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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 යේසුස්වහන්සේව 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  යො�ොහන් 14: 15-31 | නුමුත් ආත්මයාාණන්ගෙ�න්
පූර්ණවී. –එපීස 5:18b
යේ�සුස්් සහ දරුවන්ම  මතෙ�ව් 18: 1-6 | තවද වාාක්යයයාාණෝ�ෝ මාංං�සවත්වී,
කරුණාාවෙෙන්ද සත්යයයෙ�න්ද පූර්ණව, අප අතරෙෙහි වාාසයකළසේ�ේක.
–යො�ොහාාන් 1:14
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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අනුමත කිරීම්
ළමුන් සඳහාා වූ යාාච්ඤාාවේේ ගිවිසුම සමඟ හවුල් වීම බිබ්ලිකාා ජාාත්යයන්තර බයිබල් සංංගමයට සතුටක් හාා ගෞ�ෞරවයකි. ළමයින් යනු
සභාාවේේ අනාාගත නාායකයින් පමණක් නො�ොව, ඔවුන් සභාාවක සහභාාගිවන්නන්ගෙ�න් බහුතරය වේේ. දරුවන්ගේ� යාාච්ඤාාවලට ප්රබල හාා
සදාාකාාලික බලපෑෑමක් ඇත. එනම් ලො�ොව පුරාා සිටින මිනිසුන් ක්රිස්්තුස්්වහන්සේ�ේ කෙ�රෙෙහි ඇදහිල්ලට ගෙ�න ඒමයි. මෙ�ම සම්පත එම
කාාර්යය ඉටු කරයි!
– අන්තර්ජාාතික බයිබල් සංංගමය වන බිබ්ලිකාා හි ගෝ�ෝලීය හවුල්කාාරිත්වයේ� අධ්යයක්ෂක ලාාරෝ�ෝ ඇන්ඩර්සන්

අපගේ� ඇස්් ඔවුන් වෙෙත යො�ොමු කිරීමට දැැන් කාාලයයි, ඔවුන් ඇදහිල්ලේ� පන්දම ගැැනීමට බලාා සිටින නව පරපුරේේ ලෝ�ෝක වෙෙනස්්
කරන්නන් ය. ළමුන් සඳහාා වූ යාාච්ඤාාවේේ ගිවිසුම වෙෙනසක් සඳහාා ප්රේේ�රකයක් ලෙ�ස ක්රියාා කරන ගිනි පුපුරයි. යාාච්ඤාාව තුළින්
දරුවන් පුබුදුවාා ජීවිතය පරිවර්තනය කරයි. යේ�සුස්්වහන්සේ�ේ විසින් උගන්වන ලද වැැදගත්ම මූලික සාාරධර්මවලින් එකක් අපට අහිමි
වී ඇති කාාලයකදී, ලෝ�ෝකයේ� දරුවන් ඔසවාා තැැබීමට යාාච්ඤාාවේේ ගිවිසුම උත්ප්රේේ�රක මෙ�වලමක් බවට පත්වෙෙමින් තිබේ�. යාාච්ඤාාවේේ
ගිවිසුම දෙෙවියන්ගෙ�න් ලද කැැඳවීමක් වන අතර කැැන්ඩි මාාබාාලි ඇගේ� මෙ�ම පො�ොතේ� එය හො�ොඳින් සඳහන් කර ඇත. ලො�ොව පුරාා නව
පරපුරේේ නමස්්කාාර කරන්නන් සහ මැැදිහත්කරුවන් ඇති දැැඩි කිරීමට ඇය අපට ආරාාධනාා කරයි.
– 	ලුයිස්් බුෂ්්, ජාාත්යයන්තර පහසුකම් සපයන්නාා, TWC, සේ�ේවක, ට්රාාන්ස්්ෆෝ�ෝමර් වර්ල්ඩ් 2020; සම-නිර්මාාතෘෘ 4/14 පාාස්්ටර් නැැම්
සූ කිම් සමඟ ව්යා�ාපාාරය

දරුවන් සඳහාා වූ යාාච්ඤාාවේේ ගිවිසුම යාාච්ඤාාවෙෙන් ක්රිස්්තුස්්වහන්සේ�ේගේ� රාාජ්යයය ඉදිරියට ගෙ�න යාාමේ� මෙ�හෙ�වර සඳහාා දරුවන්ගේ�
හදවත් සම්බන්ධ කර ගැැනීම එඩිතර අභියෝ�ෝගයකි. එවැැනි ඵලදාායී මෙ�වලමක් සකස්් කිරීම සඳහාා ස්්තූතියි, කැැන්ඩි,.
– ගැැරී එල්. ෆ්රො�ොස්්ට්, උප සභාාපති, මැැදපෙෙරදිග කලාාපයේ� සහ යාාච්ඤාාව උතුරු ඇමරිකාානු දූත මණ්ඩල

ළමුන් සඳහාා වූ යාාච්ඤාා ගිවිසුම පුදුමාාකාාර, එක් ආකාාරයක පො�ොතක්! එහි අවධාානය යො�ොමු කිරීමේ� බලය, ඉතාා පැැහැැදිලිකම
සහ ගැැඹුරු සරල බව නිසාා මෙ�ය ක්රිස්්තුස්්වහන්සේ�ේගේ� ශරීරයට මහත් ත්යා�ාගයක් වේේ! දෙෙවියන්වහන්සේ�ේගේ� වචනය තුළ
මුල් බැැසගත්, ක්රිස්්තුස්්වහන්සේ�ේගේ� මහිමය උදෙෙසාා අභිෂේේ�ක ලත් දේේවසේ�ේවයට මුදාා හරින ලද, උද්යෝ�ෝ�ගිමත් යාාච්ඤාා කරන
දරුවන්ගේ� පරම්පරාාවක් ඇති දැැඩි කිරීමට දෙෙවියන්වහන්සේ�ේ මෙ�ම පො�ොත භාාවිතාා කරනු ඇතැැයි මම විශ්්වාාස කරමි! පියෙ�ක් සහ
දේේවගැැතිවරයෙ�කු වශයෙ�න් මම මෙ�ම පො�ොත බෙ�හෙ�වින් නිර්දේේශ කරමි! අපගේ� දරුවන් සමඟ අපි යේ�සුස්්වහන්සේ�ේව අනුගමනය
කරමු!
– ආචාාර්ය ජේේසන් හබාාර්ඩ්, ලයිට් ඔෆ්් ද වර්ල්ඩ් යාාච්ඤාා මධ්යයස්්ථාානයේ� අධ්යයක්ෂ

මෙ�ම පො�ොත ලො�ොව පුරාා ළමුන් සඳහාා යාාච්ඤාාව මනාාව පැැහැැදිලි කරන ලද ලිඛිත යාාච්ඤාා මාාර්ගෝ�ෝපදේේශයක් වන අතර පල්ලි, පාාසල්
සහ පවුල් සඳහාා තිබිය යුතු සම්පතක්ය. එය සිත් ඇදගන්නාාසුළු හාා ප්රාායෝ�ෝගික ය.
– රො�ොබට් ඒ. මැැක්ඩො�ොනල්ඩ්, විශ්රාාමික සභාාපති, සභාාපති සහ ප්රධාාන විධාායක නිලධාාරී ප්රො�ොක්ටර් ඇන්ඩ් ගැැම්බල් සමාාගම

ළමුන් සඳහාා වූ යාාච්ඤාාවේේ ගිවිසුම ක්ෂණිකව ක්රියාාත්මක වන්නකි. එය ගුරුවරුන්ට අතිශයින්ම ප්රවේේශ විය හැැකිය අතර සමබරව
යාාච්ඤාාව,ශුද්ධ ලියවිලි සහ ප්රාායෝ�ෝගික අභ්යා�ාස ඉතාා අලංංකාාර ලෙ�ස යො�ොදාා තිබේ�. එය වඩාාත්ම අලෙ�වි වන ළමාා පො�ොතක තිබෙ�න
අංංග සම්පූර්ණ ඉරිදාා පාාසල් විෂය මාාලාාවක වටිනාාකම සපයයි. ළමයින් සඳහාා වන යාාච්ඤාාවේේ ගිවිසුම පො�ොතට මම ප්රිය කරමි,
මන්ද එය ගැැඹුරු බයිබලාානුකුල සත්යයයන් සරල හාා විනෝ�ෝදජනක කරමින් දෙෙවියන් වහන්සේ�ේ සමඟ කථාා කිරීමේ� පුදුමය සහ බලය
දරුවන්ට හඳුන්වාා දෙෙයි! දෙෙවියන් වහන්සේ�ේගේ� මනුෂ්යයත්වය සමඟ ඇති කර ගත් ගිවිසුමේ� ශ්රේ�ේෂ්ඨ
් කථාාවේේ දෘෘශ්යය චාාරිකාාවකට
රැගෙ�න් යන අතරම ඔවුන්ගේ� ජීවිත තුළ දෙෙවියන් වහන්සේ�ේගේ� යහපත්කම අත්විඳීමට එය පාාඨකයාාට ආරාාධනාා කරයි. සෑෑම වයස්්
කාාණ්ඩයකම ළමයින් සඳහාා යමක් සෑෑම පාාඩමකම තිබේ�. එය විනෝ�ෝදජනක, බහුකාාර්ය සහ ඵලදාායී වේේ.
– ජො�ොෂුවාා මහෝ�ෝනි, සම්පත් කළමනාාකරු - එව්රි හෝ�ෝම් ෆෝ�ෝ ක්රයිස්්ට්
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අනුමත කිරීම්
පෙෙන්තකො�ොස්්ත දවසේ�ේදී ප්රේේ�රිත පේේතෘෘස්් දෙෙවියන් වහන්සේ�ේගේ� රාාජ්යයයේ� පුරවැැසිභාාවය සහ ශුද්ධාාත්මයාාණන්ගේ� දීමනාාව අපටත්
අපේේ දරුවන්ටත් අයිති බව සහතික කළේ�ේය (ක්රියාා 2:39). ළමුන් සඳහාා වූ යාාච්ඤාාවේේ ගිවිසුම නිවැැරදිව පෙෙන්නුම් කරන්නේ� මෙ�ම
පො�ොරො�ොන්දුවේේ යථාාර්ථය එවකට පැැවති සභාාවටත් අදටත් අදාාළ වන බවයි.
– සිඩ්නි මියුසියෝ�ෝ, අප්රිකාානු කලාාපයේ� උප සභාාපති, කම්පැැෂන් ඉන්ටනැැෂනල්

ළමයින් සඳහාා වූ යාාච්ඤාාවේේ ගිවිසුම සමඟ හවුල් වී එකට යාාච්ඤාා කිරීම පුදුමාාකාාර වරප්රසාාදයක් වන අතර මෙ�මගින් සෑෑම තැැනකම
සිටින සෑෑම කෙ�නෙ�කුටම යේ�සුස්්වාාහන්සේ�ේ ගැැන දැැනගත හැැකිය. ළමුන්ගේ� යාාච්ඤාාව අප සැැමට එකමුතුකමක් ගෙ�න දෙෙන අතර
දෙෙවියන් වහන්සේ�ේගේ� හදවත ස්්පර්ශ කරයි!
– චෙෙරි ඔස්්ටර්ලෝ�ෝ, ගෝ�ෝලීය යාාච්ඤාාව, ජේේසුස්් චිත්රපට ව්යා�ාපෘෘතිය

ළමයින්ට ඔවුන්ගේ� යාාච්ඤාා ජීවිතයේ�දී භාාවිතාා කිරීම සඳහාා යාාච්ඤාාවේේ ගිවිසුම දැැන් සකස්් කර තිබීම ගැැන මම සතුටු වෙෙමි. මෙ�ම
යාාච්ඤාාවේේ ගිවිසුම පො�ොත ලො�ොව පුරාා සිටින දරුවන් යාාච්ඤාා ජීවිතයක් ගත කිරීම සඳහාා යො�ොමු කර ගැැනීමක් දැැයි මට සිතේ�.
ඒ නිසාා අපි ලෝ�ෝ පුරාා දරුවන් හට පවසනවාා, “දරුවෙෙනි, යාාච්ඤාා කරන්න, දෙෙවියන්වහන්සේ�ේට නමස්්කාාර කරන්න ඉගෙ�නගන්න.”
– ආචාාර්ය. ලූ ෂිරී, පූජ්යය සංංවර්ධන / යාාච්ඤාා සේ�ේවය අමාාත්යාං�ං�ශයේ� අධ්යයක්ෂ, ජාාත්යයන්තර ශුද්ධවූ පෙෙන්තකො�ොස්්ත සභාාව

යේ�සුස්්වහන්සේ�ේගේ� කැැමැැත්ත දරුවන් තමාා වෙෙතට එනවාාටය. ළමයින් සඳහාා වන යාාච්ඤාාවේේ ගිවිසුම සෑෑම වයස්් කාාණ්ඩයකම
ළමයින්ට උන්වහන්සේ�ේව සමීපව දැැන හඳුනාා ගැැනීමේ� මාාවත සපයනවාා පමණක් නො�ොව, ඔවුන් යාාච්ඤාා කරන විට සහ අන් අය සමඟ
බෙ�දාාගැැනීමේ�දී යේ�සුස්්වහන්සේ�ේගේ� ප්රීතිමත් අනුගාාමිකයන් වීමට ඔවුන්ට බලය ලබාා දෙෙයි. කැැන්ඩි, මෙ�ම අපූරු සම්පතට ස්්තූතියි!
– ඩියො�ොන් ස්්ටයින්බන්, අධ්යයක්ෂක ජේේසුස්් චිත්රපටයේ� කාාර්යාාලය, ප්රො�ොජෙෙක්ට් කැැටලිස්්ට්

බො�ොහෝ�ෝ අමාාත්යාං�ං�ශ සමඟ සහයෝ�ෝගයෙ�න්, යාාච්ඤාාවේේ ගිවිසුම සෑෑම තැැනකම ජීවිත වෙෙනස්් කරයි. මෙ�ම ඵලදාායී යාාච්ඤාා සම්පත
(දැැන් ඊටත් වඩාා හො�ොඳ) “ස්්වාාමීනි, ඔබගේ� ශුද්ධාාත්මයාාණන්ගෙ�න් මාා පුරවන්න” යනුවෙෙන් දැැනටමත් යාාච්ඤාා කරමින් සිටින
මිලියන සංංඛ්යා�ාත පිරිස සමඟ එක්වීමට ගෝ�ෝලීය වශයෙ�න් ළමයින් පො�ොළඹවන නිසාාය.
– ග්රෙ�ග් ස්්ටෝ�ෝටන්, හවුල්කාාරිත්වය සහ ව්යා�ාපෘෘති සම්බන්ධීකාාරක, ප්රසිඩන්ට් ඔෆ්් කෘෘ කාාර්යාාලය

යාාච්ඤාාවේේ අවශ්යයතාාවය, යාාච්ඤාා කළ යුතු ආකාාරය සහ යාාච්ඤාාවේේ බලය දරුවන්ට ඉගැැන්වීම සඳහාා ජීවිතය වෙෙනස්් කරන
ආකාාරය! යාාච්ඤාාවේේ වැැදගත්කමට අමතරව, දෙෙවියන්වහන්සේ�ේ කෙ�රෙෙහි දක්වන ප්රේේ�මය සහ කීකරු වීමේ� වැැදගත්කම ද දරුවන්ට
උගන්වයි.
– තෝ�ෝමස්් ඊ. ට්රස්්ක්, හිටපු සාාමාාන්යා�ාධිකාාරී ලංංකාා දේේව සභාාව

