ාවේේ ගිවිසුම
ඤා
ච්
ා
යා
ඳහාා
ස
දරුවන්

කරුණාාව 	ආදරණීය ස්්වර්ගික පියාාණෙ�නි, මට ආදරය

කර මාා ඔබේ� දරුවෙෙකු බවට පත් කිරීම ගැැන
ස්්තූතියි.

ආදරය	ඔබට ආදරය කිරීමට සහ කීකරු වීමට මට
උදව් කල මැැනව.

අනුකම්පාාව	ඔබ මට ප්රේේ�ම කරන ආකාාරයට අන් අයට
ප්රේේ�ම කිරීමට මට උදව් කල මැැනව.

පසුතැැවිලි විම

මගේ� පව් ගැැන මට සමාාවන්න.
		මාාව පිරිසිදු කල මැැනව.

නමස්්කාාරය

මම මුළු හදවතින්ම ඔබට ප්රශංංසාා
කරන්නෙ�මි!

කැැපවීම	

ජේේසුනි, මාාගේ� ස්්වාාමීන් ලෙ�ස ඔබව
අනුගමනය කිරීමට මට අවශ්යයය. ඔබට
අවශ්යය ඕනෑෑම ආකාාරයකින් මාාව වෙෙනස්්
කල මැැනව.

යැැපීම 	ඔබගේ� ශුද්ධාාත්මයාාණන්ගෙ�න් මාාව

පුරවන්න. මාා වෙෙනුවෙෙන් ඇති ඔබගේ�
සැැලසුම් දැැන ගැැනීමට මට අවශ්යයය.

බලපෑෑම	මාාව ඔබගේ� කරුණාාව, සත්යයය සහ යුක්තිය
පිළිබඳ පණිවිඩකරුවෙෙකු කල මැැනව.

ගෝ�ෝලත්වය 	ඔබව මහිමයට කරන්න සහ ඔබව

අනුගමනය කිරීමට අන් අයට ආරාාධනාා
කරන්න මාාව පාාවිච්චි කල මැැනව.

අධිකාාරිය	යේ�සුස්් වහන්සේ�ේගේ� නාාමයෙ�න් යාාච්ඤාා
කරමි. ආමෙ�න්.

එක්ව යේ�සුස්්වහන්සේ�ේව අනුගමනය කරමි
theprayercovenant.org/children

කටපාඩම් පදය
නැැතිවූ බැැටළුවාාගේ� උපමාාව  ලූක් 15:1-7 | අපි දෙෙවියන්වහන්සේ�ේගේ�
දරුවෝ�ෝයයි කියනු ලබන ලෙ�ස පියාාණන්වහන්සේ�ේ කෙ�බඳු ප්රේේ�මයක් අපට
දී වදාාළසේ�ේක්දැැයි බලාාපල්ලාා. –1 යො�ොහාාන් 3:1
ආබ්රහම්ගේ� කතාාව කතාාව  උත්පත්ති 12:1-5 | උන්වහන්සේ�ේ ඔහුට
කථාාකො�ොට: තාාගේ� මුළු හෘෘදයෙ�න්ද තාාගේ� මුළු ආත්මයෙ�න්ද තාාගේ� මුළු
බුද්ධියෙ�න්ද තාාගේ� දෙෙවිවූ ස්්වාාමීන්වහන්සේ�ේට ප්රේේ�මකරව. මේ�ක උතුම්වූ
පළමුවෙෙනිවූ ආඥාාවය –මතෙ�ව් 22:37, 38
යහපත් සමාාරිතයාා  ලූක් 10:25-37 | මාාගේ� ආඥාාව නම් මාා නුඹලාාට
ප්රේේ�මකළාාක්මෙ�න් නුඹලාාත් එකිනෙ�කාාට ප්රේේ�මකරපල්ලාාය යනුය.
–යො�ොහාාන් 15:12
අකරුණාාවන්ත දාාසයාාගේ� උපමාාව  මතෙ�ව් 18:21-35 | මාාගේ�
අයුතුකමින් මාා සම්පූර්ණයෙ�න්ම සේ�ේදුව මැැනව, මාාගේ� පාාපයෙ�න් මාා
පිරිසිදුකළ මැැනව.–ගීතාාවලිය 51:2
නත්තල් කතාාව  ලූක් 2:1-20 | ස්්වාාමීන්ට මාාගේ� මුළු සිතින් ස්්තුති
කරන්නෙ�මි; ඔබගේ� ආශ්්චර්ය ක්රියාා සියල්ල දක්වාා දෙෙන්නෙ�මි.
–ගීතාාවලිය 9:1
පේේත්රැැස්් පරිපූර්ණ නො�ොවීය  ලූක් 22:54-62 | උන්වහන්සේ�ේ සියල්ලන්ට
කථාාකො�ොට: යමෙ�ක් මාා පස්්සේ�ේ එන්ට කැැමති නම්, ඔහු තමාාගේ�ම ආශාා
වලකාාගෙ�න, දවස්්පතාා තමාාගේ� කුරුසිය රැගෙ�න, මාා අනුව ඒවාා. –ලූක් 9:23
සැැනසිලිකරුවාානන්  හන් 14:15-31 | නුමුත් ආත්මයාාණන්ගෙ�න්
පූර්ණවී. –එපීස 5:18b

තාාර්සස්්හි සාාවුල් පාාවුල් බවට පත්වේේ  ක්රියාා 9:1-22 | එබැැවින්
නුඹලාා ගො�ොස්්, සියලු ජාාතීන් ගෝ�ෝලයන් කරපල්ලාා, පියාාණන්ගෙ�ත්
පුත්රයාාණන්ගෙ�ත් ශුද්ධාාත්මයාාණන්ගෙ�ත් නාාමයට* (* නාාමය තුළට
ඔවුන් බව්තීස්්මකරපල්ලාා.අවගාාහනයකරපල්ලාා). –මතෙ�ව් 28:19
අන්ධ බාාර්තිමේ�යුස්්  මාාර්ක් 10:46-52 | එබැැවින් දෙෙවියන්වහන්සේ�ේ
උන්වහන්සේ�ේව ඉතාා උසස්්කො�ොට, සියලු නාාමවලට වඩාා උසස්් නාාමය
උන්වහන්සේ�ේට දුන්සේ�ේක. –පිලිප්පි 2:9
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යේ�සුස්් සහ දරුවන්ම  තෙ�ව් 18:1-6 | තවද වාාක්යයයාාණෝ�ෝ මාංං�සවත්වී,
කරුණාාවෙෙන්ද සත්යයයෙ�න්ද පූර්ණව, අප අතරෙෙහි වාාසයකළසේ�ේක.
–යො�ොහාාන් 1:14

