
එක්ව යේ�සුස්්වහන්යේස්ේව අනුගමනය කරමි
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දරුවන් ස්ඳහා යාච්ඤාායේේ ගිවිසුම

 කරුණාාව   ආදරණීය ස්්වර්ගික පියාණෙ�නි, මට ආදරය 
කර මා ඔණෙ� දරුණෙවකු බවට පත් කිරීම ගැැන 
ස්්තූතියි.

 ආදරය  ඔබට ආදරය කිරීමට ස්හ කීකරු වීමට මට 
උදව් කල මැනව.

 අනුකම්පාාව  ඔබ මට ණෙේ�ම කරන ආකාරයට අන් අයට  
ණෙේ�ම කිරීමට මට උදව් කල මැනව.

 පාසුතැැවිලි විම මණෙ� පව් ගැැන මට ස්මාවන්න.  
  මාව පිරිසිදු කල මැනව.

 නමස්්කාරය   මම මුළු හදවතින්ම ඔබට ේශංංස්ා   
කරන්ණෙනමි!

 කැපාවීම  ණෙේසුනි, මාණෙ� ස්්වාමීන් ණෙලස් ඔබව 
අනුගැමනය කිරීමට මට අවශංයය. ඔබට 
අවශංය  ඕනෑම ආකාරයකින් මාව ණෙවනස්් 
කල මැනව.

 යැපීම   ඔබණෙ� ශුද්ධාාත්මයා�න්ණෙගැන් මාව 
පුරවන්න. මා ණෙවනුණෙවන් ඇති ඔබණෙ� 
ස්ැලසුම් දැන ගැැනීමට මට අවශංයය.

 බලපාෑම  මාව ඔබණෙ� කරු�ාව, ස්ත්යයය ස්හ යුක්තිය 
පිළිබඳ පණිවිඩකරුණෙවකු කල මැනව.

 යේගෝලත්වය   ඔබව මහිමයට කරන්න ස්හ ඔබව 
අනුගැමනය කිරීමට අන් අයට ආරාධානා 
කරන්න මාව පාවිච්චි කල මැනව.

 අධිකාරිය  ණෙ�සුස්් වහන්ණෙස්�ණෙ� නාමණෙයන් යාච්ඤාා 
කරමි. ආණෙමන්. 



නැතිවූ බැටළුවායේ� උපාමාව  ලූක් 15:1-7 | අපි ණෙදවියන්වහන්ණෙස්�ණෙ� 
දරුණෙවෝයයි කියනු ලබන ණෙලස් පියා�න්වහන්ණෙස්� ණෙකබඳු ණෙේ�මයක් අපට 
දී වදාළණෙස්�ක්දැයි බලාපල්ලා. –1 ණෙයොහාන් 3:1 

ආබ්රහම්යේ� කතැාව කතැාව  උත්පාත්ති 12:1-5 | උන්වහන්ණෙස්� ඔහුට 
කථාාණෙකොට: ත්යාණෙ� මුළු හෘදණෙයන්ද ත්යාණෙ� මුළු ආත්මණෙයන්ද ත්යාණෙ� මුළු 
බුද්ධිණෙයන්ද ත්යාණෙ� ණෙදවිවූ ස්්වාමීන්වහන්ණෙස්�ට ණෙේ�මකරව. ණෙම්ක උතුම්වූ 
පළමුණෙවනිවූ ආඥාාවය –මණෙත්යව් 22:37, 38

යහපාත් ස්මාරිතැයා  ලූක් 10:25-37 | මාණෙ� ආඥාාව නම් මා නුඹලාට 
ණෙේ�මකළාක්ණෙමන් නුඹලාත් එකිණෙනකාට ණෙේ�මකරපල්ලාය යනුය.   
–ණෙයොහාන් 15:12 

අකරුණාාවන්තැ දාස්යායේ� උපාමාව  මයේතැේ 18:21-35 | මාණෙ� 
අයුතුකමින් මා ස්ම්පූර්�ණෙයන්ම ණෙස්�දුව මැනව, මාණෙ� පාපණෙයන් මා 
පිරිසිදුකළ මැනව.–ගීත්යාවලිය 51:2 

නත්තැල් කතැාව  ලූක් 2:1-20 | ස්්වාමීන්ට මාණෙ� මුළු සිතින් ස්්තුති 
කරන්ණෙනමි;  ඔබණෙ� ආශං්චර්ය ක්රියා සියල්ල දක්වා ණෙදන්ණෙනමි.   
–ගීත්යාවලිය 9:1 

යේේත්රැැස්්  පාරිපූර්ණා යේනොවීය  ලූක් 22:54-62 | උන්වහන්ණෙස්� සියල්ලන්ට 
කථාාණෙකොට: යණෙමක් මා පස්්ණෙස්� එන්ට කැමති නම්, ඔහු ත්යමාණෙ�ම ආශංා 
වලකාණෙගැන, දවස්්පත්යා ත්යමාණෙ� කුරුසිය රැණෙගැන, මා අනුව ඒවා. –ලූක් 9:23 

ස්ැනසිලිකරුවානන්   හන් 14:15-31 | නුමුත් ආත්මයා�න්ණෙගැන් 
පූර්�වී. –එපීස් 5:18b

යේ�සුස්් ස්හ දරුවන්ම  යේතැේ 18:1-6 | ත්යවද වාකයයාණෙ�ෝ මාංස්වත්වී, 
කරු�ාණෙවන්ද ස්ත්යයණෙයන්ද පූර්�ව, අප අත්යණෙරහි වාස්යකළණෙස්�ක. 
–ණෙයොහාන් 1:14

තැාර්ස්ස්්හි ස්ාවුල් පාාවුල් බවට පාත්යේේ  ක්රියා 9:1-22 | එබැවින් 
නුඹලා ණෙගැොස්්, සියලු ජාාතීන් ණෙගැෝලයන් කරපල්ලා, පියා�න්ණෙගැත් 
පුත්රයා�න්ණෙගැත් ශුද්ධාාත්මයා�න්ණෙගැත් නාමයට* (* නාමය තුළට 
ඔවුන් බව්තීස්්මකරපල්ලා.අවගැාහනයකරපල්ලා). –මණෙත්යව් 28:19 

අන්ධ බාර්තියේම්යුස්්   මාර්ක්  10:46-52 | එබැවින් ණෙදවියන්වහන්ණෙස්� 
උන්වහන්ණෙස්�ව ඉත්යා උස්ස්්ණෙකොට, සියලු නාමවලට වඩා උස්ස්් නාමය 
උන්වහන්ණෙස්�ට දුන්ණෙස්�ක. –පිලිප්පි 2:9 
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කටපාාඩම් පාදය 