දෙෙවියන්වහන්සේ�ේ ලෝ�ෝකය වෙෙනස්් කරන දරුවන් හාා තරුණ තරුණයින්යින්ගේ� පරම්පරාාවක් ඇති කරයි. ළමුන් සඳහාා වූ යාාච්ඤාාවේේ
ගිවිසුම සෑෑම දිනකම තමන් සහ අන් අය වෙෙනුවෙෙන් ක්රිස්්තුස්්වහන්සේ�ේ කේ�න්ද්ර කරගත් යාාච්ඤාාවන් කිරීමට ඉගෙ�න ගැැනීමට ඇති
පුදුමාාකාාර සම්පතකි. එය කෙ�තරම් හො�ොඳද! මම හො�ොඳ රසිකයෙ�ක්මි! මම එය මගේ� සියලු මිතුරන් හාා සගයන් සමඟ විශේ�ේෂයෙ�න්
තරුණ අය සමඟ බෙ�දාා ගැැනීමට අදහස්් කරමි.ඔබටද එසේ�ේ කිරීමට මම ඔබව දිරිමත් කරමි.
– ටො�ොම් වික්ටර්, ජනාාධිපති, මහාා කො�ොමිසම් සන්ධාානය, පහසුකම් සපයන්නාා, කවුළු 4 සිට 14 දක්වාා උතුරු ඇමරිකාානු කලාාපය

ළමයින් සඳහාා වන යාාච්ඤාාවේේ ගිවිසුම අපගේ� දරුවන් තුළ සර්වබලධාාරි හාා ඔවුන් සමඟ ප්රේේ�මය හාා සමීප සම්බන්ධතාාවය වර්ධනය
කිරීම සඳහාා වූ විශිෂ්්ට බයිබලාානුකුල මෙ�වලමකි. සියලු ඇදහිලිවන්තයන්ට යාාච්ඤාා කිරීමට, එවැැන්ජලිස්්ත සේ�ේවයට, ගෝ�ෝලයන්
කරන්න සහ කීකරුකම තුල උද්යෝ�ෝ�ගයෙ�න් ශ්රේ�ේෂ්ඨ
් තම ආඥාාව ලුහුබඳින්න අපේේ දරුවන්ට එය දිරිගන්වනු ඇතැැයි මම විශ්්වාාස
කරමි, ක්රිස්්තුස්්වහන්සේ�ේගේ� ශරීරයට දුන් මෙ�ම අගනාා ත්යා�ාගයට ස්්තූතියි!
– සර්.කේ�. මාාෂල් විලියම්ස්් .,ජ්යෙ�ෙෂ්්ඨ දේේවගැැති, නසරීන් බැැප්ටිස්්ට් දේේවස්්ථාානය ,ෆිලඩෙ�ල්ෆියාා පීඒ සහ සභාාපති, ජාාතික අප්රිකාානු
ඇමරිකාානු සාාමාාජිකත්වය, එස්්බීසී
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පිළිගැන්වීම
ලෝ�ෝකයේ� සියලුම දරුවන්ට; ඔබේ� ස්්වර්ගික පියාාණන් ඔබට කො�ොතරම් ප්රේේ�ම කරනවාාද යන්න තේ�රුම්
ගැැනීමට ඔබ වර්ධනය වේේවාා.
මගේ� ආදරණීය ස්්වාාමිපුරුෂයාා වන වික් සහ අපේේ දරුවන් වන ජො�ොනතන් සහ මරියාාට ඔබගේ� ආදරය,
සහයෝ�ෝගය සහ දිරිගැැන්වීම වෙෙනුවෙෙන්
මගේ� සම කර්තෘෘ ස්්ටීවන් අයර්ට,මෙ�ම ව්යා�ාපෘෘතිය සඳහාා ඔහුගේ� විශේ�ේෂ ප්රවීණතාාව, මග පෙෙන්වීම සහ
කැැපවීම කාාරුණිකව බෙ�දාා ගැැනීම සඳහාා.
ජෙෙරී කිර්ක් වෙෙත, ඔහුගේ� දැැක්ම පුළුල් කිරීම සඳහාා ඔහුගේ� ත්යා�ාගශීලීභාාවය සහ නො�ොසැැලෙ�න
සහයෝ�ෝගය වෙෙනුවෙෙන් ලෝ�ෝකයේ� දරුවන් හට දින 40 ක යාාච්ඤාාවේේ ගිවිසුම.
ළමයින්ගේ� යාාච්ඤාාව වර්ධනය කිරීමට උදව් කළ කණ්ඩාායමේ� සිටි සියලුම කාාන්තාාවන්ට:
ඇමී කිර්ක්, ෂැැරො�ොන් මේ�සන්, ස්්ටෙ�ෆනි ප්ලැැන්කො�ොවිච්, ෂැැරො�ොන් ෂැැට්ස්් සහ කේ�ටි ස්්ටීල්.
4/14 ව්යා�ාපාාරයේ� ඉර්මාා චො�ොන් සහ කේ�ටි ස්්ටීල් වෙෙත, ඔවුන්ගේ� ආදාානය සහ මග පෙෙන්වීම සඳහාා
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මම අවුරුදු 45 කට වැැඩි කාාලයක් වැැඩිහිටි යාාච්ඤාාවේේ ගිවිසුමේ� දේේවසේ�ේවය සමඟ සම්බන්ධ වී සිටිමි. දෙෙවියන්වහන්සේ�ේ
ආශීර්වාාද කරන ආකාාරය සහ එහි දේේවසේ�ේවය පුළුල් කරන ආකාාරය දැැකීමෙ�න් මම නිරන්තරයෙ�න් සතුටු වූවෙෙමි.
කෙ�සේ�ේ වෙෙතත්, ළමාා යාාච්ඤාාවේේ ගිවිසුම පො�ොත දෙෙවියන්ගේ� විස්්මයන්ගෙ�න් එකකි. මන්ද කැැන්ඩි මාාබාාලි සිය දැැක්ම
බෙ�දාා ගන්නාා තුරු එය මට කිසි විටෙ�කත් සිදු විය නො�ොහැැක්කක් වීය. ළමාා අමාාත්යාං�ං�ශයේ� විශිෂ්්ඨයින් කණ්ඩාායමක්
නිර්මාාණය කිරීම සඳහාා කැැන්ඩි ස්්වාාමින්වහන්සේ�ේ විසින් මෙ�හෙ�යවන ලදී. කැැන්ඩි සහ ඇගේ� කණ්ඩාායම දරුවන්ට
දේේවසේ�ේවයේ� යෙ�දී ඇති හෙ�යින්, දරුවන්ගේ� භාාෂාාවෙෙන් යාාච්ඤාාවේේ ගිවිසුම සකස්් කර ළමුන් ග්රහණය කර ගැැනීමට
ඔවුහු උනන්දු වූහ. කැැන්ඩි සහ වෙෙනත් අය මෙ�ම පො�ොතේ� අවශ්යයතාාවය දුටුවේේ යාාච්ඤාාවේේ ගිවිසුම ළමාා අනුවාාදය
නිෂ්්පාාදනය කිරීමෙ�න් පසුවය.
වැැඩිහිටි අනුවාාදය මෙ�න්, ළමාා යාාච්ඤාාවේේ ගිවිසුම යනු යාාච්ඤාාවට මඟ පෙෙන්වන සහ පො�ොහො�ොසත් කරන මෙ�වලමකි.
නමට අනුව එය ළමයින් සඳහාා ලියාා ඇත. එය ළමයින්ට ඔවුන් සිටින තැැන පෙෙන්වාාදෙෙයි, නමුත් එය ඔවුන් සිටින
තැැන ඔවුන් අතහැැර දමන්නේ� නැැත. එය දරුවන්ගේ� අධ්යා�ාත්මික වර්ධනයට ගැැලපෙෙන ලස්්සන, සංංක්ෂිප්ත, සෘෘජු හාා
අභියෝ�ෝගාාත්මක යාාච්ඤාාවකි
මෙ�ම පො�ොත ප්රධාාන වශයෙ�න් ළමයින් සඳහාා ලියාා ඇත. නමුත් එය දෙෙමව්පියන්ටද ආශීර්වාාදයක් හාා සඵලතත්වයක්
ලබාාදෙෙන බව මම විශ්්වාාස කරමි - එවිට ඔවුන්ට තම දරුවන්ට ආශීර්වාාද කිරීමේ� මාාර්ගයක් විය හැැකිය; එය ඉරිදාා පාාසල්
ගුරුවරුන්ටද ආශීර්වාාදයක් හාා සඵලත්වයක් ලාාබාාදේේ. එය කිතුනු අධ්යා�ාපන ක්රියාාවලියට ආශීර්වාාදයක් වීමට හැැකිවන
පරිදි දේේවගැැතිවරුන්ට ආශීර්වාාද කර සඵලවත් කරනු ඇත.
දරුවන් යාාච්ඤාා කිරීම ස්්වාාභාාවිකය; දරුවන් විශ්්වාාස කරන හාා ආදරය කරන දෙෙමාාපියන් සමඟ යාාච්ඤාා කිරීම
ස්්වාාභාාවිකය. ළමාා යාාච්ඤාාවේේ ගිවිසුම දෙෙමව්පියන්ට සහ ගුරුවරුන්ට ලබාා දෙෙන්නේ� ක්රියාාත්මක කළ යුතු මාාර්ගයකි.
එය දෙෙවියන්වහන්සේ�ේ දෙෙන ප්රේේ�මය සහ සෑෑම දරුවෙෙකුටම අවශ්යය සාාමය සඳහාා දරුවන්ට විවෘෘත වන යාාච්ඤාා හැැඩැැති
මාාවතකි.
මුලදී ළමාා යාාච්ඤාාවේේ ගිවිසුම හො�ොඳ අදහසක් සේ�ේ පෙෙනුනි. දැැන් මම විශ්්වාාස කරන්නේ� ළමාා යාාච්ඤාාවේේ ගිවිසුම
ඉදිරිපත් කිරීම අපගේ� නාායකත්ව කණ්ඩාායම ගත් වැැදගත්ම තීරණවලින් එකක් බවයි. ලො�ොව පුරාා යාාච්ඤාාවේේ ගිවිසුමේ�
ඇවිළෙ�න දැැල්ල එය විය හැැකිය!

ජෙෙරී කිර්ක්
යාාච්ඤාාවේේ ගිවිසුම නිර්මාාතෘෘ සහ සභාාපති
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හැදින්වීම
යාච්ඤා කළ යුතු ආකාරය දරුවන්ට ඉගැන්වීම
ලූක් 11 ආරම්භ වන්නේ� ගෝ�ෝලයන්ගේ� සරල ඉල්ලීම වන “ස්්වාාමින් වහන්සේ�ේ අපට යාාච්ඤාා කිරීමට උගන්වන්න”
යනුවෙෙනි. 2014 දී එහි පළමු ප්රකාාශනයේ� සිට, ටො�ොම් වික්ටර් විසින් NYC හි 4/14 හො�ොඳ පුහුණුවීම් සමුළුවේේදී මෙ�ම
පො�ොත එළිදැැක්වීමට අපට ආරාාධනාා කලාාය, ළමයින් සඳහාා වූ යාාච්ඤාාවේේ ගිවිසුම ශුභාාරංංචි පණිවිඩය බෙ�දාා ගැැනීමට
දරුවන්ට ඉගැැන්වීමේ�දී හාා යාාච්ඤාා කිරීමේ�දී ඔවුන්ගේ� හදවත් ගෝ�ෝලයන්වීම සඳහාාද සකස්් කර ඇත. පිළිතුරු ලබන
යාාච්ඥාාවේේ බලය දරුවන් අත්විඳින විට, ඔවුන් ඉතාා උනන්දු වේේ ඔවුන්ගේ� ඇදහිල්ලද ශක්තිමත් වන අතර ඔවුන්ට තවත්
යාාච්ඤාා කිරීමට අවශ්යයවේේ.
යාාච්ඤාාව ඉතාා වැැදගත් අධ්යා�ාත්මික විනයකි. මන්ද යාාච්ඤාාව යේ�සුස්්වහන්සේ�ේ සමග අපගේ� සම්බන්ධතාාවය පෝ�ෝෂණය
කරයි.අපි යේ�සුස්්වහන්සේ�ේ සමඟ ගත කරන කාාලය වැැඩි වන තරමට, අපි උන්වහන්සේ�ේගේ� කරුණාාව, ප්රේේ�මය,
දයාානුකම්පාාව සහ සමාාව දීම තුල යේ�සුස්්වහන්සේ�ේ මෙ�න් වන්නෙ�මු. අපගේ� යාාච්ඤාාව නම්, මෙ�ම පො�ොත ලො�ොව පුරාා
ළමුන් හාා තරුණයින් අතර යාාච්ඤාා ව්යා�ාපාාරයකට පහසුකම් සපයන අතර සැැබෑෑ ගෝ�ෝලයෙ�කු වීමේ� පිරිවැැය සහ ඔහුගේ�
දරුවන් වශයෙ�න් අපට දිනපතාා යාාච්ඤාාවෙෙන් කාාලය ගත කිරීමට ලැැබෙ�න වරප්රසාාදය තේ�රුම් ගන්නාා අනුගාාමිකයින්
පිරිසක් බිහි කිරීමයි.
දරුවන් මෙ�ම යාාච්ඤාා ගමන ආරම්භ කරන විට, ඔවුන් දෙෙවියන්වහන්සේ�ේව බලවත් ලෙ�ස අත්විඳීමටත්, උන්වහන්සේ�ේට
කීකරු වන ආකාාරය ඉගෙ�න ගැැනීමටත්, ශුද්ධාාත්මයාාණන්ගේ� ඉල්ලීම්වලට ප්රතතිචාාර දැැක්වීමටත් ඔවුන් විසින්
ඉගෙ�න ගැැනීම අපට අවශ්්යුය.
දෙෙවියන්වහන්සේ�ේ තම ශුද්ධාාත්මයාාණන් කරණකො�ොටගෙ�න සිය දරුවන්ට අසංංඛ්යා�ාත ආකාාරයකින් කථාා කරයි එයට
සවන් දීමට ඉගෙ�න ගැැනීම ඔවුන් යාාච්ඤාාවේේ ජීවන රටාාවක් ආරම්භ කිරීමත් සමග ඔවුන් සො�ොයාා ගනු ඇතැැයි අපි
බලාාපො�ොරො�ොත්තු වෙෙමු. කො�ොලින් මිලර් යනු යාාච්ඤාාවේේ ජ්වලිතයෙ�කි. ගීතාාවලිය 46: 10 හි “නිශ්්චලව සිටින්න, මම
දෙෙවියන් වහන්සේ�ේ බව දැැනගන්න” යනුවෙෙනි පවසයි. මෙ�ය අපගේ� උත්කෘෘෂ්්ඨ දෙෙවියන්වහන්සේ�ේ සමඟ සිටීමට
මිනිත්තු පහක් ලබාා දීම ආරාාධනයකි. ළමයින්ට සහ වැැඩිහිටියන්ට මො�ොනතරම් හො�ොඳ සංංකල්පයක්ද! දෙෙවියන්
වහන්සේ�ේ ඉදිරියෙ�හි මිනිත්තු පහක් ගත කිරීමට දරුවන්ට ආරාාධනාා කර ඔහු පවසන දේේට ඇහුම්කන් දීමට හෝ�ෝ ඔවුන්ව
පො�ොළඹවාා ගැැනීමට ඔවුන්ට ඉඩ දෙෙන්න. අපි මෙ�ය තවදුරටත් සලකාා බලමු. දෙෙවියන්වහන්සේ�ේට සවන් දීම අපගේ�
යාාච්ඤාාව තරම්ම වැැදගත් ය. ඔහු තම වචනය තුළින් සහ ඔහුගේ� ශුද්ධාාත්මයාාණන්ගේ� මෘෘදු ඉල්ලීම් තුළින් කථාා කරයි.
කුඩාා සාාමුවෙෙල් උන්වහන්සේ�ේගේ� හඬ වටහාා ගැැනීමට ඉගෙ�න ගත් අතර ජාාතියක් මෙ�හෙ�යවීමට දෙෙවියන්වහන්සේ�ේ
ඔහුව පාාවිච්චි කළේ�ේය.
අපගේ� මෙ�හෙ�වර අපගේ� ආශාාවයි: යාාච්ඤාාවේේ ගිවිසුමේ� බලය තුළින් ළමයින් හාා වැැඩිහිටියන් යේ�සුස්්වහන්සේ�ේව
අනුගමනය කිරීමට නාායකත්වය දීම අප මෙ�ම මෙ�වලම සමඟ ළමයින් සන්නද්ධ කරමින් සිටින විට, දෙෙවියන් වහන්සේ�ේ
ආශ්්චර්යමත් ලෙ�ස ඔවුන් තුළ බලවත් ආකාාරවලින් ක්රියාා කරයි. ලො�ොව පුරාා රටවල් 53 ක ළමුන් මිලියන 2.5 කට වැැඩි
සංංඛ්යා�ාවක් අප වෙෙත ළඟාා වී ඇත. උන්වහන්සේ�ේගේ� ඇසීමට හාා කීකරු වීමට ඉගෙ�න ගන්නාා ළමුන් මිලියන 2.5 ක්!
මෙ�ය ආරම්භය පමණක් බව අපි විශ්්වාාස කරමු.
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අපගේ� දරුවන්ගේ� එක්රැස්් කර තබන මෙ�ම පිටුව පරික්ෂාාා� කර බැැලීමට වග බලාා ගන්න: theprayercovenant.org/
children. ලො�ොව පුරාා සිටින යාාච්ඤාාවේේ ගිවිසුම පරිශීලනය කරන දරුවන්ගෙ�න් ඔබට සම්පත්, පින්තූර සහ සාාක්ෂි
රාාශියක් මේ� තුල ඔබට හමුවනු ඇත. අපි කතන්දර වලට කැැමතියි! කරුණාාකර ඔබගේ� යාාච්ඤාාවේේ ගිවිසුම් කතාාව අප
සමඟ බෙ�දාාගන්න. අපි එය දැැනගැැනීමට බලාාපො�ොරො�ොත්තුවෙෙන් සිටින්නෙ�මු.

