි. 

 මුල් කි්නු සභාදව් ේෂණ 

ාරිතායනය කරයි 

පාස්කු අභිරහස       

 දේසුස් වහ්දස්දේ දු් ප්රාප්තතිචය  

(ලූ් 22/54 -23/25) 

 දේසුස් වහ්දස්දේ කශශනය 

වීම් 

මුල් කි්නු සභාව   

 දප්තදකාස්තය   
(ක්රියා 2/1-13) 

 මුල් කි්නු සභාදව් ේෂණ 
(ක්රියා 2/42-47, 4/32-37) 
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12  ශුේා වූ පාවුලු ්මා 
හා ශුේා වූ දප්තදුරු 
්මා 
(8 -9 පාඩම්)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 ශුේා වු පාවුලු ්මා හා ශුේා වූ දප්තදුරු 

්මා පිළිබඳ ව දතාර්රු දගානු 

කරයි. 

 එ්ම්ොදේ පරිතයාගලීලී ජීවිත 

පිළිබඳ ව කරුණු ඉදිරිපත් කරයි. 

 ශුේා වු පාවුලු ්මා හා දප්තදුරු ්මා 

දම් තම හැකියා ක්ෂතා ශුේා වු 

සභාදව් දියුණුව සඳහා භාවිත කරයි. 
 ශුේා වූ සභාදව් නායකයි්ට ගරු 

කරින් කථා කරයි. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ශුේා වූ  පාවුලු ්මා      

 ශුේා වූ පාවුලු ්මාදේ කැඳවීමට 

දපර   

(ක්රියා 8/1-3) 

 ශුේා වූ පාවුලු ්මාදේ කැඳවීම 

(ක්රියා 9/1-19) 

 ශුේා වූ පාවුලු ්මාදේ ාමශදූත 
ාාරිකා 

ශුේා වූ දප්තදුරු ්මා   

 ශුේා වූ දප්තදුරු ්මාදේ  කැඳවීම   

(ලූ් 5/1-11) 

 ශුේා වූ දප්තදුරු ්මාදේ මහා 
ප්රකාශනය  
(මදතව් 16/13-20)  

 ශුේා වූ දප්තදුරු ්මාට පැවරූ 

්්ප්රකාර කායශභාරය 
(ුසවාම් 21/15-19) 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                             

 

13  ශුේාවූ සභාදව් 
ේෂණ     
(10 පාඩම) 
 
 

 ශුේා වූ සභාදව් ේෂණ පිළිබඳ 
කරුණු දගානු කරයි. 

 ශුේා වු සභාදව් සාමාජිකයි් කිසිදු 
දදකයකි් දතාර ව ක්රියා කළ යු් 
බව ප්රකාශ කරයි. 

 අතිච ඉ්ීය ක්රිස්්  දේහදේ 
සාමාජිකයි් දෙස තම වගකීම් ඉටු 
කරයි. 

 අසල්වැසිය්දේ අවශයතාවෙ දී 
උකව් කිරීමට ඉදිරිපත් දවයි. 

ශුේා වූ සභාදව් ේෂණ     

 ඒකත්වය   

 ශුේාත්වය  

 කදතෝලිකත්වය 

 අදපෝස්තලිකත්වය   

 ශුේා වූ සභාව ක්රිස්්් 
වහ්දස්දේ අතී්ීය ක්රිස්් 
දේහය දෙස   
(1 දකාරි්තිච 12/12-30) 
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14 ශ්රි ොසකීක කදතෝලික 
සභාව 
(11 පාඩම)  
 

 

 කදතෝලික අනනයතාවය සුරැකිය යු් 

බව ප්රකාශ කරයි. 

 කදතෝලික සභාව පිළිබඳව කරුණු 

දගානු කරයි. 

 විවිා අභිදයෝග හමුදව් කදතෝලික 

විශ්වාසය ප්රකාශ කරයි. 

 ජාතිචක සමගිය දගාඩ නැගීමට ක්රියා 

කරයි. 

