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Lecture 1
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"මිදීමේ ඉතිහාසය" සේමේළනය 1  

ලේකම්ලේ ල ොලේ වංශොවලිය තුළ මිදීලම් ඉතිහොසය 
(1මේකේ 6: 49-53) 
 
මේකේමේ වංශාවලිය 1 මේකේ 1-9 දක්වා පරිච්මේද වල සදහන්ව ඇත.  
(1) ලෙෙ වංශොවලිය තුළ මිදීලම් ඉතිහොසයට සම්බන්ධ නම් 1159 සදහන්ව ඇත.. 

 රි 1  රි 2  රි 3  රි 4  රි 5  රි 6  රි 7  රි 8  රි 9 එකතුව 

191 161 89 148 60 119 140 128 123 1159 ppl 

 
(2) ලේකම්ලේ ල ළ ේ වල සොරොංශගත කර ඇති බයිබලොනුකුල ඉතිහොසය වඩොේ පුළුේ ය. 
ආදේමේ සිට බැබිමලෝනියානු වහේභාවමයන් ආපසු පැමිමෙන මතක් වසර 3,700 ක පමෙ ඉතිහාසයක් එය වාර්තා 
කරයි. 

1. ලේකම්ලේ ල ළ ේ සම්බන්ධ අන්තර්ගතය  රිච්ලේද අනුව. 

Ch 1 ආදේමේ සිට ජාමකාබ් (ඒසව්) දක්වා මපළපත 

Ch 2 යූදොලේ පුේරයන්ලේ ල ළ ත 

Ch 3 දාවිත්මේ පුත්රයන් වූ යූදාහි රජවරුන්මේ මපළපත් 

Ch 4 යූදො ලගෝත්රය, සිමිලයොන් ලගෝත්රය 

Ch 5 රූමබන් ම ෝත්රය,  ාද් ම ෝත්රය, මනසේමසේමේ අර්ධ ම ෝත්රය (නැම නහිර මජෝර්දානමේ) 

Ch 6 ලලවීවරුන්ලේ හො පූජකයන්ලේ ල ළ ත (1 ලේකම් 6: 50-53; උේතෙ පූජක ල ළ ත) 

Ch 7 
ඉසේඛාකර් ම ෝත්රය, ලබන්ජමින් ලගෝත්රය, නප්තලී ම ෝත්රය, මනසේමසේමේ අර්ධ ම ෝත්රය, 
එප්රායිේ ම ෝත්රය, අමෙර් ම ෝත්රය 

Ch 8 ලබන්ජමින් ලගෝත්රලේ ල ළ ේ 

Ch 9 වහේභාවමයන් ආපසු පැමිණි අය, පූජකයන්මේ හා මලවීවරුන්මේ මපළපත් 

 

2. ලේකම්ලේ ල ළ ේ වල ලක්ෂණ.  
(1) යූදො සහ ලබන්ජමින් ලගෝත්ර සම්බන්ධ අවධොරණය කිරීෙ. 
යූදා ම ෝත්ර (පරිච්මේද 2, 4) සහ මබන්ජමින් (පරිච්මේද 7, 8) මදවරක් ලැයිසේු  ත කර ඇත. 
 
 ෙන්ද ? 
සලමමාන්මේ මරෙමයන් පසු රාජධානිය දකුණු ජුදා රාජයයටත් ඊශ්රායලමේ උුරු රාජධානියටත් මබදී ගිය විට මමම 
ම ෝත්ර මදක අයිති වූමේ දකුණු ජුදා රාජයයට ය. 
 

1 රොජොවලිය 12:21 මරමහාමබාවේ මයරුසලමට පැමිණිවිට, ඉශ රාමයේ වංශයට විරුද්ධව යුද්ධ මකාට 

සාලමමාන්මේ පුත රවූ මරමහාබවේට රාජයය නැවත ම න මදන පිණිස ඔහු මුළු යුදො වංශයද ලබන්යමින් 

ලගෝත රයදවූ ලතෝරොගේ යුධ කොරයන් එක් ලක්ෂ අසූ දහසක් රැස් කලළ්ය. 

 
 දකුණු රොජධොනියට අයේ වීලෙන් ඇඟලවන්ලන් කුෙක්ද? 
එයින් ඇඟමවන්මන් මමම ම ෝත්ර මදක මදවියන් වහන්මසේමේ ගිවිසුමට ඇලී සිටි බවයි. 
දාවිත්මේ ගිවුසුම 2 සාමුමවේ 7:12-13  ැලවුේකරු දාවිත්මේ පරේපරාව ුළීන් පැමිමෙන බවට මපාමරාන්ු මවයි. 
 
2 සොමුලවේ 7:12–13 නුමේ දවසේ සේපූර්ෙවී නුමේ පියවරුන් සම  නුඹ සැතමපන කේහි, මම නුමඹන් පැවත එන 
නුමේ බීජය නුඹට පසුව පිහිටුවා ඔහුමේ රජකම සේිර කරන්මනමි.  
13. ඔහුමේ මාමේ නාමයට  ෘහයක් ම ාඩ න න්මන්ය, ඔහුමේ රජකමේ සිංහාසනයද සදාකාමේටම සේිර 
කරන්මනමි.  

 
 ගිවිසුෙට ඇලී සිටින අය සඳහො සෑෙ ලදයක්ෙ සුදොනම් කර සුරක්ිත කරනු ඇත. 



2 

2 සොමුලවේ 23:5 “ සැබවින් මාමේ වංශය ලදවියන්වහන්ලස් ඉදිරිමයහි එමසේම පවතීහු මනාමව්ද? මක්නිසාද 

සියේල  ැන නියම මලස සේිර කර තිමබන සදාකාල ගිවිසුමක් උන්වහන්මසේ මා සම  කළ මසේක. ඒ මාමේ 

මුළු  ැළවීමත් මාමේ මුළු ප රසන්නයත් මව්. උන්වහන්මසේ එය වැමඩන්ට මනාසලසේවන මසේක්ද?  

 
(2) ලලවීවරුන්ලේ හො පූජකයන්ලේ ල ළ ත අවධොරණය කිරීෙ. 
මලවීවරුන්මේ හා පූජකයන්මේ වංශ කථාව 6 සහ 9 වන පරිච්මේද වල මදවරක් සටහන් කර ඇත. විමශේෙමයන් 1 
මේකේ 6 හි පද 81 ක් ඇති අතර එය පරිච්මේද 1 සිට 9 දක්වා ඇති   දි ම පරිච්මේදයයි. මමයට මහේුව කුමක්ද? 
 
  මදවියන් වහන්මසේමේ මණ්ඩපමේ සියලුම මසේවාවන් සඳහා ලලවීවරුන් පත් කරන ලදී. 
 

1 ලේකම් 6:48  ඔවුන්මේ සමහෝදරමයෝවූ මලවීවරු ලදවියන්වහන්ලස්මේ  ෘහය වන මණ්ඩපමේ මුළු 
මමමහයට පත්ව සිටිමයෝය.  

 
අද මදවියන් වහන්මසේමේ සභාව සඳහා අපමේ මසේවාමව් වැද ත්කම මමයින් මපන්නුේ මකමර්. 
 

ලකොලලොස්සි 1:24 දැන් මම නුඹලා නිසා විඳින ුක්  ැන ප රීතිව, ක රිසේුසේවහන්මසේමේ ශරීරය වන සභාව උමදසා, 

උන්වහන්මසේමේ ුක්වලින් අඩුව තිමබන ඒවා මාමේ මාංසමයන් සේපූර්ෙ කරමි.  

 
 පූජකයන් දවන පූජො සහ සුවඳ දුම් පුජො පූජොසනයන් ෙත පූජො කළහ. 
1 ලේකම් 6:49 නුමුත් ආමරාන්ද ඔහුමේ පුත රමයෝද ලදවියන්වහන්ලස්මේ මමමහකරුවූ මමෝමසසේ විසින් අෙ කළ 
සියේල මලස දවන පූජා පුදන පූජාසනයත් ුේ පූජාසනයත් පිට ඔප්පු කරන්ටද අති ශුද්ධසේථානමේ මුළු මමමහය 

කරන්ටද ඉශ රාමයේ වරුන් උමදසා සමගිකේ කරන්ටද නියමව සිටිමයෝය.  

