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අවසානෙ�� ඉ�ෙබෝෙෂ� ර�ව ඔ�ෙ�ම
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ඉ�ප� ඉ�රාෙය�� �ය� ෙගෝත්ර දා�� ෙවත පැ�ණ ඔ�ව
ඊ�රාෙය�� ර� ෙලස අ�ෙ�ක කෙළෝය. අවසානෙ��
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�යව�� සමඟ ඔබ �ෙ�ක ග� �ට, මම ඔෙ� ද�වා ඔබට
ප�ව ර� ෙලස ප� කර�ෙන�. ඔ� මාෙ� නාමයට
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සා��ෙ� ප�ෙ� �� ගලවා ග� ඕනෑම ෙකෙන�ට උපකාර
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ධනවතාෙ�
ආ�මා�ථකා��වය
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“ඔබ� ඒ ��සා!” ���ත නාතා� දා��ට �ෙ�ය. කතාෙ�
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ෙද�ය� වහ�ෙ� දා��ට ඔ� ෙකතර� ��ඨද යන වග
ෙප�� ෙ�ක. දා�� තමා කළ පාපය ගැන කණගා� �ෙ�ය. 

ඔ� ෙද�ය� වහ�ෙ�ට “ඔබට ���ධව මම
ප� කර ෙ� න�ර කෙළ�” �

�ෙ�ය. ෙද�ය� වහ�ෙ�
දා��ෙ� පාපයට සමාව ��
ෙ�ක. න�� බැ�ෙෂබාෙ�
ද�වා ඉතා අස�ප � අතර

ඉප�න ඉ�ම��ම
�ය �ෙ�ය.



ෙද�ය� වහ�ෙ� දා��ට
ඔ�ෙ� ද�� පාපයට සමාව ��
ෙ�ක. ඉ�ප� බැ�ෙෂබාට තව�
ද�ෙව� ලැ��. ඒ, දා��ෙග�
ප� ෙ��ඨ රෙජ� �මට
�ය�තව �� සලෙමා�ය. න��
දා�� ර�ට තව� ෙබාෙහෝ
ද�ව� �� අතර ඔ��
සමහෙර� ඔ�ට මහ� ��
ෙගන ��ෙනෝය. 



දා�� න�� රජ�මා (ෙදවන ෙකාටස)

foaj jpkfhka tla l:djla 

nhsn,fha 

2 සා�ෙව� 1-12

“Tfí jpk meyeos,s jk úg wdf,dalh ,efí”
.S;dj,sh 119:130
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fuu nhsn,a l:dka;rh wmg mjikqfha" wm iE¥ wmf.a ufyda;a;u foúhka 
jykafia ms<sn| oekf.k Wka jykafia lõoe hs lshd y÷kd.kakd f,ihs' 

foúhka jykafia úiska mdmh hhs i,lk" whym;a foa wm úiska lr we;s nj 
Wka jykafia okakd fial' mdmhg oËqju urKhhs' tfy;a foúhka jykafia wmg 
fndfyd fia fm%au lrk neúka Wka jykafiaf.a tlu mq;%hd wm fj; tjQ fial' 
fÊiqia jykafia l=reisfha jo fõokd ú¢ñka Tfí mõ Wfoid urKhg m;a jq 

fial' fÊiqia jykafia urKfhka keÕsg" ;udf.a ksji jk iaj¾.hg .sh fial' 
Tn fÊiqia jykafia ms<sf.k Tnf.a mdmhg ludj wheÈk úg Wka jykafia 

Tng ludj fok fial' túg Wka jykafia Tn iuÕ Ôj;a jkq we;' 
Tng o iodl,aysu Wka jykafia iuÕ Ôj;a úh yel' 

fuu i;Hh Tn ms<s.kafka kï fÊiqia jykafiag fufia mjikak'

wdorKsh fÊiqia jykai" Tn jykafia" foúhka jykafia nj uu úYajdi lrñ' Tn 
jykafia ñksia nj f.k udf.a mdmh fjkqfjka Èú mqod oeka kej;;a Ôjudkj 

jevisák fial' uf.a ðú;hg meñK udf.a mdm lud lrk fuka b,a,d isáñ' túg 
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