ශ්රී ොසකීක කදතෝලික සභාව  

 පෘ්ගීසී් පැිනණීමට දපර යුගය 

 පෘ්ගීසි යුගය 

 ේදේසි යුගය 

 බ්රිතානය යුගය 

 ිධකහස් යුගය 
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15 දේව ප්රසාක ිධාාන 

මගි් ක්රිස්්් 

වහ්දස්ට සම්බ්ා 

වී නව ජීවිතයකට 

සා්ි කරයි. 

 

දිවය සත්ප්රසාක 
වහ්දස්       
(12 පාඩම) 

 දිවය සත්ප්රසාක වහ්දස් පිළිබඳ 

දතාර්රු රැස් කරයි. 

 දිවය සත්ප්රසාකය ්ළ දේසුස් වහ්දස් 

ජීවමානව වැඩසිටින බව ප්රකාශ 

කරයි. 

 දිවය ූජජාවට දපර පැය්  ිධරාහාර ව 

සිටියි. 

 භ්තිචදය් දයෝගය දෙස දිවය 

සත්ප්රසාක වහ්දස් ෙබා ගිධයි. 

 

දිවය සත්ප්රසාක වහ්දස්     

 ේෂණ 

 ූජවශ සෙකුණු 

 දිවය සත්ප්රසාදීය දභෝජනයට 
සූකානම       

 ආත්ිනක සූකානම  
 (1 දකාරි්තිච 11/27 -30) 

 ශාරීරික සූකානම 

 සභා නීතිච 
 (ශාසන නීතිචය 916, 917, 918, 
919) 
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16  පාස්කු දභාජනය හා 
කල්වාරි යාගය, 
පුරාණ ගිවිසුදම් විවිා 
යාග  
(13-14 පාඩම්) 
 

 

 පුරාණ ගිවිසුදම් පාසක්ු දභෝජනය 

පිළිබඳව කරුණු දගානු කරයි. 

 අ්තිචම රාී දභෝජනදේ අවස්ථා 

ිධමශාණාත්මකව ඉදිරිපත් කරයි. 

 පුරාණ ගිවිසුදම් විවිා යාග වගශ 

විස්තර කරයි. 

පාස්කු දභෝජනය හා කල්වාරි යාගය 

 පුරාණ ගිවිසුදම් පාසක්ු 
දභෝජනය  
(ිධ්මයාම 12/1-14) 

 අ්තිචම රාී දභෝජනය-දිවය 
සත්ප්රසාකය වහ්දස් ස්ථාපිත 

2 



 
                                                                                                             

 යාග ඔප්තපු කිරීම ්ළි් දකවිය් 

වහ්දස්ට ප්රස්න ජීවිතය් ගත 

කරයි. 

 

කිරීම, ූජජකවරය හා පාක 
දකෝවනය 
 (ලූ් 22/19-20, ුසවාම් 13/1-
20) 

පුරාණ ගිවිසුදම් විවිා යාග 

 ප්රාාන දකාටස් 02 

 කවන ූජජා දකාටස් 04 
කවන ූජජාවෙට භාවිත කළ 
ස්් 

 දනාකවන ජූජා 
17 යාච්ඤාදව් 

දපෝෂණය ෙබා 
දකවිය් වහ්දස් 
හා මනුෂයයා සමග 
ගැඹුරු 
සම්බ්ාතාවය් 
දගාඩනගා ගිධයි. 
 
 

පරිතයාගලීලී ජිවිත 
(9 හා 15 පාඩම්) 
 

 

 ශුේා වූ සභාදව් නායකත්වය 

අඛ්්ඩ ව පවතිචන ආකාරය 

පිළිබඳ ව කරුණු දගානු කරයි. 

 දේව කැඳවීම ට ප්රතිචාාර කැ්විය 

යු් ආකාරය ප්රකාශ කරයි. 

 තම දකමාපිය් ක පරිතයාගලීලි 

ජීවිත ගත කරන බවට කරුණු 

ඉදිරිපත් කරයි. 