 
අද අපි මදවියන් වහන්මසේමේ පූජකමයෝ මවමු. 
 

1 ලේතෘස් 2:9 නුමුත් අන්ධකාරමයන් තමන්මේ විශේමපත් ආමලෝකයට නුඹලා කැඳවා ත් තැනන්වහන්මසේමේ 
උත්කෘෙේඨතාවන් දක්වන පිණිස නුඹලා වනාහි මතෝරා ත් වංශයක්ද රාජකීය පූජකමයෝද ශුද්ධවූ ජාතියක්ද 

ලදවියන්වහන්ලස් සන්තක මසනඟක්ද වන්නහුය.  

මදවියන් වහන්මසේට අපමේ නමසේකාරමේ සහ යාච්ඤාමව් ඇති වැද ත්කම මමයින් මපන්නුේ මකමර්. 
වචනය සහ යාච්ඤාව මනාමැතිව මකමනකු විශුද්ධ කළ මනාහැක. 

1 තිලෙෝති 4:5 මක්නිසාද එය ලදවියන්වහන්ලස්මේ වචනමයන්ද යාච්ඤාමවන්ද පිරිසිු කරනු ලබන්මන්ය.  

 
(3) ලෙෙ ල ළ ත ෙලතව් 1 හි ලේසුස් වහන්ලස්ලේ  රම් රොව සෙඟ සම්බන්ධ ලව්. 
(ක්රිමානුකූලව ප්රථම වරට ඉදිරිපත් කරන ලද්මද් පූජක ආබ්රහේ පාක් විසිනි) 
 
මහමබ්රව් බයිබලමේ අවසාන මපාත (පරෙ ගිවිසුම) වන්මන් මේකේ මපාතයි. 
අළුත් ගිවිසුමේ පළමු මපාත මමතව් මපාතයි. 
පරෙ හා අළුත් ගිවිසුේ සේබන්ධ වන්මන් මකමසේද? 
මපළපත් ුළින්. 
ෙලතව් 1:13 හි ලසරුබ්බොලබේලගන්  ැවත එන්ලනකු ලලස ලැයිසත්ුගත කර ඇති අවසොන පුද්ගලයො වන "අබිහුද්" 
යනු කවුද? 1 මේකේ 3 ට අනුව, මසරුබ්බාමබේමේ පැවත එන්නන් අතර ලැයිසේු ත කර ඇති අවසාන පුද් ලයා 
මහෝදාවියා ය. 

1 ලේකම් 3 
මසරැබාමබේ 

(v.19) 
හනනියා 

(v.19) 
මෙකනියා 

(v.21) 
මෙමායා 
(v.22) 

මනයරියා 
(v.23) 

ඒලිමයෝමයන් 
(v.24) 

මහාදාවියා 
(v.24) 

ෙලතව් 1 මසරැබාමබේ --------------------------> අබිහුද් 

 
ලෙය  දනම් කරලගන බලන විට ලහෝදොවිය සහ අබිහුද් එකෙ පුද්ගලයො ය. 
මහාදාවියා Hodayvahu (ֹהַדיָוהּו), නමේ අර්ථය “සේවාමින් වහන්මසේමේ මහිමය (මහිමය).” 
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අබිහුද් Abihud (ֲאִביהּוד) නමේ අර්ථය “පියොලේ ෙහිෙය (ෙහිෙය).” 
 
මදවියන් වහන්මසේමේ මිදීමේ-ඉතිහාසමේ පරිපාලනයට අනුව, මමතව් පරේපරාව පරේපරා 14 න් 14 ට මබදා මවන් 
කරන බැවින්, පරේපරාව තහවුරු කිරීම සඳහා මසරුබ්බාමබේ සහ මහෝදවිය (අබිහුද්) අතර පුද් ලයින් 5 මදමනකු 
අතහැර දමා ඇත. 
 
3. ලේකම්ලේ ල ළ ේ වල අන්තර්ඝත කුලුඳුලොලේ දැක්ෙ 

1 මේකේ 5:1–2 1 ඉශ රාමයේමේ කුලූඳුලාවූ රූමබන්මේ පුත රමයෝ මමාව්හුය. (ඔහු කුලූඳුලාව සිටිය නුමුත් තම 
පියාමේ යහන කිලුටු කළ නිසා ඔහුමේ කුලූඳුේ කම ඉශ රාමයේමේ පුත රවූ මයෝමසප්මේ පුත රයන්ට මදන ලද්මද්ය, 
කුලූඳුේකමේ හැටියට මපළපත  ෙන් මනා න්නා ලද්මද්ය. 
2 යුදා වනාහි තමාමේ සමහෝදරයන් අතමර් බලවත් වුමණ්ය, ඔහුම න් අධිපතියා පැවත ආමේය, නුමුත් කුලූඳුේ 
කම මයෝමසප්ට අයිතිය.)  

 
(1) රූබන් යනු සැබෑ (ජීව විදයොේෙක) කුලුඳුලො ය. 
ලකලස් ලවතේ, ඔහු තෙ පියොලේ ඇඳ අ විත්ර කළ නිසො ඔහුලේ ජන්ෙ අයිතිය අහිමි විය (උේ ේති 49: 3-4).  
 

Genesis 35:22 තවද ඉශ්රාමයේ ඒ මද්ශමයහි වසන කේහි රූමබන් ම ාසේ තම පියාමේ උපභාර්යාවවූ බිේහා 

සම  සයනයමකමළේය. ඉශ රාමයේට එපවත් සැලවිය. යාමකාබ්මේ පුත්රමයෝ මදාමළාසේ මදමනක්ය.  

 
(2) ලයෝලසේ යනු ආේමික කුලුඳුලො ය. 
 මහමබ්රව් 11 හි සදහන් ඇදහිේමේ වීරයන්මේ පරිච්මේදමේ මජෝසප්ව ඇදහිේමේ උරුමක්කාරයා මලස යාමකාබ්ට 
පසුව ලැයිසේු  ත කර ඇත.. 
 

ලහලෙව් 11:20–22 20 ඇදහිේමලන්, ඊසාක් මු පැමිමෙන මද්  ැන පවා යාමකාබ්ට සහ ඒසව්ට ආශිර්වාද 

කමළේය. 21 යාමකාබ් නසින විට, ඇදහිේමලන් මයෝමසප්මේ පුත රයන්ම න් එක් එක්මකනාට ආශිර්වාද මකාට, 
තමාමේ සැරයටිමේ මුුනට හාන්සිව නමසේකාර කමළේය. 22 මයෝමසප් තමාමේ අන්තිමය ළංවූ කල, 
ඇදහිේමලන් ඉශ රාමයේ පුත රයන්මේ පිටත්ව යාම සඳහන් මකාට තමාමේ ඇට  ැන අෙ ුන්මන්ය.  

 
 උත්පත්ති මපාමත් වංශාවලිමයන් මයෝමසප්ව අයින් කර ඇත 

 
උේ ේති 48:5–6 5 ෙො නුඹ ලවතට මිසරයට එන්ට  ළමුලවන් මිසර ලද්ශලයහි නුඹට උ න් පුත රයන් ලදලදනො 
ෙොලේය; එඵ්රොයිම්ද ෙනස්ලස්ද රූලබන් සහ සිමිලයොන් ලෙන් ෙොලේෙ වන්ලනෝය.  
6 ලෙොවුන්ට  සු නුඹට උ දින දරුලවෝ නුඹට වන්ලනෝය; ඔව්හු තෙන් උරුෙ ගැන තෙන් සලහෝදරයන්ලේ නොෙ 
ලබන්ලනෝය.  

 
මමතැන් සිට මජෝසප් ව වංශ කතාමවන් ඉවත් කරන ලද අතර, ඔහුලේ පුතුන් ලදලදනො වන එප්රොයිම් සහ ෙනස්ලස් 
ලජෝසේ ලවනුවට ලගෝත්ර ලදොළහට එකතු විය. 
 
 "ඔමබ් දරුවන් ඔවුන්ම න් පසුව උපත ලබයි" එම දරැවා කවුරැන් ද? 
 
(3) ජුදො යනු ල ළ තට අනුව කුලුඳුලො ය. 
 