හැදින්වීම
යාච්ඤා කිරීමට ඉගෙන ගැනීම
“ගිවිසුම යනු කුමක්ද?” කියා ඔබේ දරුවන් ඇසිය හැකියි. එය හුදෙක් පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු හ�ෝ� වැඩි ගණනක්
අතර ඇති ප�ොර�ොන්දුවකි - ඔවුන් ත�ෝ�රා ගන්නා ඕනෑම කාල පරිච්ඡේදයක් සඳහා එකිනෙකා වෙනුවෙන් යාච්ඤා
කිරීමේ ප�ොර�ොන්දුවකි. ළමයින් සාපේක්ෂයි - වෙනත් පුද්ගලයෙකු හ�ෝ� දෙදෙනෙකු හ�ෝ� තිදෙනෙකු වෙනුවෙන්
යාච්ඤා කිරීමේ සංකල්පය ඔවුන්ට තේරුම් ගැනීමට වින�ෝ�දාත්මක සහ පහසුය. ඔබ සෑම පාඩමක්ම කියවන
විට, “යාච්ඤාවේ ගිවිසුමකට එළඹීමට දෙවියන්වහන්සේ ඔබේ හදවතේ තබන්නේ කාවද?” කියා අසන්න. තවද,
“දෙවියන්වහන්සේ තම කතාව අන් අය සමඟ බෙදා ගැනීමට ඔබට කථා කරන්නේ කෙස�ේද?”
දරුවන් බො�ොහෝ�ෝ විට ඔවුන්ගේ� දෙෙමාාපියන්, සහෝ�ෝදර සහෝ�ෝදරියන් සහ මිතුරන් සමඟ ගිවිසුම් ඇති කර ගනිති.
ඔවුන්ට ඕනෑෑම වේේලාාවක නව යාාච්ඤාා ගිවිසුම්වලට එළඹිය හැැකිය. ප්රධාාන ඉලක්කය වන්නේ� යාාච්ඤාාවේේ ජීවන
රටාාවක් වර්ධනය කර ගැැනීමයි. බො�ොහෝ�ෝ විට දරුවන් තම නිවෙෙස්්වල යාාච්ඤාා කිරීමට පටන් ගනී.
අනුග්රහය, ප්රේේ�මය, දයාානුකම්පාාව, පසුතැැවීම, නමස්්කාාරය, කැැපවීම, යැැපීම, ආභාාෂය, විනයගරුකභාාවය සහ අධිකාාරිය
යන අංංගයන් ආවරණය වන පරිදි මුළු පො�ොතම පරිච්ඡේේද 10 කට ගලාා යන නව පිරිසැැලසුම ඔබ භුක්ති විඳිනු ඇතැැයි අපි
බලාාපො�ොරො�ොත්තු වෙෙමු. සෑෑම සිත්ගන්නාාසුලු පාාඩමකටම බයිබල් කතාාවක්, කටපාාඩම් පදය, වැැඩ පත්රිකාාව, පො�ොප්කෝ�ෝන්
යාාච්ඤාාව, විනෝ�ෝදජනක අත්දැැකීම් සහිත ක්රීඩාාවක්, රැප් සහ තවත් බො�ොහෝ�ෝ දේේ ඇතුළත් වේේ. සෑෑම පාාඩමකම එක් එක්
ක්රියාාකාාරකම් සලකුණු කරන මෙ�ම සලකුණු 10 බලන්න

ඔබට
එය ඔබට ඔබට එය ඔබට එය ප�ොප�්කෝන් එය කතා ඔබට එය
ස�ොයාගත දැනෙනවාද? යාච්ඤාව කරන්න! ඇසෙනවාද? එය කල
හැැකිද?
හැකිද?

එය
වාදනය
කරන්න!

වැැඩ
පත්රිකාාව

එය රැප්
එකක්!

මෙ�ම විෂය මාාලාාව නම්යයශීලී වේේ.ඔබගේ� ඉරිදාා පාාසල් පන්තියේ�දී, නිවාාඩු කාාල බයිබල් පාාඩම් වැැඩසටහනක හෝ�ෝ
කුඩාා කණ්ඩාායම් අධ්යයයනයක දී ඔබට වඩාාත් සුදුසු දේේ තීරණය කරන්න. එය අදියර දෙෙකකින් දියත් කිරීමට අපි
නිර්දේේශ කරමු. පළමුව, සති 10 ක කාාලයක් තුළ තේ�මාාවන් 10 හරහාා ළමයින් ගෝ�ෝලයන් කරන්න, ඉන්පසු මිතුරෙෙකු
හෝ�ෝ පවුලේ� සාාමාාජිකයෙ�කු සමඟ ගිවිසුමක් ඇති කර ගැැනීමට ඔවුන්ට ආරාාධනාා කරන්න.ඔබ විෂය මාාලාාව
සම්පුර්ණ කළ විට, පන්ති කාාමරයේ� යාාච්ඤාාවට ප්රමුඛතාාවයක් ලබාා දෙෙන්න. සෑෑම සතියකම කාාලය තිබෙ�න අයුරින්
සංංගීතයෙ�න් නමස්්කාාරයට හාා යාාච්ඤාා නමස්්කාාරයකට ඇතුළත් කිරීමට කාාලයන් එක් කරගන්න.මෙ�ම කරුණු බෙ�දාා
ගැැනීමට දරුවන්ට ආරාාධනාා කරන්න:
• දෙෙවියන්වහන්සේ�ේ ඔවුන්ව වෙෙනස්් කරන්නේ� කෙ�සේ�ේද?
• ඔවුන් යාච්ඤා කරන පුද්ගලයා දෙවියන්වහන්සේ වෙනස් කරන්නේ කෙස�ේද?
• දෙවියන්වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කරන්නේ කෙස�ේද?
• යාච්ඤාවන්ට පිළිතුරු
• යාච්ඤා ඉල්ලීම්
යාච්ඤාවේ බලය තුළින් කුඩා දරුවන්ව යේසුස්වහන්සේ වෙතට ගෙනයාමට ඔබ දැක්වූ හවුල්කාරිත්වයට ස්තූතියි.
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ා
ව
ණ
රු
ක
ක්රියාාකාාරකම1 : එය ඔබට දැැනෙ�නවාාද?

ක්රියාාකාාරකම1

යාච්ඤාව කටපාඩම් කිරීම
ආදරණීය ස්වර්ගික පියාණෙනි, මට
ආදරය කිරීම සහ මාව ඔබේ දරුවෙකු
බවට පත් කිරීම ගැන ස්තූතියි.

සම්පූර්ණ යාච්ඤාව එකට කියවන්න
- මෙම තේමාව කෙරෙහි අවධානය
ය�ොමු කරන්න, එනම් කරුණාව.
සම්පූර්ණ යාච්ඤාව සියල්ලම එකට
ගායනා කරන්න.
(සංගීත පටිගත කිරීම් වාදනය කරන්න)

නිර්දේශ ශුද්ධ ලියවල්ල මතක තබා ගැනීම (I ය�ොහන් 3:1)
ප්රෙෙහේ�ේලිකාා ක්රියාාකාාරකම්

සෑෑම වචනයකටම ප්රෙෙහේ�ේලිකාා කැැබැැල්ලක්
ඇත .ඔවුන් පදය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහාා වචන
නිවැැරදි පිළිවෙෙලට තැැබිය යුතුය.

වයිට්බෝ�ෝඩ් ක්රියාාකාාරකම්

පුවරුවේ ලියා ඇති සම්පූර්ණ පදය සමඟ
ඔබට පුහුණුකරුවෙකු සිටී. ළමයින් ඒ සියල්ල
එකට පවසන නමුත් කිසිවක් ඉතිරි න�ොවන
තෙක් පුහුණුකරු එකින් එක වචන මකා
දැමීමට පටන් ගන්නා අතර දරුවන්ට එය
හදවතින්ම පැවසිය හැකිය.
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පේලි ගැහෙන්න!

ළමයින්ට පේළියක සිටගෙන සිටිනම්.සෑම
දරුවෙකුම බයිබල් පදයේ ඊළඟ වචනය
පවසයි. ඔවුන්ට වචනයක් මග හැරුණහ�ොත්
ඔවුන් වාඩි විය යුතුය. (මෙය සිතනවාට වඩා
අමාරුය!)

පදය කටපාාඩම් කළ අයට කුඩාා ත්යා�ාග ලබාා
දෙෙන්න.
විවිධාාකාාර ‘කටපාාඩම්’ ක්රියාාකාාරකම් තුළින්
ළමයින්ට භ්රමණය වන්න.

සියලුම තේමාවන් 10 සඳහා භාවිතා කිරීමට නියැදිය ඉගැන්වීම.

යාාකාාරකම2: ඔබට එය සො�ොයාාගත හැැකිද?

යාාකාාරකම2

බයිබල් පාඩම් කාලය - දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ගැඹුරට හාරා බැලීම.විශ�ේෂිත තේමාවට
අදාළ ශුද්ධ ලියවිලි පද ය�ොමු කරන්න.සෑම බයිබල් පදයක්ම (පහළ පද තුනක්) වේගයෙන්
බැලීමට හැකි අය සමඟ තරඟයක් පවත්වන්න, එවිට එම පුද්ගලයා එය කියවා බලන්න.
කරුණාව ගැන බයිබලය පවසන දේ ස�ොයා ගන්න:
ය�ොහාන් 3:16
1 ය�ොහාන් 4:10
ර�ෝ�ම 8:38,39
(ඔබට මෙම පද හ�ෝ� විවිධ පද භාවිතා කළ හැකිය)

මෙම පදය තුලින් මට කියන්නේ කුමක්ද?
එය මගේ ජීවිතයට අදාළ වන්නේ කෙස�ේද?
කරුණාව ගැන මා ඉගෙනගත්තේ කුමක්ද?

ක්රියාාකාාරකම3: ඔබට එය දැැනෙ�නවාාද?

ක්රියාාකාාරකම3

සාාකච්ඡාා / බෙ�දාාගැැනීමේ� සැැසිය. විනිශ්්චය-නිදහස්් කලාාපය - දරුවන්ට ඇදහිල්ල පිළිබඳ
ඔවුන්ගේ� සැැකයන් ප්රකාාශ කිරීමට, ප්රශ්්ණ ඇසීමට, බිය බෙ�දාා ගැැනීමට සැැලැැස්්වීම
යනාාදිය කළ හැැකිය. නාායකයින් ඔවුන්ගේ� ජීවිත තුළ කරුණාාව පිළිබඳ පෞ�ෞද්ගලික
කතාාවක් බෙ�දාා ගැැනීමෙ�න් විවෘෘත විය යුතුය. ළමයින් සමඟ අනාාරක්ෂිත වන්න, ඔබේ�
ආරක්ෂාාව අඩු කරන්න, එවිට දරුවන් ද එසේ�ේ කරනු ඇත.
මෙ�ය ප්රශ්්ණ සඳහාා උදාාහරණ කිහිපයක් විය හැැකිය:
1) දෙෙවියන්වහන්සේ�ේ අපට ප්රේේ�ම කරන බව ඔබ දන්නේ� කෙ�සේ�ේද?
2) ඔබ ඔබේ ආදරය පෙන්වන්නේ කෙස�ේද?
3) ඔබට ආදරය දැනෙන්න සැලැස්වූයේ කුමක් නිසාද?
4) අපව දෙවියන්ගේ දරුවකු බවට පත් කරන්නේ කුමක් ද?