 අ් අයදේ අභිවෘේිය සඳහා 

පරිතයාගලීලී ව කටයු් කරයි. 

පරිතයාගලීලී ජීවිත 

 XVI දබනඩි් ශුේදාෝත්තම 

පිය්මා 

 ශුේා වූ II ුසවාම් පාවුලු  
ශුේදාෝත්තම පිය්මා 

 ශුේා වූ දතදශසා මුිධ ්ිනය 
 ශුේා වූ මැ්ිිනලියම් 

දකෝල්දබ් මුිධ ්මා 

 ගරු මයිකල් දරාද්රිගු පිය්මා 
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18  දේව දේමය හා 
දේමදේ සමාජය් 
(16-17 පාඩම්) 
 

 

 දේව දේමය පිළිබඳ ව කරුණු 

දගානු කරයි. 

 දේව දේමයට ප්රතිච දේමය ක්වන 

ආකාරය ප්රකාශ කරයි. 

 දකා් වූ අයව සමාජ ගත කරයි. 

 දේව ාමශ ගුණවලි් දපාදහාිධ 

ජීවිතය් ගත කරයි. 

 නායකයා දස්වකයා වී ක්රියා 

කිරීමට අ් අයව ක දයාමු කරවයි. 

දේව දේමය  හා දේමදේ සමාජය් 

 දකවිය් වහ්දස් ට දේම කිරීම 

සඳහා කළ යු් දේ 

 දේව ාමශ ගුණ (විශ්වාසය, 

බොදපාදරාත්්ව හා දේමය) 
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19  ජනව්කනා වෂශය 
හා දිවය ූජජාව 
(22-23 පාඩම්) 
 

 

 ජනව්කනා වෂශය  හා දිවය ූජජාව 

පිළිබඳ කරුණු දගානු කරයි. 

 ජනව්කනා වෂශය ්ළ අඩසගු 

මසගෙයය් ලියා ක්වයි. 

 එම මසගෙයය් අථශා්විත ව 

සමරයි. 

ජනව්කනා වෂශය   

 ජනව්කනාදව් ප්රාාන අසග 

 ජනව්කනා වසදශ 

මසගෙයයය් 

 ජනව්කනා වසදශ සමයය් 

2 



 
                                                                                                             

 

 

 දිවය ූජජාවට ිධසි දෙස සූකානම් 

විය යු් ආකාරය ප්රකාශ කරයි. 

 දිවය ූජජාව් සසවිාානය කරයි. 
දිවය ූජජාවට භ්තිචදය් සහභාගී 
දවයි. 

දිවය ූජජාව      

 දිවය ූජජාදව් ප්රාාන දකාටස් 

 දිවය ූජජා පිළිදවදත් අනු 

දකාටස් 

20  උත්තම ූජජක 
යාච්ඤාව හා මල් 
උයද් යාච්ඤාව 
(24-25 පාඩම්) 
 

 

 

 උත්තම ූජජක යාච්ඤාව හා මල් 

උයද් යාච්ඤාව පිළිබඳ කරුණු 

දගානු කරයි. 

 උත්තම ූජජක යාච්ඤාදව් දකාටස් 

්න නම් කරයි. 

 කි්නු සභා සමගිය පිළිබඳ ව අකහස් 

ප්රකාශ කරයි. 

 සෑම අවස්ථාවක දී ම යාච්ඤාදව් 

සවිය ෙබා  ගිධයි. 

 යාච්ඤාව ්ළි් අභිදයෝග ජය ගිධයි. 

උත්තම ූජජක යච්ඤාව   

 උත්තම ූජජක යාච්ඤාදව් 

දකාටස් 03  

 කි්නු සභා එකමු්ව සඳහා 

කටයු් කිරීදම් අවශයතාව 

 මල් උයද් යාච්ඤාව   
         (මාකශ් 14/32 -42) 

 යාච්ඤාදව් වැකගත්කම 
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