1 ලේකම් 5:2 යුදා වනාහි තමාමේ සමහෝදරයන් අතමර් බලවත් වුමණ්ය, ඔහුම න් අධිපතියා පැවත ආමේය, 

නුමුත් කුලූඳුේ කම මයෝමසප්ට අයිතිය.) ,  

1 ලේකම් 4:1 යුදාමේ පුත රමයෝ නේ:මපමරශේ, මහශේමරාන්, කර්මි, හූර්, සහ මෙෝබාේය.  

ෙලතව් 1:2 ආබ රහේට දාව ඊසාක් උපන්මන්ය: ඊසාක්ට දාව යාමකාබ් උපන්මන්ය: යාමකාබ්ට දාව යුදාද, ඔහුමේ 

සමහෝදරමයෝද උපන්මනෝය.  
 
වංශ කතාවට අනුව, මේසුසේ වහන්මසේ පැමිණිමේ ජුදා ම ෝත්රය හරහා වන නමුත් ඇත්ත වශමයන්ම, උන් වහන්ලස් 
ශුද්ධොේෙයොණන්ලගන් පිළිසිඳ ගේ මහයින් වංශ කථාවක් මනාමැතිව පැමිණියහ.  
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ෙලතව් 1:18 මේසුසේවහන්මසේමේ උපත මමමසේවිය: උන්වහන්මසේමේ මවුවූ මරියා මයෝමසප්ට විවාහ බසේදී 

සිටියදී, ඔවුන් එක් මවන්නට පළමුමවන් ශුද්ධාත්මයාෙන් කරෙමකාට ම න ඇය  ර්භණීවූ බව දැන න්නාලදී  

 
 
4. යබ්ස්ලේ ල ළ ත පිළිබඳ අවධොරණය 
මේකේමේ මපළපත් නේවල අඛණ්ඩ පැවැත්මක් දැක්වුවත් , යබ්මබසේ  ැන  විමශේෙත්වය ක් මපන්නුේ කරයි එනේ 
ඔහු  ැන සවිසේතරාත්මක මපෞද් ලික වාර්තාවක් තිබීමයි.  
 

(1) යබ්ලබස් ජුදොහි ල ළ තින්  ැවත එන්ලනකි. 
මේකේමේ වංශ කතාමවන් අවධාරෙය කරන්මන් යබ්මබසේ මකමරහි වැඩි අවධානයක් මයාමු කරමින් යූදාහි 

පැවත එන්නන්  ැන කතා කිරීමයි. මේ සේබන්ධමයන්  ත් කල, මේකේමේ මපළපත් වල වඩාත්ම 
අවධාරෙයට ලක්වූ පුද් ලයා යබ්මබසේ ය. 
 

1 ලේකම් 4:9–10 9 යාමබශේ තමාමේ සමහෝදරයන්ට වඩා ම ෞරව ලැබුමව්ය. ඔහුමේ මවු: මම මව්දනාමවන් ඔහු 
වැුමවමියි කියා ඔහුට යාමබශේ යන නම තැබුවාය. 10 යාමබශේද ඉශ රාමයේවරුන්මේ මදවියන්වහන්මසේට යාච්ඤා 
මකාට: අමහෝ ඔබ මට ආශිර්වාද කර, මාමේ සීමාව විශාල කර, ඔබමේ අතින් මට පිහිටවී, මට ුක් නූපදින මලස 
විපමතන් මා ආරක්ො කළ මැනවයි කීමව්ය. මදවියන්වහන්මසේද ඔහුමේ ඉේලීම ඉෙේටකළමසේක.  

 
(2) බැබිලලෝනියොනු වහේභොවලයන් ආ සු  ැමිණි සියලුෙ ඉශ්රොලයලිතයන් යොලබස් තුළීන් නිරෑ ණය කරයි. 

යොබ්ලබස ් ඉශ්රොයලිතයන් බබිලලෝනිලයන්  ැමිණිෙ  

මව්දනාත්මක උපතක් (1 මේකේ 4: 9) 
ඉතා මව්දනාකාරී සේථානයක් වූ බබිමලෝනිමේ සිට 

ආපසු පැමිණීම. 

මදවියන් වහන්මසේ ඔහුමේ ඉේලීම පිළි ත්මත්ය 

(1මේකේ 4:10) 
තවද ඔහු ම ෞරවය ලැබුමව්ය. (1මේකේ 4: 9) 

මදවියන් වහන්මසේ අමප් ඉේලීම ට පිළීුරැ මදන විට 
එය ම ෞරවනීය එකකි. 

<යාච්ඤාව> 
1. ඇත්මතන්ම මට ආශීර්වාද කරන්න 

2. සහ මමේ සීඹාව විශාල කරන්න 
3. ඔමබ් අත මා සමඟ සිටින්න 

4. සහ මට හානියක් මනාවන මලස මාව ආරක්ො 
කරන්න 

5. එය මට මව්දනාවක් මනාවන පරිදි! 

 
මමය අද අපමේ යාච්ඤාව මමන්ය  

 
  "මව්දනාව" යන්න මහමබ්රව් භාොමවන් otsev (ֹעֶצב). මව් 
මමම වචනය භාවිතා කමළේ ඊශේරාමයේවරුන් බබිමලෝනිමේ වහේභාවමේ සිටියදී ඇති වූ ුක විසේතර කිරීමට ය. 

ලයසොයො 14:3 නුමේ ුමකනුත් (ֹעֶצב) නුමේ කැලඹීමමනුත් නුඹ ලවා මකමරවූ බර විමඩනුත් ස්වොමීන්වහන්ලස් 

නුඹට බර වැඩ මදන දවමසේදී,  

 
 “ම ෞරවනීය” යන්න මහමබ්රව් වලින්  khaved (ָכֵבד), මව් එහි අර්ථයනේ “මත්ජාන්විත බවට පත්කිරීම.” 
බබිමලෝනිමේ වහේභාවමයන් ඊශේරාමයේවරුන් නිදහසේ කර ඔවුන්ව මහිමයට පත් කරන බවට මදවියන් වහන්මසේමේ 
මපාමරාන්ුමව්දී මමම වචනය භාවිතා කරමින් උන්වහන්මසේ ඔහුන් දදර්යමත් කරයි. 
 

ලයසොයො 43:4 ඹ මා ඉදිරිමේ අනර්ඝව  රු  (ָכֵבד)  කටයුුවූ බැවින්ද, මා නුඹට මප් ් ේ රමකළ බැවින්ද, නුඹ 

මවනුවට මිනිසුන්ද නුමේ ජීවිතය මවනුවට ජනයන්ද මදන්මනමි.  

 
බැබිමලෝනිය මමන් අප මේ මලෝකමයන් නිදහසේ වී සේවර්  රාජයයට ඇුළු වූ විට, අපමේ සියලු මව්දනාව හා මශෝකය 
අවසන් වී අප ම ෞරවනීය භාවයට පත් වනු ඇත.  
 



5 

එළිදරව් 18:4 තවද: මාමේ මසන මඟනි, ඇමේ පාප වලට හවුේ මනාවන පිණිසත්, ඇමේ පීඩාවලට අසු මනාවන 

පිණිසත්, ඇම න් ඉවත්ව වමරේලා යයි කියන හඬක් සේවර් මයන් මට  

 
 
අවසොනය: අ ලේ උේතෙ පූජකයො වන ලේසුස් ක්රිස්තුස් වහන්ලස් ලකලරහි අවධොරණය කිරීෙ  

(1) ලේකම්ලේ ල ළ ේ වල දක්නට ලැලබන විශ්ෙය ජනක වුහය (The chiastic structure) 
 

A 1 මේකේ 1:1–54;    ඊශ්රායලය ඉදිරිමේ මලෝකය (ඊශ්රායලමේ මුල) 
B 1 මේකේ 2:1–2;     සියලු ඊශේරාමයේ පුත්රයන් 
C 1 මේකේ 2:3–4:23;    යූදා - දාවිත් රජුමේ ම ෝත්රය  

D 1 මේකේ 4:24–5:26;    ඊශේරාමයේ ම ාත්ර 
    E 1 මේකේ 6:1–47;       උත්තම පූජකයාමේ සහ මලවීමේ පරේපරාව 
     F 1 මේකේ 6:48–49;     පූජකයන්ලේ රොජකොරි 
     F’ 1 මේකේ 6:50–53;    උේතෙ පූජකයන් 
    E’ 1 මේකේ 6:54–81;    ජනාවාස වු මලවීම න් පැවත එන්නන් 
   D’ 1 මේකේ 7:1–40;     ඊශේරාමයේ ම ෝත්ර   
  C’ 1 මේකේ 8:1–40;    මබන්ජමින් - සාවුේ රජුමේ ම ෝත්රය 

B’ 1 මේකේ 9:1a;      මුළු ඊශේරාමයේ ජනයා  ෙනය කිරීම 
A’ 1 මේකේ 9:1b–34;    ඊශේරාමයේ ප්රතිසංසේකරෙය 
 

(2) උේතෙ පූජක  රම් රොව ලකලරහි වැඩි අවධොනයක් ලයොමු ලකලර් 
 මමේකිසමදක්මේ නිමයෝ ය අනුව මේසුසේ වහන්මසේ උත්තම පූජකයා මව්. 
 