13
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ක්රියාාකාාරකම4: පො�ොප්කෝ�ෝන් යාාච්ඤාාව

ක්රියාාකාාරකම4

දරුවන්ට එකට යාාච්ඤාා කිරීමට මෙ�ය අවස්්ථාාවකි. සමහරු මීට පෙෙර කවදාාවත් යාාච්ඤාා
කර නැැති අතර උත්සාාහ කිරීමට ලැැජ්ජාා වෙෙති. පො�ොප්කෝ�ෝන් යාාච්ඤාාව ඔබ එක වචන
යාාච්ඤාාවක් හෝ�ෝ කෙ�ටි වාාක්යය යාාච්ඤාා කරන විට යාාච්ඤාා කිරීම පහසු සහ විනෝ�ෝදජනක
කරයි. දෙෙවියන් වහන්සේ�ේගේ� නම් සහ උන්වහන්සේ�ේගේ� ගුණාංං�ග දරුවන්ට ඉගැැන්වීමෙ�න්
ආරම්භ කරන්න. එය දෙෙවියන්වහන්සේ�ේට නමස්්කාාර කිරීමක් හාා ප්රශංංසාා කිරීමකි. ළමයින්
මේ�කට ආදරය කරන අතර ඉතාා ඉක්මණින් ප්රතිචාාර දක්වයි. ඔවුන්ගේ� යාාච්ඤාා තුළ
ආත්මයාාණන්වහන්සේ�ේ පිබිදෙෙන බව ඔබට දැැනේ�. සෑෑම දිනක්ම ඔවුන්ට වඩාාත් සුවපහසු
වනු ඇති අතර සතිය අවසාානයේ�දී යාාච්ඤාා ඉල්ලීම් බෙ�දාා ගැැනීමට පවාා පටන් ගනී.

අපගේ� ධර්මිෂ්් ස්්වාාමීන්වහන්සේ�ේ (යෙ�හෝ�ෝවාා සිඩ්කෙ�නූ))
එම්මාානුවෙෙල් (එම්මාානූ-එල්)
පියාාණන් (අබ්බාා)
සදාාකාාලික දෙෙවියන් (එල් ඕලම්)
මහෝ�ෝත්තම දෙෙවියන්වහන්සේ�ේ (එල් එල්යො�ොන්)
විනිසුරු (ෂ�ොෆට්)
සමිඳාණන් වහන්සේ මාගේ එඬේරාය (යාහ්වේ ර�ෝ�හි)
සමිඳාණන් වහන්සේ මාගේ පර්වතය (යාහ්වේ ට්සුරී)
සමිඳාණන් වහන්සේ මාගේ සාමය ය (යාහ්වේ ෂාල�ොම්)
දෙවියන්වහන්සේ , බලවත් මැවුම්කරු (එල�ෝ�හිම්)
සමිඳාණන් වහන්සේ (යාහ්වේ)
මාව දකින දෙවියන්වහන්සේ (එල් ර�ෝ�යි)
සර්වබලධාරි දෙවියන් (එල් ෂඩායි)
සමිඳාණන් වහන්සේ සපයනු ඇත (යෙහ�ෝ�වා යිරේ)
සුව කරන ස්්වාාමීන්වහන්සේ�ේ (යෙ�හෝ�ෝවාා රුෆේ�ේයි)
තවත් යාාච්ඤාා ක්රියාාකාාරකමක් වන්නේ� “වර්ණයෙ�න් යාාච්ඤාා කිරීම” යන්නයි. ළමයින්
සඳහාා නමස්්කාාර සංංගීතය හාා දෙෙවියන් වහන්සේ�ේගේ� මැැවිල්ල වන අහස, ගස්්, වලාාකුළු
වැැනි දේේ භුක්ති විඳින්න. සුදු කඩදාාසි වල (ෆ්්ලිප් ප්රස්්ථාාර), දෙෙවියන් වහන්සේ�ේ ඔවුන්ට
පවසන ඕනෑෑම දෙෙයක් හැැඟෙ�න පරිදි ළමයින්ට අහඹු ලෙ�ස ඇඳීමට සලස්්වන්න. ළමයින්
වර්ණවලින් යාාච්ඤාා කරන අතර ඔවුන් බෙ�දාාගන්නාා දේේ දුටු විට ඔබ පුදුමයට පත් වනු
ඇත. මෙ�ම ක්රියාාකාාරකමට මිනිත්තු 30 ක් පහසුවෙෙන් ගත හැැකිය.
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සියලුම තේමාවන් 10 සඳහා භාවිතා කිරීමට නියැදිය ඉගැන්වීම.

ක්රියාාකාාරකම5: කතාා කරන්න!

ක්රියාාකාාරකම5

දෙෙවියන් වහන්සේ�ේගේ� ප්රේේ�මය නැැතිවීම පිළිබඳ බිය සහ කනස්්සල්ල හෝ�ෝ ඔවුන් කෙ�රෙෙහි
ඇති ප්රේේ�මය ගැැන ඉගෙ�න ගැැනීමෙ�න් ඔවුන් අත්විඳින ප්රීතිය. දෙෙවියන් වහන්සේ�ේගේ� ප්රේේ�මය
පිළිබඳ ඔවුන්ගේ� අදහස්් විවෘෘතව බෙ�දාා ගැැනීමට දරුවන්ට ඉඩ දෙෙන්න:
වැැඩිදුර සාාකච්ඡාා කිරීම සඳහාා සමහර මාාතෘෘකාා වලට ඇතුළත් විය හැැකිය:
කරුණාාව යන්නෙ�න් අදහස්්
කරන්නේ� අප එම ආදරය ලැැබීමට
කිසිවක් නො�ොකළ විට පවාා ආදරය
ලැැබීමයි.

නම් එය අවසන් නො�ොවේේ. ඔබේ�
දෙෙමව්පියන්ට ඔවුන්ගේ� රැකියාාව
අහිමි වුවත් එය අවසන් නො�ොවේේ. එය
අවසන් නො�ොවේේ නම්…. (හිස්්තැැන්
පුරවාා තිබේ�ද).

සදාාකාාලික ප්රේේ�මයේ� තේ�රුම
කුමක්ද? එහි තේ�රුම කිසිදාා
නිම නො�ොවන ආදරයයි! ඔබ යම්
වැැරැද්දක් කළත් එය අවසන්
නො�ොවේේ. ඔබට බියක් දැැනේ�

මො�ොනවාා වුනත්, යේ�සුස්්වහන්සේ�ේගේ�
ප්රේේ�මය කවදාාවත් අවසන්
වෙෙන්නේ� නැැත.

ක්රියාාකාාරකම6: ඔබට එය ඇසිය හැැකිද?

ක්රියාාකාාරකම6

කතන්දර කාාලය ළමයින් ප්රියතම දෙෙයකි. කතාාව කියවීමෙ�න් සහ ප්රශ්්ණ ඇසීමෙ�න්
ආරම්භ කරන්න. (මිනිත්තු 15)
නළු නිළියන් වීමට ස්්වේේච්ඡාා සේ�ේවකයන් තෝ�ෝරාාගෙ�න නාාට්යයයක අකාාරයෙ�න් බයිබල්
කතාාව රඟ දක්වන්න. සරල ඇඳුම් පැැළඳුම් විශිෂ්්ටයි! එඬේ�රාා සඳහාා සැැරයටියක් සහ
ඔවුන්ගේ� හිසට ස්්කාාෆ්්එකක් හාා ලෝ�ෝගුවක් වැැනි සරල බයිබල් කාාල ඇඳුම් සපයාා ගන්න.
(මිනිත්තු 15)
Retell ක්රීඩාාව ක්රීඩාා කරන්න. කතාාව ඉතාා සරල, පුනරාාවර්තනය කළ හැැකි ආකාාරයකින්
පවසන්න. අට දෙෙනෙ�කුගෙ�න් යුත් කණ්ඩාායම් සාාදාා පළමු දරුවාාට බෝ�ෝලයක් විසි
කරන්න. ඔවුන් කතාාවේේ එක් පේේළියකින් ආරම්භ කර ඊළඟ දරුවාාට පන්දුව විසි කරන
අතර පසුව කතාාවේේ ඊළඟ පේේළිය ලබාා දෙෙයි. කතාාව සම්පූර්ණයෙ�න් පවසන තුරු පන්දුව
පසුකර කතාාවේේ එක් පේේළියක් බෙ�දාා ගන්න. (මිනිත්තු 15)
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නායකයාගේ මාර�්ගෝපදේශ නියැදි පාඩම 1 - කරුණාව

ක්රියාාකාාරකම7: ඔබට එය කළ හැැකිද?
අයදුම්පත

ක්රියාාකාාරකම7

සාාකච්ඡාා කාාලය: පහත සඳහන් ප්රශ්්ණ සාාකච්ඡාා කරන්න හෝ�ෝ ඔබේ�ම දෑෑ සාාදන්න:
අද මම ඉගෙ�න ගත් දේේ මගේ� ජීවිතයට අදාාළ කරගන්නේ� කෙ�සේ�ේද?
කරුණාාව ක්රියාාවෙෙන් මාා දැැක ඇත්තේ� කෙ�සේ�ේද?
අන් අයට කරුණාාව පෙෙන්වීමට මට කළ හැැකි එක් දෙෙයක් කුමක්ද?

ක්රියාාකාාරකම8: එය ක්රීඩාා කරන්න! (ගේ�ම් ලයිෆ්් වෙෙතින් ඩීජේේ ගේ�ම්ස්්)

ක්රියාාකාාරකම8

“එඬේ�රාා සහ බැැටළුවන්” ක්රීඩාාව
1. වැැදගත්: මෙ�ම ක්රීඩාාව “බේ�කන් සො�ොරකම් කරන්න” වැැනි පැැති හතරක් හාා අමතර
විකෘෘති කිහිපයක් ඇත: “බැැටළුවන්,” “වෘෘකයන්” සහ “එඬේ�රාා”.
2. ක්රීඩාා කරන මාායිම් ක්රීඩකයන්ට පෙෙන්වන්න - විශාාල චතුරශ්රයක්. මධ්යයයේ� “නැැතිවූ
බැැටළුවන්” ජීවත් වන කුඩාා චතුරශ්රයක් ඇත. නැැතිවූ බැැටළුවන් ආරක්ෂාා කරන
වෘෘකයන් හය දෙෙනෙ�ක් සිටිති. පිටත චතුරශ්රයේ� දෙෙපැැත්තෙ�න්ම එක් එක් කණ්ඩාායම
ස්්ථාානගත කරමින් ක්රිඩකයන් කණ්ඩාායම් හතරකට බෙ�දන්න.
3. ක්රිඩකයන් කණ්ඩාායම් හතරකට බෙ�දාා ගත් පසු (කණ්ඩාායම් දෙෙකකට ක්රිඩකයන්
10 ක් නො�ොමැැතිනම්) එක් එක් ක්රිඩකයාාට පේේළියකට අංංකයක් යො�ොදන්න. සෑෑම
කණ්ඩාායමකටම එකක්, දෙෙකක්, තුනක් සහ යනාාදිය තිබිය යුතුය.
4. පුහුණුකරු “අංංක” යනුවෙෙන් කෑෑගසන විට, එම අංංකය ඇති ක්රීඩකයන්ට දුව ගො�ොස්්
මධ්යයයේ� නැැතිවූ බැැටළුවෙෙකු ටැැග් කර බේ�රාා ගැැනීමට උත්සාාහ කළ හැැකි බව පැැහැැදිලි
කරන්න. වෘෘකයෙ�කු විසින් ටැැග් කර ඇත්නම් ඔබ ඊළඟ වටය තෙ�ක් පිටතට පැැමිණේ�.
5. වැැදගත්: “බේ�රාා ගැැනීමට ඇති බැැටළුවන්” වඩාා “වෘෘකයන්” සිටින්න.
6. වෘකයන් ඕනෑවට වඩා සිටින නිසා නැතිවූ බැටළුවන් අල්ලා ගැනීමට බැටළුවන්ට
න�ොහැකි වනු ඇත.
7. වැැදගත්: නැැවත සෙ�ල්ලම් කරන්න; මේ� වතාාවේේ පුහුණුකරුවන්ගෙ�න් එක් අයෙ�කු
“හො�ොඳ එඬේ�රෙෙක්” වන අතර ඕනෑෑම වේේලාාවක “වෘෘකයන් යන්න! බැැටළුවන් ගෙ�දර
යන්න! ” වෘෘකයන් වාාඩි විය යුතු අතර බැැටළුවන්ට නැැවත සෙ�ල්ලම් කිරීමට පේේළියට
යාා හැැකිය.
• ජීවිත සම්බන්ධතාාවයට සත්යයය: යහපත් එඬේ�රාා සෑෑම විටම සියළුම බැැටළුවන් තම

නිවසේ�ේ ආරක්ෂිතව තබාා ගැැනීමට වගබලාා ගනී.
16

සියලුම තේමාවන් 10 සඳහා භාවිතා කිරීමට නියැදිය ඉගැන්වීම.

ක්රියාාකාාරකම9: වැැඩ පත්රිකාාව

ක්රියාාකාාරකම9

වැැඩ පත්රිකාා වල ඡාායාා පිටපත් තබාා ගන්න. සෑෑම දරුවෙෙකුටම එකක්. පාාට කිරීමට හැැකි
වන පරිදි පෑෑන්, පැැන්සල්, වර්ණක පැැන්සල් සහ පැැස්්ටල් තබාා ගන්න. ඔබට ලැැයිස්්තුගත
කර ඇති දෑෑ භාාවිතාා කිරීමට අවශ්යය නැැත, නමුත් ඔබේ�ම දෑෑ සාාදන්න. ප්රශ්්ණ එක් එක්
විශේ�ේෂිත තේ�මාාව සමාාලෝ�ෝචනය කරයි.

1. යාාච්ඥාාවේේ පළමු පේේළිය මතක තබාා එය පහතින් ලිවිය හැැකිද?
2. හිස්් තැැන් පුරවන්න:
I ය�ොහන් 3:1“අපි ____________________ ලෙස __________ කෙබඳු
__________ වදාළස�ේක්දැයි බලාපල්ලා.”
3. ඔබේම වචන වලින්, ඔබ සදහටම දෙවියන්ගේ දරුවකු බවට පත් වන්නේ කෙස�ේද
ඔබ සිතන දේ බෙදාගත හැකිද?
4. යේ�සුස්් ඔබව නමින් හඳුනන අතර ඔබ ගැැන සියල්ල දනී. ඔබට වාාක්යයයක් ලිවීමට
හෝ�ෝ ඔබට හැැඟෙ�න ආකාාරය විස්්තර කරන පින්තූරයක් ඇඳීමට ඔබට හැැකිද?
5. ප්රතිචාාර දැැක්වීමේ� වේේලාාව:
ස්්තූතිවන්ත වීම සතුටක්. මෙ�ය යේ�සුස්්වහන්සේ�ේව සතුටු කරයි. ඔබට
යේ�සුස්්වහන්සේ�ේට ස්්තූති සටහනක් ලිවිය හැැකිද? (වර්ණවත් කඩදාාසි, පාාට,
සලකුණු, පැැන්සල් සහ ස්්ටිකර් හාා දරුවන්ට ස්්තුති කාාඩ්පතක් ලබාා දීමට ලබාා
දෙෙන්න. නැැතහො�ොත් ඔබට වෙෙනත් ක්රමයක් තෝ�ෝරාා ගත හැැකිය.)

ක්රියාාකාාරකම10: එය රැප් එකක්!

ක්රියාාකාාරකම10
මෙ�ය තවත් ප්රියතම එකක්. සෑෑම තේ�මාාවක්ම RAP වලින් අවසන් වේේ. එය දරුවන්ට
නිර්මාාණාාත්මකව ප්රකාාශ කිරීමට ඉඩ සලසයි. උපකරණ තබාා ගන්න: ඩ්රම්ස්්, ඔර්ගන් ඕනෑෑම
ආකාාරයක බෙ�ර, ගෙ�දර හැැදූ ඒවාා පවාා හො�ොඳින් ක්රියාාත්මක වේේ.RAP මෙ�හෙ�යවීම සඳහාා
එක් අයෙ�කු තෝ�ෝරන්න, කණ්ඩාායම ඒ අනුව ප්රතිචාාර දක්වයි. වචන පො�ොතේ� ඇත.විවිධ
නාායකයින් යො�ොදවාා කරකවන්න.ළමයින්ට ඔවුන්ගේ�ම RAP සඳහාා වචන ඉදිරිපත් කිරීමටද
ඔබට හැැකිය.කරුණාාව ගැැන කතාා කරන්න.
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නැතිවූ බැටළුවාගේ උපමාව • ලූක් 15:1-7

ආදරණීය ස්වර්ගික පියාණෙනි,
මට ආදරය කිරීම සහ මාව ඔබේ දරුවෙකු
බවට පත් කිරීම ගැන ඔබට ස්තූතියි.

1 ය�ොහන් 3:1
අපව දෙෙවියන් වහන්සේ�ේගේ� දරුවන්
ලෙ�ස හැැඳින්වීමට පියාාණන් වහන්සේ�ේ
අප කෙ�රෙෙහි දැැක්වූ ප්රේේ�මය කෙ�තරම්ද!
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එය ඔබට දැැනෙ�නවාාද?
ආදරණීය ස්්වර්ගික පියාාණෙ�නි, මට ආදරය කිරීම සහ මාාව ඔබේ�
දරුවෙෙකු බවට පත් කිරීම ගැැන ඔබට ස්්තූතියි.
–––––
1 යො�ොහන් 3:1

අපව දෙෙවියන් වහන්සේ�ේගේ� දරුවන් ලෙ�ස හැැඳින්වීමට පියාාණන් වහන්සේ�ේ අප
කෙ�රෙෙහි දැැක්වූ ප්රේේ�මය කෙ�තරම්ද!

දැැනනෙන
ය
එ

ය�ොහන් 3:16
1 ය�ොහන් 4:10
ර�ෝ�ම 8:38-39
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අපව
දෙවියන්ගේ
දරුවකු
බවට පත්
කරන්නේ
කුමක් ද?

ඔබ ඔ
බේ ආ
දරය
පෙන්ව
න්නේ
කෙස�ේ
ද?

?
වාාද

ඔබට එය
සො�ොයාාගත හැැකිද?
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ප්රේේ�
ට
ප
අ
දන්නේ�
බව ඔබ
දේ ?
කෙ�සේ�
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“පො�ොප්කෝ�ෝන් යාාච්ඤාාව” කඩිනම් සැැසිය
ඔබේ� පංංතිය විශාාල නම්, කුඩාා කණ්ඩාායම්වලට වෙෙන් වී, “ස්් වර්ගික පියාාණෙ�නි, මට
ප්රේේ� ම කිරීම සහ මාාව ඔබේ� දරුවෙෙකු බවට පත් කිරීම ගැැන ස්්තූතියි.” එම පේේළිය
ළමයින්ට පුනරුච්චාාරණය කර දෙෙවියන්වහන්සේ�ේගේ� දරුවකු වීමට ආදරය කරන්නේ�
කෙ�සේ�ේද, දෙෙවියන්වහන්සේ�ේගේ� සදාාකාාලික ප්රේේ� මය ඔවුන්ට කෙ�තරම් වටිනවාාද සහ
උන්වහන්සේ�ේගේ� ප්රේේ� මයට ස්්තූතිවන්ත වන ලෙ�ස දෙෙවියන්වහන්සේ�ේට එක වාාක්යයයක්
යාාච්ඤාා කරන්නැැයි ඔවුන්ගෙ�න් ඉල්ලාා සිටින්න. නියැැදි පාාඩමේ� දක්වාා ඇති පරිදි
දෙෙවියන්වහන්සේ�ේගේ� නම් හෝ�ෝ ඔහුගේ� ගුණාංං�ග ඔවුන්ට ප්රකාාශ කල හැැකිය. ඔබේ�
පංංතිය කුඩාා නම්, ඔබට අත් අල්ලාාගෙ�න රවුමක් සෑෑදීමෙ�න් මෙ�ය කළ හැැකි අතර, සෑෑම
දරුවෙෙකුටම හැැකි පරිදි යාාච්ඤාා කිරීමට මඟ පාාදන්න.

ඒ ගැැන කතාා කරන්න!
•	
අනුග්රහය යනු එය ලබාාගැැනීමට අප කිසිවක් නො�ොකරන විට පවාා ඒ ආදරය ලැැබීමයි.
•	දෙෙවියන්වහන්සේ�ේ අපව සෑෑදු නිසාා උන්වහන්සේ�ේ අපට ප්රේේ�ම කරන බව අපි දනිමු
උන්වහන්සේ�ේගේ� එකම පුත් යේ�සුස්් වහන්සේ�ේ අප උදෙෙසාා කුරුසියේ� මැැරෙෙන්නට
එව්වේේය.
• සදාාකාාලික ප්රේේ�මයේ� තේ�රුම කුමක්දැැයි ඔබ දන්නවාාද? එයින් අදහස්් කරන්නේ�
නිමක් නැැතිව ආදරය කරන බවයි.. අවුරුදු මිලියනයකින්වත් නිමාා වෙෙන්නේ� නැැත.
• ඔබ යම් වැරැද්දක් කළත් එය අවසන් න�ොවේ.
• ඔබට බියක් දැනුනත් එය අවසන් න�ොවේ.
• ඔබ ආදරය කරන කෙනෙකු මිය ගියත් එය අවසන් න�ොවේ.
• ඔබේ දෙමව්පියන්ට ඔවුන්ගේ රැකියාව අහිමි වුවත් එය අවසන් න�ොවේ.
• ඔබ පාාසැැලේ�දී නරක ශ්රේ�ේණියක් ලබාා ගත්තත් එය අවසන් නො�ොවේේ.
• මො�ොනවාා වුනත්, යේ�සුස්්වහන්සේ�ේගේ� ප්රේේ�මය කවදාාවත්, කවදාාවත් අවසන්
වෙෙන්නේ� නැැහැැ කවදාාවත්, අසමත් වන්නේ�ද නැැත.
දෙෙවියන්වහන්සේ�ේගේ� ප්රේේ�මය පිළිබඳ ඔවුන්ගේ� අදහස්් විවෘෘතව බෙ�දාා ගැැනීමට
දරුවන්ට ඉඩ දෙෙන්න: දෙෙවියන්වහන්සේ�ේගේ� ප්රේේ�මය නැැතිවීම පිළිබඳ බිය සහ
කනස්්සල්ල හෝ�ෝ සතුට හාා ප්රීතිය අත්විඳීම සහ උන්වහන්සේ�ේගේ� ප්රේේ�මය ගැැන
ඉගෙ�න ගැැනීමට සලස්්වන්න.
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ඔබට එය ඇසේ�ේද?
නැැතිවූ බැැටළුවාාගේ� උපමාාව (ලූක් 15:1-7)

යේ�

සුස්්වහන්සේ�ේ අවශ්යය වුණේ� දෙෙවියන්වහන්සේ�ේ ඔවුන්ට කො�ොතරම් ප්රේේ�ම කරනවාාද කියාා
සෑෑම කෙ�නෙ�කු දැැනගැැනීමයි.එම නිසාා නැැතිවූ බැැටළුවකු ගැැන කතාාවක් මෙ�හි කීවේේය.
නැැති වූ බැැටළුවාා ගැැන එඬේ�රාා කො�ොතරම් සැැලකිලිමත් වූවාාද
කිවහො�ොත් ඔහු ඉතිරි රැළ අතහැැර දමාා නැැති වූ බැැටළුවන්
ගැැන සො�ොයාා බැැලීය. බැැටළුවන් සමහර විට අයාාලේ� ගො�ොස්්
තමන්ගේ�ම මාාර්ගයට යති. ඔවුන් අසරණ සතුන් වන
අතර වලසුන්ට, වෘෘකයන්ට හෝ�ෝ සිංංහයන්ට පහසුවෙෙන්
පහර දී ආහාාරයට ගත හැැකිය. එඬේ�රාාගේ� කාාර්යය
වන්නේ� බැැටළුවන් අනතුරෙෙන් ආරක්ෂාා කිරීමයි. ඒ
එඩේ�රාාද කලේ� එයයි. නැැතිවූ බැැටළුවාා සො�ොයාාගත්
විට, ඔහු ඌව සතුටින් ගෙ�දර ගෙ�න යන අතර එය
සැැමරීමට විශාාල සාාදයක් පවත්වයි. යේ�සුස්්වහන්සේ�ේ
අවශ්යය වුණේ� දෙෙවියන්වහන්සේ�ේ ඔවුන්ට කො�ොතරම්
ප්රේේ�ම කරනවාාද කියාා සෑෑම කෙ�නෙ�කු දැැනගැැනීමයි.
නැැතිවූ බැැටළුවකු ගැැන කතාාවක් මෙ�හි කීවේේය. නැැති
වූ බැැටළුවාා ගැැන එඬේ�රාා කො�ොතරම් සැැලකිලිමත් වූවාාද
කිවහො�ොත් නැැතිවූ බැැටළුවාා සම්භවීම සැැමරීම සඳහාා ඔහු තම
මිතුරන් හාා අසල්වාාසීන් සියලු දෙෙනාා කැැඳවාා ගත්තේ�ය. යේ�සුස්් වහන්සේ�ේ පැැවසුවේේ එක් පිරිමි
ළමයෙ�ක් හෝ�ෝ ගැැහැැණු ළමයෙ�ක්, පුරුෂයෙ�ක් හෝ�ෝ ස්්ත්රියක් ඔහුව තම ගැැළවුම්කාාරයාා ලෙ�ස
පිළිගන්නාා විට ඔවුන් ස්්වර්ගයේ� සිටින ආකාාරයයි. අපගේ� ස්්වර්ගික පියාාණන් තම දරුවන් කෙ�රෙෙහි
ඇති ප්රීතිය දැැනීමට ශෙ�පනියාා 3:17 අපට උපකාාර කරයි. “නුඹේ� දෙෙවිවූ ස්්වාාමීන්වහන්සේ�ේ නුඹ තුළ
සිටිනසේ�ේක, උන්වහන්සේ�ේ ගළවන්ට බලවත්වූ තැැනන්වහන්සේ�ේය. උන්වහන්සේ�ේ සන්තෝ�ෝෂයෙ�න්
නුඹ කෙ�රෙෙහි ප්රීතිවී, තමන්ගේ� ප්රේේ�මයෙ�හි නිශ්්චලව සිටිනසේ�ේක, ප්රීති ඝෝ�ෝෂාාවෙෙන් නුඹ කෙ�රෙෙහි
ප්රීතිමත්වනසේ�ේක.”එය ඔබට දැැනෙ�න්නේ� කෙ�සේ�ේද?

ඔබට එය කල හැැකිද?
•	
යේ�සුස්්වහන්සේ�ේ මිය ගියේ� ඔබේ� පව් නිසාා බවත් දැැන් උන්වහන්සේ�ේ ඔබේ� හදවතේ� ජීවත් වන
බවත් විශ්්වාාස කරන්න.
• උන්වහන්සේගේ ගේ කරුණාව නිසා ඔබ උන්වහන්සේගේ ආදරණීය දරුවා බවට පත් වූ බව
විශ්වාස කරන්න.
• කුමක් වුවත්, ඔහු ඔබ කෙරෙහි ඇති ආදරය කිසි විටෙකත් අවසන් න�ොවන බව විශ්වාස
කරන්න.
• දෙෙවියන් වහන්සේ�ේගේ� වරප්රසාාදය පිළිබඳ පණිවුඩය අද කෙ�නෙ�කු සමඟ බෙ�දාා ගැැනීමට දෙෙවියන්
වහන්සේ�ේට ඔබව යො�ොදාා ගත හැැකි බව විශ්්වාාස කරන්න.
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ක
සෙ�ල්ලම් කරන්න!
එඬේ�රාා සහ බැැටළුවන්
1. වැැදගත්: මෙ�ම ක්රීඩාාව “බේ�කන් සො�ොරකම් කරන්න” වැැනි පැැති හතරක් හාා අමතර විකෘෘති
කිහිපයක් ඇත: “බැැටළුවන්,” “වෘෘකයන්” සහ “එඬේ�රාා”.
2. ක්රීඩාාවට ක්රීඩාා කරන මාායිම් ක්රීඩකයන්ට පෙෙන්වන්න - විශාාල චතුරශ්රයක්. මධ්යයයේ� “නැැතිවූ
බැැටළුවන්” ජීවත් වන කුඩාා චතුරශ්රයකි. නැැතිවූවන් ආරක්ෂාා කරන වෘෘකයන් හය දෙෙනෙ�ක්
සිටිති බැැටළුවන්. පිටත චතුරශ්රයේ� ක්රීඩකයන් කණ්ඩාායම් හතරකට බෙ�දන්න
3.ක්රීඩකයන් කණ්ඩාායම් හතරකට බෙ�දාා ඇති පසු (ඔබට ක්රීඩකයන් 10 ට වඩාා අඩු
නම් කණ්ඩාායම් දෙෙකක්) එක් එක් ක්රීඩකයාාට පේේළියකට අංංකයක් යො�ොදන්න. සෑෑම
කණ්ඩාායමකටම එකක්, දෙෙකක්, තුනක් සහ යනාාදිය තිබිය යුතුය.
4.පුහුණුකරු “අංංක එක ” යනුවෙෙන් කෑෑගසන විට, එම අංංකය ඇති ක්රීඩකයන්ට දුව ගො�ොස්්
මධ්යයයේ� නැැතිවූ බැැටළුවෙෙකු තෝ�ෝරාාගෙ�න බේ�රාා ගැැනීමට උත්සාාහ කළ හැැකි බව පැැහැැදිලි
කරන්න. වෘෘකයෙ�කු විසින් ඔබ අල්ලාා ගතහො�ොත් ඔබ ඊළඟ වටය තෙ�ක් පිටතට පැැමිණේ�.
5. වැැදගත්: “බැැටළුවන් බේ�රාා ගැැනීමට” වඩාා “වෘෘකයන්” සිටිය යුතුය.
6. වෘකයන් වැඩි නිසා නැතිවූ බැටළුවන් බේරා ගැනීම ටිකක් අපහසු වනු ඇත.
7. වැැදගත්: නැැවත ක්රීඩාා කරන්න, මේ� වතාාවේේ පුහුණුකරුවන්ගෙ�න් එක් අයෙ�ක් “හො�ොඳ එඬේ�රෙෙක්”
වන අතර ඕනෑෑම වේේලාාවක “වෘෘකයන් යන්න! බැැටළුවන් ගෙ�දර යන්න! ” වෘෘකයන් වාාඩි විය
යුතු අතර බැැටළුවන්ට නැැවත සෙ�ල්ලම් කිරීමට පේේළියට යාා හැැකිය යන්න අනුබල දේේ
ජීවිත සම්බන්ධතාාවයට සත්යයය: හො�ොඳ එඬේ�රාා සෑෑම බැැටළුවෙෙකුම තම නිවසේ�ේ ආරක්ෂිතව තබාා
ගැැනීමට වගබලාා ගනී.

ප්රශ්්ණ
1. ක්රීඩාාවේේ පළමු වටයේ� දී වෘෘකයන්ගෙ�න් බැැටළුවන් බේ�රාා ගැැනීමට කිසිවෙෙකුට හැැකි වූවාාද? (නැැත) ඇයි
නැැත්තේ�?
2. බයිබලයේ� සඳහන් පරිදි යහපත් එඬේ�රාා බේ�රාා ගැැනීම සඳහාා පිටත්ව ගියේ� බැැටළුවන් කීදෙෙනෙ�ක්ද?
එක්කෙ�නෙ�ක්! පිරිමි ළමයින් හාා ගැැහැැනු ළමයින් ඔබ දැැන සිටියාාද ඔබ නැැති වී ගියහො�ොත් යහපත්
එඬේ�රාා වන යේ�සුස්්වහන්සේ�ේ ඔබව සො�ොයාා එන බව? යේ�සුස්්වහන්සේ�ේ නිතරම ඔබ ගැැන බලාා සිටින බව
දැැනගැැනීම ඔබට දැැනෙ�න්නේ� කෙ�සේ�ේද?
3. * අපි යාාච්ඤාා කරමු. මට පසුව නැැවත කියන්න. දෙෙවියන්වහන්ස ඔබට ස්්තූතිවන්ත වන අතර අපගේ�
ක්රීඩාාවේේ අප විනෝ�ෝද වූ අතර, කරුණාාව තුලින් ලැැබෙ�න්නේ� මාා උපයාා නො�ොගත් හෝ�ෝ වැැඩ නො�ොකළ
දෙෙයක් බව තේ�රුම් ගැැනීමට මට උදව් කරන්න. එය තෑෑග්ගකි. දෙෙවියන්වහන්සේ�ේ අපට කථාා කරන
ආකාාරයට අපි නිශ්්චලව සිට සවන් දෙෙමු. මම කවදාා හෝ�ෝ මෙ�ම කරුණාාවේේ තෑෑග්ග ඉල්ලාා තිබේ�ද?
(** නිශ්්චලව) දෙෙවිඳුනි, ඔබට මාාව ඔබේ� දරුවෙෙකු බවට පත් කිරීමට හැැකිවීම ගැැන ස්්තූතියි. මම
දෙෙවියන්වහන්සේ�ේගේ� දරුවෙෙක්!
* [නාායකයාා, මෙ�ම යාාච්ඤාාව “මට පසුව නැැවත යාාච්ඤාා කරන්න.” පිරිමි ළමයින් හාා ගැැහැැණු ළමයින් මට පසුව
නැැවත කියන්න…]
** [නාායකයාා, කරුණාාකර තත්පර 10 ක් නිචලව දෙෙවියන් වහන්සේ�ේට සෑෑම දරුවෙෙකුගේ�ම හදවතට කථාා කිරීමට
ඉඩ දෙෙන්න අපි දරුවන්ට උගන්වන්නේ� යාාච්ඤාාවෙෙන් කතාා කිරීමට සහ යාාච්ඤාාවෙෙන් සවන් දීමටයි.]
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වැැඩ පත්රිකාාව



කරුණාව නම් යාච්ඤාවේ පළමු පේළිය ඔබට මතකද?



හිස් තැන් පුරවන්න.
I ය�ොහන් 3:1 අපි _______________________________________________ ලෙස
______________ කෙබඳු ____________________ වදාළස�ේක්දැයි බලාපල්ලා.



ඔබ සදහටම දෙවියන්ගේ දරුවකු බවට ඔබ සිතන දේ ඔබේම වචන වලින් බෙදා ගත හැකිද?

	යේ�සුස්්වහන්සේ�ේ ඔබව නමින් හඳුනන අතර ඔබ ගැැන සියල්ල දනී. ඔබට වාාක්යයයක් ලිවීමට හෝ�ෝ
ඔබට හැැඟෙ�න ආකාාරය විස්්තර කරන පින්තූරයක් ඇඳීමට ඔබට හැැකිද?



ප්රතිචාාර කාාලය:

	ස්තූතිවන්ත වීම හ�ොඳය. මෙය යේසුස්වහ්න්සේව සතුටු කරයි. ඔබට යේසුස්වහන්සේට ස්තූති
සටහනක් ලිවිය හැකිද?
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ා
ව
ණා
රු
ක
එය රැප් එකක්!

මම රජුන්ගේ රජුගේ ආදරණීය දරුවෙක්!
මම, මම!

මම සදාකාලයටම ඔහු සතු වටිනා සම්පතයි!
මම, මම!

මම ඔහුගේ කරුණාවෙන් ගැළවී ඔහුගේ රුධිරයෙන් මිදුනෙමි!
මම, මම!

මම ඔහුගේ පිහාටු වලින් වැසී ඇති අතර හානිවලින් ආරක්ෂා වෙමි!
මම, මම!

ඔහු මට දක්වන ආදරය කවදාවත්, කවදාවත් අවසන් න�ොවීම ගැන මම ස්තූතිවන්ත වෙමි!
මම, මම!

මම ඉතා උසස් දෙවියන්ගේ දරුවෙක්!
ආමෙන්!

ගුරුවරයාා නාායකත්වය දෙෙන්නේ� කළු පැැහැැයෙ�න් ඇති වචන කියවීමෙ�න් වන අතර ළමයින්
නිල් පැැහැැයෙ�න් දක්වාා ඇති ප්රතිචාාරය අනුගමනය කරයි. පසුව, කණ්ඩාායමක් ලෙ�ස
තමන්ගේ�ම රැප් ලිවීමට පන්තියට දිරිගන්වන්න, ඔවුන්ගේ� යෝ�ෝජනාා පුවරුවේේ ලියන්න.
ළමයින් තමන් ලියාා ඇති දේේ ප්රකාාශ කරන විට ඔවුන් නරඹන්න! දිරිගන්වන්න!
25

ය
ර
ද
ආ

ආබ්රහම්ගේ� කතාාව • උත්පත්ති 12:1-5

ඔබට ආදරය කිරීමට සහ කීකරු වීමට
මට උදව් කරන්න.

මතෙව් 22:37,38
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.
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ආදරය
එය ඔබට දැැනෙ�නවාාද?
ඔබට ආදරය කිරීමට සහ කීකරු වීමට මට උදව් කරන්න.
–––––
මතෙ�ව් 22:37,38

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.

දැැනනෙන
ය
එ

ද්විතීය කථාව 7:9
යො�ොහාාන් 14:15
2 යො�ොහාාන් 1:6
ක�ොල�ොස්සි 3:20
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ප්රේේ�මය
කීකරුකමට සම්භන්ධ
වන්නේ� ඇයි?

කීකරු
කම
වඩා ආ ට
දරය
වැදගත්ද
?

?
වාාද

ඔබට එය
සො�ොයාාගත හැැකිද?

ඔබ
ට

ම
කීකරුක
ක්ද?
යනු කුම

ආදරය
“පො�ොප්කෝ�ෝන් යාාච්ඤාාව” කඩිනම් සැැසිය
“මට ප්රේේ�ම කරන්න, කීකරු වෙෙන්න මට උදව් කරන්න” කියාා යාාච්ඤාා කරමින්
නැැවත වරක් දරුවන්ට ඔවුන්ගේ� යාාච්ඤාාවට වේේලාාවක් මඟ පෙෙන්වන්න. දරුවන්ට
යාාච්ඤාාව නැැවත කිරීමට සලස්්වන්න. දෙෙවියන්වහන්සේ�ේට ප්රේේ�ම කිරීමට හාා කීකරු
වීමට ඉගෙ�න ගැැනීමට උපකාාර කිරීම සඳහාා ඔවුන්ගේ�ම වචන වලින් දෙෙවියන්
වහන්සේ�ේගෙ�න් ඉල්ලාා එක් වාාක්යයයක් යාාච්ඤාා කිරීමට ඔවුන්ව දිරිමත් කරන්න.
නියැැදි පාාඩමේ� දක්වාා ඇති පරිදි දෙෙවියන්වහන්සේ�ේගේ� නම් හෝ�ෝ ඔහුගේ� ගුණාංං�ග
ඔවුන්ට ප්රකාාශ කල හැැකිය.

ඒ ගැැන කතාා කරන්න!
•	
යේ�සුස්්වහන්සේ�ේට අවශ්යය වන්නේ� අප අපගේ� දෙෙමාාපියන්ට කීකරු වීමයි.
•	
යේ�සුස්්වහන්සේ�ේට අවශ්යය වන්නේ� අප උන්වහන්සේ�ේට කීකරු වීමයි.එය උන්වහන්සේ�ේ
සතුටු කරයි.
•	
අපි දෙෙවියන්වහන්සේ�ේට ප්රේේ�ම කරන බව උන්වහන්සේ�ේට කීකරු වීමෙ�න් පෙෙන්නුම්
කෙ�රේේ.
• ආශීර්වාාදය කීකරුකම අනුගමනය කරන බව මේ� කතාාවෙෙන් ඔබට පෙෙනෙ�නු ඇත.
• යේසුස්වහන්සේට කීකරු වීම හා අනුගමනය කිරීම සිත්ගන්නාසුලු ගමනකි.
මෙ�හිදී ඔබට කීකරුකම ගැැන කතාා කිරීම ආරම්භ කළ හැැකිය. අපි අපේේ දෙෙමව්පියන්ට
කීකරු වන විට ඇත්ත වශයෙ�න්ම අපි දෙෙවියන්වහන්සේ�ේට කීකරු වෙෙමු. මන්දයත් අප
සෑෑම දෙෙයකටම අපගේ� දෙෙමාාපියන්ට කීකරු විය යුතු යැැයි උන්වහන්සේ�ේ පැැවසූ බැැවින්.
කීකරු වීමෙ�න් ඔවුන් මුහුණ දෙෙන අභියෝ�ෝග මෙ�න්ම කීකරුකම නිසාා ඔවුන් අත්විඳින
ආශීර්වාාදද දරුවන්ට බෙ�දාා දෙෙන්න. අවසාාන වශයෙ�න්, ආදරය හාා කීකරුකම සම්බන්ධ
වන්නේ� කෙ�සේ�ේද යන්න තේ�රුම් ගැැනීමට ඔවුන්ට උදව් කරන්න.
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ආදරය
ඔබට එය ඇසේ�ේද?
ආබ්රහම්ගේ� කතාාව (උත්පත්ති 12:1-5)

ආ

බ්රහම් ජීවත් වූයේ� බො�ොහෝ�ෝ කලකට පෙෙරය. ඔහු වයසින් මුහුකුරාා ගිය විට දෙෙවියන්
වහන්සේ�ේ ඔහුට කතාා කො�ොට, ‘’ ඔබේ� රට, ඔබේ� පවුල සහ නෑෑදෑෑයන් අතහැැර මාා ඔබට
පෙෙන්වන දේේශයට යන්න. මම ඔබට ආශීර්වාාද කර ඔබගේ� පරම්පරාාව ශ්රේ�ේෂ්්ඨ ජාාතියක් බවට
පත් කරමි. ඔබ ප්රසිද්ධ වී අන් අයට ආශීර්වාාදයක් වනු ඇත. ඔබ
නිසාා මිහිපිට සිටින සියල්ලන්ට ආශීර්වාාද ලැැබෙ�නු ඇත.
”යයි පැැවසිය. ආබ්රහම් දෙෙවියන්වහන්සේ�ේට කීකරු විය.
ඔහු තම බිරිඳ සාාරාා, ඔහුගේ� බෑෑණනුවන් වන ලො�ොත්
සහ ඔවුන්ගේ� සියලු දේේ සමඟ පිටත්ව ගියේ�ය.
ඔවුන් නිවසින් බො�ොහෝ�ෝ දුරක්, හාාරාානෙ�න් ඔවුන්ගේ�
නව නිවසට ගියහ. දෙෙවියන්වහන්සේ�ේ ආබ්රහම්ට
එසේ�ේ කළේ�ේ ඇයි කියාා ඔබට සිතිය හැැකිද? ඔව්,
ඔබට තේ�රුණාා! ඔහු ආදරය කිරීමට හාා කීකරු වීමට
ඉගෙ�න ගනිමින් සිටියේ�ය. ඔහුගේ� කීකරුකම, ප්රේේ�මය
සහ ඇදහිල්ල වර්ධනය වීම ඔහුගේ� ජීවිත කාාලය පුරාාම
සිදු වූ වික්රමාාන්විතයන්හි ආරම්භයයි.

ඔබට එය කල හැැකිද?
• දෙෙවියන්වහන්සේ�ේ ඉල්ලන දේේට කීකරු වීමෙ�න් ඔබේ� ප්රේේ�මය හාා භක්තිය පෙෙන්වන්න.
• ඔබේ දෙමාපියන්ට කීකරු වන්න.මන්ද එය දෙවියන්වහන්සේට දක්වන ග�ෞරවයයි
• ඔ
 බේ� මුළු හදවතින්ම, ආත්මයෙ�න්, මනසින් හාා ශක්තියෙ�න් දෙෙවියන්වහන්සේ�ේට ප්රේේ�ම කිරීමට
කැැප වන්න.
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ආදරය
සෙ�ල්ලම් කරන්න!
ආපසු හැැරී බලන්න එපාා
1. 1. සියලුම ක්රීඩකයින් ක්රීඩකයින් 10 දෙෙනෙ�කුගෙ�න් යුත් කණ්ඩාායම් වලට බෙ�දන්න. සෑෑම
කණ්ඩාායමක්ම අත් අල්ලාාගෙ�න විශාාල කවයක් සාාදන්න. පුද්ගලයාාගේ� පිටුපසට දෑෑත් සහ මුහුණ
ඔබේ� දකුණට හරවන්න, ඔවුන්ගේ� “වලිගයට” මුහුණලාා සිටින ලෙ�ස.
2. සියලුම ක්රීඩකයන්ට වලිග තුනක් (රෙෙදි හෝ�ෝ නූල් පටියක් හෝ�ෝ පහසුවෙෙන් ඇද ගත හැැකි ඕනෑෑම
දෙෙයක්) බෙ�දාා දී හැැකි නම් එය ඔවුන්ගේ� කලිසම්, සාායක් හෝ�ෝ පටි වළල්ලට සවිකරගන්න. (වලිගය
ගැැටගැැසීමට නො�ොහැැකි ක්රීඩකයින් සඳහාා: ඉණ වටාා දිග රෙෙදි කැැබැැල්ලක් පටියක් ලෙ�ස බැැඳ ඉන්පසු
වලිගය එයට බැැඳ තබන්න.) [වැැදගත්: “වලිග” නො�ොමැැති නම් ඔබ ඉදිරිපිට ක්රීඩකයාාට අවස්්තාාව
දෙෙන්න.]
3. ක්රීඩාාවේේ පරමාාර්ථය ක්රීඩකයන්ගේ� වලිගය ඔවුන් ඉදිරිපිට සිටින යට අල්ලාා ගැැනීම සැැලැැස්්වීම බව
පැැහැැදිලි කරන්න. වලිගයක් ඉවත් කළ විට එම ක්රීඩකයාා ඒම වටය සඳහාා පිටව යයි.
4. වැැදගත්: ක්රීඩකයන්ට පැැහැැදිලි කරන්න, ක්රීඩකයන් ආපසු හැැරී නො�ොබැැලිය යුතුය, නමුත් ඔවුන්
ඉදිරිපිට ඇති දේේ කෙ�රෙෙහි අවධාානය යො�ොමු කරන්න - ඔවුන්ගේ� ඉලක්කය.
5. වැැදගත්: රවුමක ධාාවනය කිරීම (ඔබ ඉදිරිපිට ක්රීඩකයාාගේ� වලිගය කරාා ළඟාා වීමට උත්සාාහ කිරීම)
ඉතාා අභියෝ�ෝගාාත්මක නම් (ඔබට ක්රීඩකයන් අඩු නම් බො�ොහෝ�ෝ විට මෙ�ය දුෂ්්කර වේේ), විශාාල
චතුරශ්රයක වලිග සෙ�ල්ලම් කරන්න. “ආරම්භය” යැැයි පවසන්න, අනෙ�ක් ක්රීඩකයන් අන් අයගේ�
වලිග ගලවාා ගැැනීමට උත්සාාහ කරන අතරතුර තම තමාා තමන්ගේ� වලිග ආරක්ෂාා කිරීමට උත්සාාහ
කරයි
6. පුහුණුකරු “නවත්වන්න” යැැයි පැැවසූ විට, තවමත් වලිගය ඇති ක්රීඩකයින් ජයග්රාාහකයින් වේේ.
• ජී
 විතයට සත්යයය: ආබ්රහම්ට දෙෙවියන්වහන්සේ�ේ විසින් නව නිවසකට යාාමට කැැඳවනු ලැැබීය. ආබ්රහම්ට, ඔහුගේ�
නිවසට, දෙෙමව්පියන්ට සහ රැකියාාවට හුරු පුරුදු සියල්ල අතහැැර දැැමීමට සිදුවිය. ආබ්රහම් දෙෙවියන්වහන්සේ�ේට
කීකරු වූ අතර දෙෙවියන්වහන්සේ�ේ ආබ්රහම්ට බො�ොහෝ�ෝ සෙ�යින් ආශීර්වාාද කළේ�ේය.

ප්රශ්්ණ
1. හො�ොඳයි එම ක්රීඩාාව විනෝ�ෝදජනකයි! ඉදිරිය දෙෙස බැැලීම එතරම් වැැදගත් විය - ක්රීඩකයෙ�ක්
ඔහුගේ� හෝ�ෝ ඇයගේ� වලිගය දෙෙස ආපසු හැැරී බැැලුවහො�ොත් කුමක් සිදුවේේද? (ක්රීඩකයාා
ඔහුගේ� / ඇයගේ� වේේගය අඩු කර ගැැනීම තුලින් වලිගය අහිමි කරගනී)
2. දෙෙවියන්වහන්සේ�ේ දෙෙස බලාා ගමන් කිරීමේ�දී ආබ්රහම් අත්හැැර දමාා ගිය දේේවල් මො�ොනවාාද?
(ඔහුගේ� ඉඩම, රැකියාාව, මිතුරන්)
3. අද මාාව මෙ�හි කැැඳවීම ගැැන යේ�සුස්්වහන්ස ඔබට ස්්තූතියි. මාා ඔබට කීකරු වියයුතු
ආකාාරය සහ මගේ� මුළු හදවතින්ම, ආත්මයෙ�න් හාා මනසින් ඔබට ආදරය කරන්නේ�
කෙ�සේ�ේද යන්න දැැන් මට පෙෙන්වන්න. (නිශ්්චලව) දෙෙවියනි මම ඔබට ආදරෙෙයි, කීකරු
වීමට යේ�සුනී මට උදව් කරන්න.
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ආදරය
වැැඩ පත්රිකාාව



ආදරය, යාච්ඤාවේ 2 වන පේළිය ඔබට මතකද, , එය පහතින් ලියන්න?



හිස් තැන් පුරවන්න.
	මතෙව් 28:37,38 “උන්වහන්සේ ඔහුට කථාක�ොට: තාගේ __________ තාගේ __________තාගේ
__________තාගේ දෙවිවූ ස්වාමීන්වහන්සේට__________ මේක__________



කීකරු වීම යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?



කීකරු වීමෙදී දුෂ්කරම දේ යැයි ඔබ සිතන්නේ කුමක්ද?



ප්රතිචාාර කාාලය:

	අදාාල කටපාාඩම් පදය ලිවීමට ඔබේ� හො�ොඳම අත් අකුරු භාාවිතාා කරන්න ඉන්පසු එය ඔබේ� ප්රියතම වර්ණ
කඩදාාසි මත සඳහන් කරන්න - වර්ණ කඩදාාසි රාාමුවක් වගේ� විශාාල විය යුතුය. ඔබට මෙ�ය මතක් කිරීම සඳහාා
ඔබේ� නිදන කාාමරයේ� බිත්තියේ� හෝ�ෝ මේ�සය මත එල්ලාා ගත හැැකිය දෙෙවියන්ගේ� ශ්රේ�ේෂ්ඨ
් තම ආඥාාවයි
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ක
රු
ම
ක
කී
එය රැප් එකක්!

සෑම දිනකම ආරම්භයේදී ඔබ කළ යුත්තේ කුමක්ද?
විශ්වාස කරන්න, කීකරු වන්න, යාච්ඥා කරන්න!

දෙවියන් වහන්සේගේ ශුද්ධ වචනය කියවන විට ඔබ කළ යුත්තේ කුමක්ද?
විශ්වාස කරන්න, කීකරු වන්න, යාච්ඥා කරන්න!

ඔබ වැරදි කිරීමට පෙළඹෙන විට ඔබ කළ යුත්තේ කුමක්ද?
විශ්වාස කරන්න, කීකරු වන්න, යාච්ඥා කරන්න!

ඔබට නරක, නරක දවසක් ඇති විට ඔබ කළ යුත්තේ කුමක්ද?
විශ්වාස කරන්න, කීකරු වන්න, යාච්ඥා කරන්න!

රාාත්රියේ� ඔබ බිය වන විට ඔබ කළ යුත්තේ� කුමක්ද?
විශ්වාස කරන්න, කීකරු වන්න, යාච්ඥා කරන්න!

දෙෙවියන්වහන්සේ�ේට ප්රසන්න වන පරිදි ඔබ කළ යුත්තේ� කුමක්ද?
විශ්වාස කරන්න, කීකරු වන්න, යාච්ඥා කරන්න!

ගුරුවරයාා නාායකත්වය දෙෙන්නේ� කළු පැැහැැයෙ�න් ඇති වචන කියවීමෙ�න් වන අතර ළමයින්
නිල් පැැහැැයෙ�න් දක්වාා ඇති ප්රතිචාාරය අනුගමනය කරයි. පසුව, කණ්ඩාායමක් ලෙ�ස
තමන්ගේ�ම රැප් ලිවීමට පන්තියට දිරිගන්වන්න, ඔවුන්ගේ� යෝ�ෝජනාා පුවරුවේේ ලියන්න.
ළමයින් තමන් ලියාා ඇති දේේ ප්රකාාශ කරන විට ඔවුන් නරඹන්න! දිරිගන්වන්න!
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ය
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ත

යහපත් සමාරිතයා • ලූක් 10:25-37

ඔබ මට ආදරය කරන ආකාාරයට අන්
අයට ප්රේේ�ම කිරීමට මට උදව් කරන්න.

ය�ොහන් 15:12
මගේ� ආඥාාව මෙ�යයි, මම ඔබට
ප්රේේ�ම කළාාක් මෙ�න් එකිනෙ�කාාට
ප්රේේ�ම කරන්න.
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ත රඟ ය
එය ඔබට දැැනෙ�නවාාද?
ඔබ මට ප්රේේ�ම කරන ආකාාරයට අන් අයට ප්රේේ�ම කිරීමට මට උපකාාර
කරන්න
–––––
යො�ොහන් 15:12

මගේ� ආඥාාව මෙ�යයි, මම ඔබට ප්රේේ�ම කළාාක් මෙ�න් එකිනෙ�කාාට ප්රේේ�ම කරන්න.

දැැනනෙන
ය
එ

මතෙව් 5:44-48
1 ක�ොරින්ති 13:4-7
1 ය�ොහාන් 4:7-11
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ඔබේ ප
වුලේ
ආදරය
ඔබට
දැනෙන
්නේ ක
වදාද?

අපි
මද ආ
දරය
කරන
්නේ?

ක�ොහ�ො

?
වාාද

ඔබට එය
සො�ොයාාගත හැැකිද?

ඔබ
ට

රීමට
ආදරය කි
කර
අපට අණ
ාටද?
ඇත්තේ ක

ඔබට
ේගේ�
න්සේ�
හ
න්ව
දෙෙවිය ය දැැනුනේ�
ප්රේේ�ම
ාද?
කවදා

ත රඟ ය
“පො�ොප්කෝ�ෝන් යාාච්ඤාාව” කඩිනම් සැැසිය
“ඔබ මට ප්රේේ�ම කරන ආකාාරයට අන් අයට ප්රේේ�ම කිරීමට මට උපකාාර කරන්න”
කියාා යාාච්ඤාා කිරීමෙ�න් දරුවන් නැැවත වරක් යාාච්ඤාාවට යො�ොමු කරන්න.
දෙෙවියන්වහන්සේ�ේ තමන්ට ප්රේේ�ම කල අකාාරයෙ�න් අන් අයට ප්රේේ�මය පෙෙන්වීමට
ක්රම සො�ොයමින් ඔවුන්ගේ�ම වචන වලින් එක වාාක්යයයක යාාච්ඤාාවක් කිරීමට ඔවුන්ව
දිරිමත් කරන්න. නියැැදි පාාඩමේ� දක්වාා ඇති පරිදි දෙෙවියන්වහන්සේ�ේගේ� නම් හෝ�ෝ
උන්වහන්සේ�ේගේ� ගුණාංං�ග ඔවුන්ට ප්රකාාශ කල හැැකිය.

ඒ ගැැන කතාා කරන්න!
• අ
 න් අයට ප්රේේ�ම කිරීම කො�ොතරම් වැැදගත්ද යත්, එය ඔබගේ� මුළු හදවතින්ම,
ආත්මයෙ�න් සහ මනසින් දෙෙවියන්වහන්සේ�ේට ප්රේේ�ම කිරීමකි.
• අ
 න් අයට ප්රේේ�ම කිරීම යනු ඔබේ� මිතුරන්ට සහ ඔබේ� සතුරන්ට ප්රේේ�ම කිරීමයි.
අපො�ොයි! එය දුෂ්්කරය.
• අ
 න් අයට ප්රේේ�ම කිරීම යන්නෙ�න් අදහස්් කරන්නේ� යේ�සුස්්වහන්සේ�ේ ප්රේේ�මයේ�
පූජාාවක් කළාාක් මෙ�න් අපද කැැප කිරීමයි.. එයින් අදහස්් කරන්නේ� අන් අය අප
ඉදිරියෙ�හි තැැබීමයි.
යේ�සුස්්වහන්සේ�ේ බලාාපො�ොරො�ොත්තු වන ආකාාරයට අන් අයට ප්රේේ�ම කිරීමේ�දී ඔවුන්ගේ�
අවශ්යයතාා සහ අභියෝ�ෝග විවෘෘතව බෙ�දාා ගැැනීමට හාා සාාකච්ඡාා කිරීමට දරුවන් දිරිමත්
කරන්න. මතෙ�ව් 5 වන පරිච්ඡේේදයට යො�ොමු වන්න. සබඳතාා වලදී ඔවුන්ගේ� අරගල
බෙ�දාා ගැැනීමට දරුවන් කැැමති විය හැැකි අතර ඔවුන්ට අකමැැති අයට ආදරය කිරීම
දුෂ්්කර වන්නේ� ඇයි. 1 කො�ොරින්ති 13 හි දක්වාා ඇති පරිදි ප්රේේ�මයේ� ලක්ෂණ ගැැන
කතාා කරන්න.මේ� අනුව අපට අනුගමනය කිරීමට වඩාා දුෂ්්කර හෝ�ෝ පහසු ඒවාා
මො�ොනවාාද? සාාකච්ඡාාකරන්න.
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ත රඟ ය
ඔබට එය ඇසේ�ේද?
යහපත් සමාාරිතයාා (ලූක් 10:25-37)

දෙෙ

වියන්වහන්සේ�ේ අපට ප්රේේ�ම කරන ආකාාරයට අන් අයට ප්රේේ�ම කිරීම යන්නෙ�න් අදහස්්
කරන්නේ� කුමක්ද? අපි සො�ොයාා බලමු. “මගේ� අසල්වැැසියාා කවුද” කියාා යමෙ�ක්
යේ�සුස්්ගෙ�න් ඇසුවාා. කතාාවක් පවසමින් යේ�සුස්්වහන්සේ�ේ එය පැැහැැදිලි කළේ�ේය. යේ�සුස්්වහන්සේ�ේ
හො�ොඳ කතන්දරකරුවෙෙක් වු අතර උන්වහන්සේ�ේ මෙ�සේ�ේ
පැැවසීය.දිනක් මනුෂ්යයයෙ�ක් යෙ�රුසලමේ� සිට ජෙෙරිකෝ�ෝව
බලාා මාාර්ගයේ� ගමන් කරමින් සිටියදී සො�ොරුන්
කල්ලියකට හසුවී ඔවුන් මේ� මනුෂ්යයයාාව පහරදී ඔහු
සතුදේේ රැගෙ�න මාාර්ගයේ� දමාා ගියේ�ය. පූජකයෙ�ක් ඒ
අසල ඇවිදගෙ�න යද්දී ඒ මිනිසාා දැැක පාාරේේ අනික්
පැැත්තට වී ගියාාය. ” ඔබ සහ මාා අතර, ඔහු එතරම්
දයාානුකම්පිත නො�ොවීය. යේ�සුස්්වහන්සේ�ේ තවදුරටත්
මෙ�සේ�ේ පැැවසුවාා. “ලෙ�වීවරයෙ�ක්ද, ආගමික
නාායකයෙ�ක්ද ඒ අසලින් ඔහු පසුකර ගියේ�ය. වාාව්,
ඇත්තටම? ඊළඟට සිදුවූයේ� කුමක්දැැයි ඔබ දන්නවාාද?
“සමාාරීය ජාාතිකයෙ�ක් (යුදෙෙව්වන් පහත් කො�ොට
සැැලකූ) ඒ අසලින් යන විට තුවාාල වූ මිනිසාා දුටුවේේය.
ඔහු දෙෙවියන්වහන්සේ�ේගේ� ආදරය පෙෙන්වූයේ� ඔහුගේ� තුවාාල
පිරිසිදු කර වෙෙළුම් පටියක් දමාා, මිනිසාා තමාාගේ�ම බූරුවෙෙකු මත
තබාා, තාානාායමකට (හෝ�ෝටලයක් වැැනි ස්්ථාානයකට ) ගෙ�න ගො�ොස්්, ඔහු හො�ොඳ වන තුරු දිගටම
රැකබලාා ගන්නාා ලෙ�ස තාානාායම්කරුගෙ�න් ඉල්ලාා සිටියේ�ය. සමාාරීය ජාාතිකයාා, වියදම් පියවාා
ගැැනීම සඳහාා රිදී කාාසි කිහිපයක්ද දී ඊට වඩාා වැැඩි මුදලක් වැැය වුවහො�ොත්, මම මේ� ආකාාරයෙ�න්
ආපසු එන විට මම ඔබට ආපසු ගෙ�වන්නෙ�මි.යයි පැැවසීය’ ”යේ�සුස්්වහන්සේ�ේ කතාාව අවසන් කළ
ආකාාරය ඔබ දන්නවාාද? “දැැන් ගිහින් ඒ දේේම කරන්න” කියාා උන්වහන්සේ�ේ පැැවසීය.

ඔබට එය කල හැැකිද?
• යේ�සුස්්වහන්සේ�ේගේ� පූජාාවු ප්රේේ�මය වගේ� ප්රේේ�මකරන්න.
•	
ඔබගේ� ක්රියාාවෙෙන් ආදරය කරන්න, අපගේ� වචන පමණක් නො�ොව.අප අන් අය ගැැන
සැැලකිලිමත් වන විට ඒ තුලින් ඔබේ� අනුකම්පාාව පෙෙන්නුම් කෙ�රේේ.
•	
ජේේසුස්්වහන්සේ�ේට ඔබේ� මුළු හදවතින්ම ප්රේේ�ම කරන්න. ඔබ තුළින් අන් අයට ප්රේේ�ම
කරන්න කියාා ශුද්ධාාත්මයාාණන්ගෙ�න් ඉල්ලන්න.
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ත රඟ ය
සෙ�ල්ලම් කරන්න!
කිසිදාා නිම නො�ොවන කුසලාානය.
1. ක්රීඩකයින් අවම වශයෙ�න් කණ්ඩාායම් දෙෙකකට බෙ�දන්න (ඔබට දරුවන් ගො�ොඩක් සිටී නම්
තවත් කණ්ඩාායම් බෙ�දන්න ).
2. ක්රීඩකයන්ගේ� උරහිස සිට උරහිස දක්වාා දුරින් පේේලියක් ආකාාරයට සිටුවාා ආයුධ පළල
ගැැන ක්රීඩකයන් සිටුවන්න.
3. එක් එක් පේේළියේ� ඉදිරිපස විශාාල බාාල්දියක් ඇති අතර එක් එක් පේේළියේ� අවසාානයේ�
විශාාල බාාල්දියක් ඇත.
4. සෑෑම ක්රීඩකයෙ�කුටම කුඩාා කඩදාාසි කෝ�ෝප්පයක් දෙෙන්න.
5. “යන්න” යන සංංඥාාව ලැැබුණු පසු එක් එක් පේේළියේ� පළමු ක්රීඩකයාා ඉදිරිපස බාාල්දියට
ගො�ොස්් වතුර ටිකක් ගෙ�න, රේේඛාාවට දිව ගො�ොස්් ඊළඟ ක්රීඩකයාාගේ� කුසලාානට ජලය වත්
කරයි - ජලය තබාා නො�ොගෙ�න ඔහුගේ� / ඇයගේ� වතුර ඊළඟ ක්රීඩකයාාගේ� කෝ�ෝප්පයට
දමන්න පේේළියේ� අන්තිම ක්රීඩකයාා රේේඛාාව අවසාානයේ� බාාල්දියට වතුර වත් කර “මට
තවත් ජලය අවශ්යයයි” කියාා කෑෑගසයි.
6.පළමු ක්රීඩකයාාට කෑෑගැැසීම ඇසෙ�න විට ඔවුන්ට නැැවත බාාල්දියට ගො�ොස්් ඔවුන්ගේ�
කුසලාානෙ�හි වැැඩි ජලය ලබාා ගත හැැකි අතර නැැවත ඊළඟ ක්රීඩකයාා වෙෙත ගො�ොස්් ක්රියාාවලිය
නැැවත සිදු කළ හැැකිය.
7. පුහුණුකරුවන් සඳහාා වැැදගත් සටහන: පළමු වටයේ� ආරම්භක බාාල්දියේ� ඇත්තේ� ජලය
ස්්වල්පයක් පමණි; සෑෑම වටයක්ම ආරම්භක බාාල්දියට අමතර ජලය එක් කරන අතර
එමඟින් සෑෑම වටයකටම දරුවන්ට වැැඩි ජලය ප්රමාාණයක් ලබාා ගත හැැකිය.
8. විනෝ�ෝද සාාධකය: රේේඛාාව අවසාානයේ� බාාල්දි අතර මැැද මාාවත සලකුණක් තබාා විනාාඩි
පහකට අඩු කාාලයකදී ළමයින් එම සීමාාව ඉක්මවාා යාා යුතු බව පවසන්න!
• ජීවිත සම්භන්ධ තාාවයට සත්යයය: දෙෙවියන් වහන්සේ�ේගෙ�න් අපට ලැැබී ඇති දේේ අපි අන් අයට ලබාා
දෙෙමු.

ප්රශ්්ණ
1. පිරිමි ළමයින් හා ගැහැණු ළමයින් ඔබ අසල සිටින පුද්ගලයාට ඔබේ ජලය ලබා දුන්නේ ඇයි? ඇයි
ඔබ වතුර තබා න�ොගත්තේ? (වැඩි වැඩියෙන් මට ලැබුණු ජලය වැඩි විය)
2. බයිබලයෙ�හි වේේදනාාවක් ඇති සහ උපකාාර අවශ්යය මිනිසෙ�ක් සිටියේ�ය. යහපත් සමරිතයාා තමන්ට
රිදවන මිනිසාාට මෙ�තරම් කරුණාාවන්ත වී මිනිසාාට උදව් කළේ�ේ ඇයි කියාා ඔබ සිතන්නේ� ඇයි?
(මිනිසාාට අවශ්යයතාාවයක් තිබූ අතර සමාාරීය ජාාතිකයාාට එම අවශ්යයතාාවය සපුරාාලිය හැැකිවීය)
3. මාා වටාා සිටින මිනිසුන්ට උපකාාර අවශ්යයද , අනුකම්පාාව අවශ්යයද ඒ අයව දැැකීමට දෙෙවියන්වහන්ස
මගේ� දෑෑස්් වීවෘෘත්ත කරන්න. යේ�සුස්්වහන්ස කරුණාාකර උදව් අවශ්යයය අය මට පෙෙන්වන්න.
(නිශ්්චලව) අන් අයට ප්රේේ�ම කිරීමට සහ උපකාාරකරුවෙෙකු වීමට යේ�සුනී මට උදව් කරන්න.
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ත රඟ ය
වැැඩ පත්රිකාාව



යාච්ඤාවේ 3 වන පේළිය වන අනුකම්පාව ඔබට මතකද?



හිස් තැන් පුරවන්න.
	ය�ොහාන් 15:12 “මාගේ __________මා _______________නුඹලාත් එකිනෙකාට
_______________ යනුය.

	යේ�සුස්් වහන්සේ�ේ කුරුසියේ� මරණයට පත්වීම, උන්වහන්සේ�ේ

ඔබ කෙ�රෙෙහි දැැක්වූ පරිපූර්ණ ප්රේේ�මයට

උදාාහරණයක් වන්නේ� ඇයි?



ඔබ දන්නාා කෙ�නෙ�කුට පරිත්යා�ාගශීලී ප්රේේ�මය පෙෙන්විය හැැකි එක් ක්රමයක් නම් කරන්න.



ප්රතිචාාර කාාලය:

	කඩදාාසි, පාාට සහ සලකුණු භාාවිතාා කරමින්, ඔබට ආදරය පෙෙන්වීමට අවශ්යය අයෙ�කු සඳහාා කාාඩ්පතක්
සාාදන්න. කාාඩ්පතේ� යම් ස්්ථාානයක අද ඔබට ඇති කටපාාඩම් පදය ලිවීමට හැැකිය!
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ත රඟ ය
එය රැප් එකක්!

දෙවිඳුනි, මම ඔබට මුළු හදවතින්ම ආදරෙයි!
මම ආදරෙයි, මම ආදරෙයි!
දෙවිඳුනි, මාගේ මුළු ආත්මයෙන් මම ඔබට ආදරෙයි!
මම ආදරෙයි, මම ආදරෙයි!
දෙවිඳුනි, මම ඔබට මුළු හදවතින්ම ආදරෙයි!
මම ආදරෙයි, මම ආදරෙයි!
දෙවිඳුනි, මාගේ මුළු ශක්තියෙන් මම ඔබට ආදරෙයි!
මම ආදරෙයි, මම ආදරෙයි!
ඔබේ� ආදරය මට දැැකීමට හාා දැැනීමට අවශ්යයයි!
මම ආදරෙයි, මම ආදරෙයි!
ඔබේ� ආදරය සැැබෑෑ බව අන් අයට පෙෙන්වීමට මට අවශ්යයයි!
මම ආදරෙයි, මම ආදරෙයි!

ගුරුවරයාා නාායකත්වය දෙෙන්නේ� කළු පැැහැැයෙ�න් ඇති වචන කියවීමෙ�න් වන අතර ළමයින්
නිල් පැැහැැයෙ�න් දක්වාා ඇති ප්රතිචාාරය අනුගමනය කරයි. පසුව, කණ්ඩාායමක් ලෙ�ස
තමන්ගේ�ම රැප් ලිවීමට පන්තියට දිරිගන්වන්න, ඔවුන්ගේ� යෝ�ෝජනාා පුවරුවේේ ලියන්න.
ළමයින් තමන් ලියාා ඇති දේේ ප්රකාාශ කරන විට ඔවුන් නරඹන්න! දිරිගන්වන්න!
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ම
වි
ලි
වි
ැ
ත
පසු

අකරුණාවන්ත දාසයාගේ කතාව • මතෙව් 18:21-35

මගේ පව් ගැන මට කණගාටුයි.
මාව පිරිසිදු කරන්න.

ගීතාවලිය 51:2
මාගේ අයුතුකමින් මා සම්පූර්ණයෙන්ම
ස�ේදුව මැනව, මාගේ පාපයෙන් මා
පිරිසිදුකළ මැනව.
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පසුතැවිලි විම
එය ඔබට දැැනෙ�නවාාද?
මගේ� පව් ගැැන මට කණගාාටුයි. මාාව පිරිසිදු කරන්න.
–––––
ගීතාවලිය 51:2

මාගේ අයුතුකමින් මා සම්පූර්ණයෙන්ම ස�ේදුව මැනව, මාගේ පාපයෙන් මා පිරිසිදුකළ

දැැනනෙන
ය
එ

ක්රියාා 3:19
“මට කණගාටුයි” ය

ැයි
ළක්වන්නේ
කුමක්ද?

පැවසීමෙන් ඔබව ව

?

මතෙව් 6:9-15
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ඔ
ලැබී බට ස
හැඟෙ මෙන් මාව
න්නේ පසු ඔ
කෙස�ේබට
ද?

වාාද

ඔබට එය
සො�ොයාාගත හැැකිද?

ඔබ
ට

වැරැද්දක්
ම්
ය
ට
ඔබ
සු ඔබ
ප
ද?
ළ
ක
කෙස�ේ
න්නේ
හැඟෙ

පසුතැවිලි විම
“පො�ොප්කෝ�ෝන් යාාච්ඤාාව” කඩිනම් සැැසිය
යාාච්ඤාා කිරීමෙ�න් දරුවන්ට නැැවත වරක් යාාච්ඤාා කාාලයකට යො�ොමු කරන්න, “මගේ�
පව් ගැැන මට කණගාාටුයි. මාාව පිරිසිදු කරන්න. ” දරුවන් මේ� යාාච්ඤාාව නැැවත ප්රකාාශ
කලාාද?. ඔවුන්ට සමාාව දෙෙන ලෙ�ස සහ / හෝ�ෝ අන් අයට සමාාව දීමට උදව් කරන
ලෙ�ස දෙෙවියන්වහන්සේ�ේගෙ�න් ඔවුන්ගේ�ම වචන වලින් ඉල්ලාා එක් වාාක්යයයක් යාාච්ඤාා
කිරීමට ඔවුන්ව දිරිමත් කරන්න. නියැැදි පාාඩමේ� දක්වාා ඇති පරිදි දෙෙවියන්වහන්සේ�ේගේ�
නම් හෝ�ෝ ඔහුගේ� ගතිලක්ෂණ ඔවුන්ට ප්රකාාශ කල හැැකිය.

ඒ ගැැන කතාා කරන්න!
• සමාාව දීම පිළිබඳව ඔබට තේ�රුම් ගැැනීමට අපහසුම දේේ කුමක්ද?
• ඔබට රිදවූ අනෙක් අයට සමාව දීමට අපහසු ඇයි?
• “මට කණගාටුයි, කරුණාකර මට සමාව දෙන්න” යැයි පැවසීම දුෂ්කර ඇයි?
• දෙෙවියන්වහන්සේ�ේ ඉදිරියේ�,ඔබේ� දෙෙමාාපියන්, සහෝ�ෝදර සහෝ�ෝදරියන් හෝ�ෝ මිතුරන්
ඉදිරියේ� පවිත්ර වීමෙ�න් පසු ඔබට හැැඟෙ�න්නේ� කෙ�සේ�ේද?
අපගේ� සියලු පාාපවලට සමාාව දීමට දෙෙවියන්වහන්සේ�ේ දක්වන කැැමැැත්ත ගැැන කතාා
කිරීමෙ�න් සාාකච්ඡාාවට නාායකත්වය දෙෙන්න. උන්වහන්සේ�ේ අපගේ� ආදර්ශය වන
අතර, උන්වහන්සේ�ේ අපට සමාාව දෙෙන නිසාා අප අන් අයට සමාාව දීමට කැැමැැත්තෙ�න්
සිටිය යුතුය. ස්්වාාමින්ගේ� යාාච්ඤාාව එකට කියවීමට ඔබට අවශ්යය විය හැැකිය. ඔවුන්
සො�ොයාා ගන්නාා වේේලාාවන් ගැැන විවෘෘතව බෙ�දාා ගැැනීමට දරුවන් දිරිමත් කරන්න.
සමාාව දීම අසීරු වන අතර, ඔවුන්ට සමාාව දුන් විට ඔවුන්ට හැැඟෙ�න ආකාාරය සමඟ
සසඳන්න.
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පසුතැවිලි විම
ඔබට එය ඇසේ�ේද?
අකරුණාාවන්ත දාාසයාාගේ� උපමාාව (මතෙ�ව් 18:21-35)

පේේ

ත්රැැස්් යේ�සුස්්වහන්සේ�ේගෙ�න් ඇසුවේේ, “අපට විරුද්ධව පව් කරන කෙ�නