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පැවසj ‘#ථානය’ මතකද? එය ‘නව ෙජ?සලම’ ෙලස හැ�0ෙවන අතර එය ෙද2ය0 
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ෙද2ය0 වහ0ෙ#ෙQ මMමය එය ආෙලvකව/ කරW.” නව පෘ_2ෙ( .ව/වන \;සu0 නව 

ෙජ?සලෙc ආෙලvකෙ( ගම0 කරනu ඇත. නව ෙජ?සලෙc සහ නව පෘ_2ෙ( .ව/ `මට 

හැI එකම පු�ගලW0 ව0ෙ0 බැටk පැටවාෙQ .වන ෙපාෙතM (උදා: ගැලවj \;සu0) නc 
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22 Iය2ය හැIය. අපෙQ .2ත ආර5�ත, 2ෙනvදජනක සහ වැදග/ වනu ඇත. ෙද2 
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සැලසuc කර ඇ9 ෙබාෙහv 2�මා02තය0 ඇත. මා එෙ# Iය0ෙ0 එCදරd 22: 4-5 M 
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රජකc කරන (පාලනය) අපට ඇ9 2�මා02ත 8යා ෙමානවාදැW ඔබට 3තාගත හැIද? 
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