ලහලෙව් 6:20  මේසුසේවහන්මසේ මමේකිසමදක්මේ පිළිමවමේ හැටියට සදාකාමේටම උත්තම පූජකමයක්වී අප 

උමදසා මපරටුව යන්මනක්මමන් එහි ඇුේවුමසේක. 

 
 මමේකිසමදක් අනුපිළිමවල මපළපත් මතාරව ය. 
ලහලෙව් 7:1–3 1 එමසේය, සාලමේ රජවූ, මමහෝත්තම මදවියන්වහන්මසේමේ පූජකමයක් වූ, මේ මමේකිසමදක් අබ රහේ 
රජුන් මැරීමමන් හැරී එද්දී සේමුඛව ඔහුට ආශිර්වාද කමළේය. 2 ආබ රහේ සියේමලන් දසමයන් මකාටසක් ඔහුට 
ුන්මන්ය. පළමු මකාට ඔහුමේ නාමය, අර්ථමේ හැටියට ධර්මිෙේඨකමේ රජය, මදවනුව සමාදානමේ රජ යයි අර්ථ ඇති 
සාලමේ රේජුරුමවෝය.  
3 තවද පිමයක්වත් මමවක්වත් මපළපතක්වත් දවසේවල පටන් ැන්මක්වත්, ජීවිතමේ මකළවරක් නැත්තාවූ මේ මතමේ 
මදවියන්වහන්මසේමේ පුත රයාට සමාන කරනු ලැබ නිතරම පූජකමයක්ව පවතින්මන්ය.  
 
 මාංශවත් වීමේ දී, මේසුසේ වහන්මසේ පිළිසිඳ  නු ලැබුමව් ශුද්ධාත්මයාෙන් වහන්මසේ කරනමකාට නය. 

ෙලතව් 1:18 මේසුසේවහන්මසේමේ උපත මමමසේවිය: උන්වහන්මසේමේ මවුවූ මරියා මයෝමසප්ට විවාහ බසේදී 

සිටියදී, ඔවුන් එක් මවන්නට පළමුමවන් ශුද්ධාත්මයාෙන් කරෙමකාට ම න ඇය  ර්භණීවූ බව 

දැන න්නාලදී  
 
එබැවින් මූලික වශමයන් මේසුසේ වහන්මසේට වංශයක්  මනාමැත. 
 
 මදවියන් වහන්මසේමේ රාජයයට ඇුළු වීමේ මමේකිසමදක්මේ නිමයෝ යට අනුව අපි ද සිටිය යුුයි.  
 

ලයොහොන් 1:12 නුමුත් යේ පමෙ මදමනක් උන්වහන්මසේ පිළි ත්මතෝද, එනේ උන්වහන්මසේමේ නාමය මකමරහි 

අදහා ත්මතෝද, ඔවුන්ට ලදවියන්වහන්ලස්මේ දරුවන් මවන්ට උන්වහන්මසේ බලය ුන් මසේක.  

ලයොහොන් 3:5 මේසුසේවහන්මසේ උත්තර මදමින්: සැබවක් සැබවක් නුඹලාට කියමි- යමමක් වුමරන්ද 

ආත්මයාෙන්ම න්ද නූපන්මනාත් ඔහුට මදවියන්වහන්මසේමේ රාජයයට ඇුේ මවන්ට බැරිය.  
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1 ලකොලරොන්ති 12:3 එබැවින් ලදවියන්වහන්ලස්මේ ආත්මයාෙන් කරෙමකාට ම න කතා කරන්නාවූ 

කිසිමවක්: මේසුසේවහන්මසේ ශාප ලත් මකමනකැයි මනාකියන බවත්, ශුද්ධාත්මයාෙන්වහන්මසේ කරෙමකාට 

ම න මිස: මේසුසේවහන්මසේ ස්වොමීන්වහන්ලස් යයි කියන්ට කිසිමවකුට නුපුළුවන් බවත් නුඹලාට දන්වමි.  

ෙලතව් 10:37–38  මට වඩා පියාටවත් මවුටවත් මප් ් ේ රම කරන්නා මට සුුසු මනාමව්, මට වඩා පුතාටවත් 
ුවටවත් මප් ් ේ රමකරන්නා මට සුුසු මනාමව්. 38 තමාමේ කුරුසිය රැම න මා අනුව මන්න තැනැත්තා මට සුුසු 
මනාමව්.  
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Lecture 2
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ñ§fï b;sydih - 2jk iïfï,kh 

fhaiqia ls%ia;=iajykafia kï iodld,sl mQclhdKka 
^1 f,aLï 4(9-10& 

fyfí%õ NdIdfjka W;a;u mQclhd hkq fldfyka .fvd,a ( ֵהן דֹול  כֹּ גָּ ) jk w;r tys w¾:h 

jkafka ’f,dl= mQclhd" W;=ï mQclhd¶ hkak jk w;r fldfyka frdIa ( ֵהן ׁש  כֹּ ראֹּ ) hkafkys 
w¾:h jkafka ’ysi jQ mQclhd¶ hkakhs' 

merKs .súiqfï isák W;a;u mQclhd" ienE W;a;u mQclhdKka jk fhaiqiajykafiaj ksrEmKh 
lrhs' 

fhaiqiajykafia wmf.a iodld,sl W;a;u mQclhdKkafõ' 

1' W;a;u mQclhdj f;dard .kq ,nkafka ukqIHhka w;frkah' 
^1& merKS .súiqfï isá W;a;u mqclhd ukqIHfhlah' 

 W;a;u mQclhdj f;dar .kq ,enqfõ ukqIHhka w;frkah' 
fyfí%õ 5(1g wkqj ’.kq ,en¶ hkq λαμβάνω ^,ïndfkda& hk jpkfha w;S; ld, jpkh jk 
w;r tys w¾:h ’veye.kakjd" f;dar .kakjd¶ hkakhs' 

f,ù l:dj 21(10 
තමාගේ හිස පිට ආගේප තතලය වත්කරන ලද්දාවූ, ශුද්ධ වසතර හැඳීමට කැපකරන ලද්දාවූ, 

තමාගේ සගහෝදරයන් අතගේ නායක පූජකයාවූ තැනැත්ගත් තමාගේ හිසගේ ලිහාගනාගත යුතුය, 

තමාගේ වසතරද ඉරා ගනාගත යුතුය;

fyfí%õ 3(1 
එගහයින්, සවේීය කැඳවීමකට පංගුකාරවු ශුද්ධවූ සගහෝදරගයනි, අගේ ඇදහිේගේ 

fma%රිතයාණන් සහ උත්තම පූජකයාණන්වූ ගේසුසවහන්ගස කේපනා කරපේලා.

fyfí%õ 6(20
ගේසුසවහන්ගස ගමේිසගදේගේ පිළිගවගේ හැටියට සදාකාගේටම උත්තම පූජකගයේවී අප 

උගදසා ගපරටුව යන්ගනේගමන් එහි ඇතුේවුගසක.

ගේසුසවහන්ගස ගමේිසගදේගේ පිළිගවගේ හැටියට සදාකාගේටම උත්තම පූජකගයේවී අප
උගදසා ගපරටුව යන්ගනේගමන් එහි ඇතුේවුගසක.

.S;dj,sh 110(4 
ඔබ මේිසගදේගේ පිළිගවළින් සදාකාලයටම පූජකගයකැයි සවාමීන්වහන්ගස දිවුළ ගසක, එය 

ගවනස ගනාකරන ගසක. 

fyfí%õ 5(1
මේනිසාද සියලු උත්තම පූජකගයෝ මනුෂ්යයන් අතගරන් ගනු ලැබ පඬුරුත් පව් උගදසා පූජාවලූත් 

ඔේු කරන පිණිස ගදවියන්වහන්ගසට අයිති කාරණ සම්බන්ධව මනුෂ්යයන් උගදසා පත් කරනු 

ලබන්ගනෝය.



2 

 Tyq úiska ;Hd. iy mõ lud lsÍfï mQcdjka Tmamq lrhs' He offers both gifts and 

atoning sacrifices. 

 

 

 

 

 

 

 

 
^2& foúhkajykafiaj isáñka kuq;a ukqIHfhka f,i meñKs fhaiqiajykafiau W;a;u 
mQclhdKkah' 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 fkdfjkiajkakdjq mQcl;ajh ^W;a;u mQclhd fjkia fkdfjhs& 

  

 

 

 iodld,sl W;a;u mQclhdKkaThe eternal high priest  

 

 

 
 
 
^3& ñ§fï - ft;sydisl jeo.;alu' 
 foúhkajykafia iy ukqIHhka w;r we;s tlu iy i;HjQ ueoy;alrejKka jkafka 
fhaiqiajykafia muKhs' 

 

 

 

 

 mdmh ke;af;a fhaiqiajykafia ;=, muKhs' 
 

fyfí%õ 5(1 

මේනිසාද සියලු උත්තම පූජකගයෝ මනුෂ්යයන් අතගරන් ගනු ලැබ පඬුරුත් පව් උගදසා පූජාවලූත් 

ඔේු කරන පිණිස ගදවියන්වහන්ගසට අයිති කාරණ සම්බන්ධව මනුෂ්යයන් උගදසා පත් කරනු 

ලබන්ගනෝය. 

 

 

 fyfí%õ 8(3  

සියලු උත්තම පූජකගයෝ පඬුරු සහ පූජා ඔේුකරන පිණිස පත් කරනු ලබති. එගස ගහයින් 

පූජාිරීමට ගම් උත්තම පූජකයාටත් යමේ තිගබන්ට ඕනෑය. 

 

 

 

fhdydka 1(1  

පටනa ගැන්ගමහිදී වාඛ්යයාගණෝ සිටිගසක, වාඛ්යයාගණෝ ගදවියන්වහන්ගස හා සමඟ සිටිගසක. 

වාඛ්යයාගණෝ ගදවියන්වහන්ගසව සිටිගසක. 

 

 

 fhdydka 1(14  

තවද වාඛ්යාගණෝ මාංසවත්වී, කරුණාගවන්ද සතයගයන්ද පූේණව, අප අතගරහි වාසය කළගසක. 

පියාණන්වහන්ගස ගවතින්වූ ඒක ජාතක ුතරයාණන්වහන්ගසගේ මහිමය වැනි උන්වහන්ගසගේ 

මහිමය දුටිමුව. 

 

 

 
 

fyfí%õ 7(12  

මේනිසාද පූජක කම ගවනසවූ බැවින් වයවසථාවත් ගවනසවිය යුතුමය. 

 

 

 

fyfí%õ 6(20  

ගේසුසවහන්ගස ගමේිසගදේගේ පිළිගවගේ හැටියට සදාකාගේටම උත්තම පූජකගයේවී අප 

උගදසා ගපරටුව යන්ගනේගමන් එහි ඇතුේවුගසක. 

 

 

 

1 ;sfuda;s 2(5  

මේනිසාද ඇත්ගත් එක ගදවිගකගනේ සහ ගදවියන්වහන්ගසටත් මනුෂ්යයන්ටත් අතගේ එක 

මැදිහත්කාර ගකගනකුත්ය. 

 

 

 

fyfí%õ 7(27  

ඒ උත්තම පූජකයන් ගමන් පළමු ගකාට තමුන්ගේම පව් උගදසාත් දවස පතා පූජාවේ ඔේු කරන්ට 

උන්වහන්ගසට උවමනාවේ නැත. මේනිසාද උන්වහන්ගස තමන්ගේම පූජා ිරීගමන් එක වරේම 

ඒක කළ ගසක. 

 

 

 



3 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

2' W;a;u mQclhd wjqreoafoa tl ojil§ Y=oaOia:dkhg we;=,a fjhs' 
^1& Tyq we;=,a jkafka ljodo@ - iu.s lsÍfï ojfia§" i;afjks udifha oifjks Èk 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
^2& lS j;djla Tyq we;=,a fjkjdo@ - 4 j;djla' 
 
 m<uqj Tyq .sks w.=re we;s Oqm Ndckhla we;=j we;=,a fjhs' 

 

 

 

  
hdÉ[d fkdlrkjd kï Tyq ñh hk nj fuhska fmkajd fohs' 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

fyfí%õ 4(15  

මේනිසාද අපට සිටින්ගන් අගේ දුේවල කම් වලදී අගේ දුක ගනාදැගනන උත්තම පූජකගයේ ගනාව, 

පව් ිරීමේ නැතුව, සියලු ආකාරගයන්ම අප වාගේ පරීේෂ්ා කරනු ලැබූ උත්තම පූජකගයේය. 

 

 

 2 fldßka;s 4(15  

මේනිසාද අනුගරහය වැඩි ගදනා කරණගකාට ගගන අධිකවී, සතුති ිරීම ගදවියන්වහන්ගසගේ 

ගත්ජස සඳහා අධික වන පිණිස ඒ සියේල නුඹලා උගදසා වන්ගන්ය. 

 

 

 

fyfí%õ 9(7  

නුමුත් ගදගවනි මණ්ඩපයට උත්තම පූජකයා පමණේ අවුරුද්දකට එක වරේ ඇතුේගව්, ඒත් ගේ 

නැතුව ගනාගව්ය, ඒ ගේ ඔහු තමා උගදසාත් ගසනගගේ වැරදි උගදසාත් ඔේු කරන්ගන්ය. 

 

 

 f,ù l:dj 25(9  

පසුව සත්ගවනි මාසගේ දසගවනි දින ගහාරණෑ ශබ්දය සෑම තැනම පවත්වාපන්න; සමගිකමේ 

ිරීගම් දවගසදී නුඹලාගේ ගද්ශය මුළුේගේ ගහාරණෑව පිඹපේලා. 
 

 

 f,ù l:dj 16(29  

එය නුඹලාට නිරන්තර පනතේ වන්ගන්ය. සත්ගවනි මාසගේ දසගවනි දිනදී නුඹලාගේ පරාණවලට 

පීඩාකරගත යුතුය, සවගද්ශියාවත් නුඹලා අතගේ වසන විගද්ශියාවත් ිසිම වැඩේ ගනාකළ යුතුය. 

 

 

 

f,ù l:dj 16(12 

එවිට ඔහු සවාමීන්වහන්ගස ඉදිරිගයහි තිගබන පූජාසනගේ ගිනි අඟුරුවලින් ධූප භාජනයේ ුරවා, 
කුඩුකළාවූ සුගන්ධ ද්රවයගයන් තමාගේ අත් ුරවාගගන, තිරගයන් ඇතුළට ඇවිත්, 

 

 

 

t<sorõ 5(8  

එගස ගපාත ගත්කළ, ජීවමාන සත්වගයෝ සතරගදනා සහ වැඩිමහේගලෝ විසි හතරගදනාත් 

එිගනකා වීණාවේද, ශුද්ධවන්තයන්ගේ යාච්ඤා නැමති සුගන්ධ ද්රවයගයන් පිරුණු රන් පාතරාද 
රැගගන, බැටළු පැටවාණන් ඉදිරිගයහි වැඳ වැටුගනෝය. 

 

 

 
.S;dj,sh 141(2  

මාගේ යාච්ඤාව ඔබ ඉදිරිගේ සුවඳ දුම් ගමන්ද මාගේ අත් එසවීම සන්ධයා පූජාව ගමන්ද පිහිටා 
ගනීවා. 
 

 

 



4 

 

 fojkqj Tyq f.dkdf.a f,a we;=j we;=,a fjhs' 
 
 

 
 
 
 
i;a j;djla f,a biSu ;=,ska iu.s lsÍfï mQ¾K;ajh fmkakqï lrhs' 
 
 

 

 

 ;=ka jkqj Tyq t¿jl=f.a f,a we;=j we;=,a fjhs' 
 

 

 

 

 

 y;r jkqj Tyq .sks w.=re we;s OQm Ndckh msg;g f.fkhs' 
Tyq uq,a wjia:dfõ f.k .sh .sks w.=re we;s OQm Ndckh msg;g f.fkhs ^ñIakd" fhdaud 5(1· 8(4&'  

 
^3& ;=kajk j;djg w;s Y=oaOia:dkfhka msg;g meñfKk wjia:dj iy y;rjk wjia:dfõ§ 
kej; w;s Y=oaOia:dkhg we;=,a jk wjia:dj w;rjdrfha§ W;a;u mQclhd lrkafka l=ulao( 
 
 Tyq t¿jd ^wYdfY,a& u; w; ;nhs' 

 

 

 

 

 

 w;s Y=oaOia:dkhg we;=,a jk úg weo isá yK jia;% .<jd ;nhs' 

 

 

 

 

 Tyq iakdkh lr Tyqf.a jia;% me<o .kshs ^Tyqf.a w,xldr mQcl jia;%h&' 

 

 

 

 

 

f,ù l:dj 16(14  

තවද ඔහු ගගානාගේ ගලයින් සවේපයේ ගගන තමාගේ ඇඟිේගලන් කරණාසනගයහි නැගගන 

ඉර පැත්ගත් ඉසින්ගන්ය; ඔහු කරුණාසනය ඉදිරිගයහි තමාගේ ඇඟිේගලන් ඒ ගේ සත් වරේ 

ඉසිය යුතුය. 

 

 

 

f,ù l:dj 16(11  

ආගරාන් තමා උගදසා වූ පාප පූජාගව් ගගානා ඔේු ගකාට, තමා උගදසාද තමාගේ පවුල උගදසාද 
සමගිකමේ කරමින්, තමා උගදසා වූ පාප පූජාගව් ගගානා මරන්ගන්ය. 

 

 

 

f,ù l:dj 16(15 

එවිට ඔහු ගසනඟ උගදසා වූ පාප පූජාගව් එළුවා මරා උගේ ගේ තිරගයන් ඇතුළට ගගනගගාස 
ගගානාගේ ගලයින් කළ ගලසම උගේ ගලයිනුත් කරමින් කරුණාසනය පිටද කරුණාසනය 

ඉදිරිගයහිද ඉසින්ගන්ය. 

 

 

 

f,ù l:dj 16(21 

ආගරාන්ද තමාගේ අත් ගදක පණ පිටින් සිටින එළුවාගේ හිස පිට තබා ඉශ්රාගයේ ුත්රයන්ගේ සියලු 

අයුතුකම්ද ඔවුන්ගේ සියලු අපරාධයන්ද එනම් ඔවුන්ගේ සියලු පව් ියා ගදමින් ඒවා එළුවාගේ හිස 

පිට තබා සූදානම්ව සිටින මනුෂ්යගයකු අත ඌ වනාන්තරයට යැවිය යුතුය. 

 

 

 

f,ù l:dj 16(23 (Lev 16:23 [SHB]) 

එවිට ආගරාන් සම්මුඛ්වීගම් කූඩාරමට ඇතුේව තමා ශුද්ධසථානයට ඇතුේගවන විට හැඳගන සිටි 

හණ වසතර ගළවා එහි තබා, 
 

 

 

f,ù l:dj 16(24  

ශුද්ධ ඉඩමකදී වතුර නාවාගන, තමාගේ වසතර හැඳගන පිටතට අවුත්, තමාගේ දවන පූජාවද 
ගසනඟගේ දවන පූජාවද ඔේුකර, තමා උගදසාද ගසනඟ උගදසාද සමගිකමේ කරන්ගන්ය. 
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 Tyq ojk mQcdj Tmamq lrhs ^Èkm;d lrk mQcdj&' 

 

  

 

 

 

 

 

 Tyq w¿;a yK jia;% weof.k y;rjk j;djg w;s Y=oaOia:dkhg we;=,a fjhs (Mishnah, 

The Bok of Our Heritage)' 

 
^4& ñ§fï- ft;sydisl jeo.;alu 

 

 fhaiqiajykafia ñh .sh fudfydf;a§u YoaOia:dkh iy w;s Y=oaOia:dkh w;r ;snqk ;srK 
fjka jqkd' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 l=reisfha§ ;u Ôú;h mQcd lsÍu ;=,ska fhaiqiajykafia tlu jrla iodld,sl ñ§u ,nd 
ÿkakd' 

 

  

 

 
3' wdrlaId kqjßka ksoyia ùug W;a;u mQclhd wjia:dj fokq we;' 
^1& wdrkaId kqjrla hkq l=ulao@ 
 
 
 
 
 
 
wka whg ffjr lrk úg wm;a fkdoekqj;aju ñkS urejka njg m;ajkq we;' 
 
 
 

f,ù l:dj 16(24  

ශුද්ධ ඉඩමකදී වතුර නාවාගන, තමාගේ වසතර හැඳගන පිටතට අවුත්, තමාගේ දවන පූජාවද 
ගසනඟගේ දවන පූජාවද ඔේුකර, තමා උගදසාද ගසනඟ උගදසාද සමගිකමේ කරන්ගන්ය. 

 

 

 fhdydka 13(16 (John 13:16 [SHB]) 

සැබවේ සැබවේ නුඹලාට ියමි- දාසගයේ තමාගේ සවාමියාට වඩා උතුම් නැත, 

 

 

 

uf;õ 27(50-51  

ගේසුසවහන්ගස නැවත මහත් ශබ්දයින් හඬ නගා ආත්මය හළ ගසක. බලව ගද්ව මාළිගාගව් තිරය 

ඉහළ පටන් පහළට ගදකඩව ඉරුගණ්ය. ගපාගළාව කම්පා වූවාය. 

 

 

 fyfí%õ 10(20  

උන්වහන්ගසගේ ගේ කරණගකාට ගගන ශුද්ධසථානයට ඇතුේ වීමට අපට නිදහස කම තිගබන 

බැවින්ද, 
 

 

 

fyfí%õ 9(12 

එළුවන්ගේත් වසසන්ගේත් ගේ කරණගකාට ගගන ගනාව, තමන්ගේම ගේ කරණගකාට ගගන, 

අප උගදසා සදාකාල මිදීම ලබාගගන එකම වරේ ශුද්ධසථානයට ඇතුේවූගසක. 

 

 

 

fhdIqjd 20(2-3 

ඉශරාගයේ ුතරයන්ට කථාගකාට ගමගස ියාපන්න- ගනාදැනුවත්ව වැරදිේලින් යගමකු මරන 

අයට පලාගගාස සිටීම පිණිස, මා විසින් ගමෝගසස ලවා නුඹලාට ි ගයවූ හැටියට ආරේෂ්ා නුවරවේ 

නියමකරගනිේලා. ඒවා ගේ ගැන පළිගන්නාගගන් ආරේෂ්ාවේ වන පිණිස නුඹලාට තිගබ්වා. 
 

 

 

1 fhdydka 3(15 

තමාගේ සගහෝදරයාට තවර කරන කවගරේ නුදුත් මිනීමරන්ගනේය. ිසි මිනී මරන්ගනකු තුළ 

සදාකාල ජීවනය ගනාපවතින බව නුඹලා දනිහුය. 
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^2& wdrlaId kqjßka msgj hd yels tlu l%uh jkafka 

→ W;a;u mQclhd ñh hd hq;=hs' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
^3& ñ§fï- ft;sydisl jeo.;alu 
flfkl=g ;u ksjig kej; hd yels jkafka W;a;u mQclhd ñh .sh miq muKhs' 
fhaiqiajykafia kï wfma W;a;u mQclhdKka l=reisfha§ ;u Ôú;h mqo l, ksid wmf.a iEu 
mdmhlskau wm ksoyia l, nj;a wmg kej; iaj¾. rdcHhg we;=,a úh yels nj;a fuhska 
woyia fjhs' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.Kka l:dj 35(28  

මේනිසාද උත්තම පූජකයා නසින තුරු ඔහු ආරේෂ්ා නුවර සිටිය යුතු වූගේය. එගහත් උත්තම 

පූජකයාගේ මරණින් පසු මිනීමරන්නාට තමාගේ උරුමය තිගබන රටට හැරී එන්ට ුළුවන. 

 

 

 fhdIqjd 20(6 

ඔහු විනිශචය පිණිස සභාව ඉදිරිගයහි සිටින තුරුද ඒ දවසවල සිටින උත්තම පූජකයා නසින තුරුද 
ඒ නුවර වසන්ගන්ය. ඉන්පසු මිනී මැරූ තැනැත්තා තමා හැරගිය තමාගේම නුවරටත් තමාගේම 

ගගදරටත් හැරි යන්ගන් යයි කීගසක. 

 

 

 

fhdydka 14(1-3 

පාසකු මංගලයයට පළමුගවන්, ගේසුසවහන්ගස ගම් ගලෝකගයන් පිටත්ව පියාණන්වහන්ගස ලඟට 

යන තමන්ගේ පැය පැමිණ තිගබන බව දැන, ගලෝකගයහි සිටියාවූ සවකීය ගසනඟට ගේ්  රමගයන් 

සිට, අන්තිම දේවා ඔවුන්ට fma%ම කළ ගසක. ගේසුසවහන්ගස පාවාගදන්ට සිගමාන්ගේ ුතරවූ 

යුදස ඉසකාරිගයාත්ගේ සිත යේෂ්යා විසින් ගපාලඹවා තිබුගණන්,රාතරී කැම කද්දී, උන්වහන්ගස 
පියාණන්වහන්ගස විසින් තමන්ගේ අත්වලට සියේල දීතිගබන බවද තමන් ගදවියන්වහන්ගස 
ගවතින් ආබවද ගදවියන්වහන්ගස ලඟට යන බවද දැන, 

 

 

 fyfí%õ 10(21-22 

ගදවියන්වහන්ගසගේ ගෘහය ගකගරහි අපට උතුම්වූ පූජකගයේ සිටින බැවින්ද, නුරු හෘදය 

සාේියින් පිරිසිදු වීම පිණිස අපගේ සිත් ඉසිනු ලැබ, අගේ ශරීරය පිරිසිදු වතුගරන් ගසෝදනු ලැබ, 

සැබෑවූ සිතේ ඇතුව ඇදහීගම් නිසැක කමින් ලඟා ගවමුව. 
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wjidkh( W;a;u mQclhkaf.a fm,m; ;=, mrïmrd 77la we;' 
^1& W;a;u mQclhkaf.a fm,m; ;=, we;s mrïmrd 77' 

 
wdfrdka1 t,shdi¾2 Msfkayia3 wìIq4 nqlalS5 WiaiS6 firySkd7 

furhsfhd;a8 wußhd9 wysgqí10 ioafodla11 wysudia12 wißhd13 fhdydkka14 

wißhd15 wußhd16 wysgqí17 ioafodla18 Yd¨ï19 ys,alshd20 wißhd21 

firhshd22 fhfydidola23 fhdIqjd24 fhdyshdlSï25 t,shdisí26 fhdhswdod27 fhdydkka28 

hdÿwd29 Tkshia30 isñfhdka31 t,shdi¾32 ukiafia33 Tkshia 234 isñfhdk 2a35 
Tkshia336 fÊika37 fuksf,hqia38 w,alsñhqia39 Jonathan 

Apphus40 

Isñfhdka 

^3& ;disi41 

fhdydka 

ysrldkqia I42 

weßigdnq,ia43 wef,laiekav¾ 

hdfkWia44 
ysrldkqia 245 weßiagdnq,ia 

246 
ysrldkqia 247 Antigonus48 wkfk,a49 

weßigdnq,ia 

350 
wkfk,a 51 fhaiqia52 isñfhdka53 u;a;shia54 fhdwdi¾55 t,shdi¾56 

fhaiqia57 fhdwdi¾58 wkkdia59 bIaudfh,a60 t,shdi¾61 isñfhdka 62 fhdafima 

ldhsmia63 

fhdk;ka64 ;sfhdams,ia65 Simon 

Cantheras66 

u;a;sfhia67 t,sfhdkia68 fhdfimia69 wkkshia70 

bIaudfh,a71 fhdafima lî72 wkkshia73 fhaiqia74 fhaiqia75 u;a;shia76 fmkkshdia77 

 
 
^2& fhaiqiajykafia kï W;a;u mQclhdKkaf.a fm,m;g wh;a mrïmrd 77 ^Æla 3(23-28&' 

 
fhaiqijykafia1 fhdafima2 fya,S3 u;a;d;a4 f,ù5 fu,alS6 hkakhs7 

fhdfima8 u;a;sfhia9 wfudia10 kdyqï11 tia,S12 k.a.hs13 udh;a14 

u;a;sfhia15 fiuhska16 fhdafila17 fhdaod18 fhdjdka19 frid20 fireíndfn,a21 

fIh,a;sfh,a22 fkaÍ23 fu,als24 woaÈ25 fldaiï26 t,audoï27 ta¾28 

fhdIqjd$fhaiqia29 t,shfY¾30 fhdaßï31 u;a;d;a32 f,ù33 isñfhdka34 hqod35 

fhdafima36 fhdakdï37 t,shdlSï38 fuf,hd39 fukakd40 u;a;;d41 kd;ka42 

odú;a43 fhiafia44 Tfnoa45 fndajdYa46 i,afudka47 kdfIdka48 wñkdodí49 

w¾kS50 fyfY%ka51 fmfrò52 hqod53 hdfldí54 Bidla55 wdí%yï56 

f;ard57 kdfyda¾58 firE.a59 frõ60 fmf,.a61 tan¾62 fI,d63 

ldhska64 w¾mlaioa65 fIï66 fkdajd67 ,dfula68 fu;=fi,d69 tafkdla70 

hdfroa71 uy,f,,a72 ldhska73 tafkdIa74 fi;a75 wdoï76 foúhkajykafia77 
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^3& ñ§fï ls%hdj,sh 
 
 fu,alsifo.af.a ms,sj,g wkqj iodld,sl W;a;u mQclhdKka jkafka fhaiqiajykafiah' 

 

  

 

 

 

 

 

 W;a;u mQclhd úiska uq¿ bY%dfh,a ck;dju ksfhdackh flrekq w;r" mykla fia isáñka 
ukqIHhskaj foúhkajykafiaf.a jpkh ;=,ska ksjerÈj u. fmkaùfï ldrHNdrho 
mejÍ ;snqfkah' 
 
 
 

 

 

 

 fhaiqiajykafiaf.a ld,fha§ W;a;u mQclhd úiska fhaiqiajykafia .ek idlaIs §ug 
hq;=j ;snqko" ta fjkqjg Tyq fhaiqiajykafiaj l=reim;a lsÍug uQ,sl;ajh ÿkafkah' 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fyfí%õ 6(20  

ගේසුසවහන්ගස ගමේිසගදේගේ පිළිගවගේ හැටියට සදාකාගේටම උත්තම පූජකගයේවී අප 

උගදසා ගපරටුව යන්ගනේගමන් එහි ඇතුේවුගසක. 

 

 

 .S;dj,sh 110(4  

ඔබ මේිසගදේගේ පිළිගවළින් සදාකාලයටම පූජකගයකැයි සවාමීන්වහන්ගස දිවුළ ගසක, එය 

ගවනස ගනාකරන ගසක. 

 

 

 

f,ù l;dj 24(3-4 (Lev 24:3 [SHB]) 

සම්මුඛ්වීගම් කූඩාරගමහි සාේිගේ තිරයට පිටතින් සවස පටන් උදය දේවා ආගරාන් ඒක 

සවාමීන්වහන්ගස ඉදිරිගයහි නිතරම පිළිගයළකර තබන්ගන්ය. ඒක නුඹලාගේ පරම්පරාවලට 

නිරන්තර පනතේය.ඔහු සවාමීන්වහන්ගස ඉදිරිගයහි පවිතර පහන්රුක මත්ගතහි පහන් නිතරම 

පිළිගයළකර තැබිය යුතුය. 

 

 

 

uf;õ 16(21 

එවේ පටන් ගේසුසවහන්ගස, තමන් ගයරුසලමට ගගාස වැඩිමහේලන්ගගන්ද, ලියන්නන්ගගන්ද 
ගබාගහෝගද් විඳින්ටත් මරනු ලබන්ටත් තුන්ගවනිදා නැගිටුවනු ලබන්ටත් ඕනෑ බව ගගෝලයන්ට 

දන්වන්ට පටන්ගත්ගසක. 

 

 

 ud¾la 15(10  

මේනිසාද නායක පූජකයන් විසින් ඊේෂ්යාගවන් උන්වහන්ගස පාවා දුන් බව ඔහු දැනගගන 

සිටිගේය. 

 

 

 
uf;õ 27(20  

එගහත් නායක ුජකගයෝද වැඩි මහේගලෝද බරබ්බස ඉේලන්ටත් ගේසුසවහන්ගස නසන්ටත් 

සමූහයන් කැමතිකරවා ගත්ගතෝය. 

 

 

 
uf;õ 27(41 

ඒ ආකාරගයන්ම නායක පූජකගයෝත් ලියන්නන් හා වැඩිමහේලන් සමඟ උන්වහන්ගසට කවට 

කම් ගකාට 

 

 

 
uf;õ 15(14  

ඔව්හු නිකම් සිටිත්වා ඔව්හු මගගපන්වන අන්ධගයෝය. අන්ධගයේ අන්ධගයකුට මග ගපන්වමින් 

යගතාත් ගදගදනාම වලක වැගටනවා ඇතැයි කීගසක. 

 

 

 
.S;dj,sh 119(18 

ඔබගේ වයවසථාගවන් ආශචේයමත් ගද් දේනා පිණිස මාගේ ඇස පැහැදුව මැනව. 
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1 fldßka;s 2(10  

නුමුත් ගදවියන්වහන්ගස සවකීය ආත්මයාණන්වහන්ගස කරණගකාට ගගන අපට ඒ ගද් එළිදරව් 

කළ ගසක. මේනිසාද ආත්මයාණන් වහන්ගස සියලු ගද්, එගසය, ගදවියන්වහන්ගසගේ ගැඹුරු 

ගද්වේ විමසන ගසක. 

 

 

 t<sorõ 10(2  

ඔහුගේ අගත් දිග හරිනලද කුඩා ගපාතේ තිබුගණ්ය. ඔහු තමාගේ දකුණු පය මුහුදපිටද වම් පය 

ගගාඩබිම පිටද තබා, 
 

 

 t<sorõ 10(8-11  

සවේගගයන් මට ඇසුණු හඬ නැවතත් මා සමඟ කතා කරමින්: නුඹ ගගාස, මුහුදපිටත් 

ගගාඩබිගමහිත් සිටින ගද්වදුතයාගේ අගත් දිග ඇරලා තිගබන ගපාත අර ගනින්නැයි මට කීගව්ය. 

මමද ගද්වදුතයා ගවතටගගාස: කුඩා ගපාත මට ගදන්ට කීගවමි. ඔහුද: ඒක අරගගන කාපන්න, ඒ 

නුගේ බඩ තිත්ත කරන්ගන්ය, එගහත් ඒක නුගේ කගේ මීපැණි ගලස මිහිරිවන්ගන්ය යැයි මට 

ිගව්ය. එවිට මම ගද්වදුතයා අතින් කුඩා ගපාත රැගගන කෑගවමි; ඒක මගේ කගේ මිහිරිව 

තිබුගණ්ය. ඒක කෑ පසු මගේ බඩ තිත්තවිය.තවද: නුඹ ගබාගහෝ ගසනඟද ජාතීන්ද භාෂ්ාවන්ද 
රජුන්ද ගකගරහි නැවතත් අනාගතවාකය ියන්ට ඕනෑ යැයි මට ියන ලද්ගද්ය. 

 

 

 
 
 



Institution Centered on the Word of Redemptive History

Berit � eological Seminary 
And Graduate School

Berit (ְּבִרית) means covenant  in Hebrew. We have been given the calling to 
the pass on the covenant of the history of redemption in this age. Our online 
courses are a�ordable and designed for the busy student who is in ministry. 
BTS provides world-class Christocentric, Redemptive-historical lectures for 
church leaders that are accessible anywhere in the world and at any time of 
day.

Our Campuses

Korea Campus              Available languages:  Korean, English, Chinese, Indonesian

•  Website e.berit.kr        
•  Tel +82-2-2678-6464
•  Fax +82-2-2678-6446  

•  WhatsApp/WeChat +82-10-8695-0299
•  E-mail berit6464@daum.net

•   Address  5F, Huisun B/d, 159, Dangsan-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea

US Campus                     Available Languages:  English, Spanish

• Website (English) berit.us     • Website (Spanish) berit.us/es/
• Tel/WhatsApp (English) +1-516-633-6271, WhatsApp (Spanish) +1-863-242-0779
• Email admin@berit.us
• Facebook (English) www.facebook.com/berittheologicalseminary
• Facebook (Spanish) www.facebook.com/seminariotheologicoberit
• Address 4156 E. Oglethorpe Hwy, Hinesville, 31313, Georgia, USA

* USA only



Online Programs

Study Anywhere Online at Affordable Costs
Korea e.berit.kr   /   USA berit.us

Program # of Years Admission Requirements

Bachelor of Biblical 
Studies (B.B.S)

2 years High school diploma

Master’s

Biblical 
Studies
(M.B.S)

2 years

Bachelor’s degree
Divinity
(M.Div)

2 years (Korea)
3 years (USA)

Doctoral

Biblical 
Studies
(D.B.S)

2 years

M.B.S or M.Div degree from Berit

Ministry
(D.Min)

M.Div degree from Berit or the equivalent 
from other accredited institutions

Transfer to 
Ivy Christian College, 
USA

Can Vary For those who wish to obtain 
a Bachelor's degree

Transfer Courses 
for All Programs 1 year Contact school

Certificate in 
Mastering 
Redemptive History

1 year For those who wish to learn 
the history of redemption

Admission Requirements

1. Application form
2. Diploma or proof of the highest level of education
3. A Letter of Recommendation
4. Transcript (Relevant for transfer students)
5. Submission Method: E-mail, Fax, Mail, Online



“The greatest tradition of the 2,000-year church 
history is biblical research and prayer. Rev. Park's 
ministry has been very faithful to this tradition. I'm 
very impressed with his ministry and I just delight 
in his emphasis on the Word of God. Basically, the 
History of Redemption series was good. I am very 
impressed with his knowedlge of the Bible and his 
sound theology.

The author's evangelical faith is shown through the 
series and should be required to be read by many 
pastors in America.”

“Just as God trained Apostle Paul in Arabia for 3 years 
before He used him, God trained Rev. Abraham Park 
in Mt. Jiri for 3 years in order to use him throughout 
the world.”

Dr. Bruce K. Waltke
·   World-renowned Old Testament Scholar
·  NASB, NIV Translation Committee 
Member

·  Professor Emeritus, Regent College
·  Professor Emeritus, Knox Theological 
Seminary

·  Former Professor, Westminster 
Theological Seminary

·   Former Professor, Dallas Theological 
Seminary

Dr. Warren A. Gage
· Professor Emeritus of Old Testament, Knox Theological Seminary

History of Redemption (Heilsgeschichte),

the Overarching Theme That 
Opens Up the Bible

The Bible was written for the salvation of mankind. When we view 
every narration in the 66 books of the Bible through the overarching 
theme of “God’s history of salvation,” our eyes will be opened to the 
God’s profound will therein.



“Dr. Abraham Park helps us to understand the Bible 
saying that when we follow the Word, we can obtain 
eternal life and shine brightly like the lamp. His books 
are the result of extraordinary studies of the Bible.”

“One simply cannot overstate the importance of 
Genesis as the foundational paradigm for all Christian 
thinking. Dr. Abraham Park is to be congratulated 
for his important and worthy contribution to our 
understanding of this foundational book. He carefully 
considers the 10 genealogies of Genesis and employs 
these genealogies to reveal the core of God's work 
of redemption in history, which find their ultimate 
expression in the work of Jesus Christ.
Dr. Abraham Park's book is a journey worth taking. 
I heartily recommend this insightful work. Read it, 
study it, pray over it, and then put its wisdom into 
your life and ministry!”

Dr. Norman Manohar
· President of Faith Theological Seminary

Dr. Frank A. James III
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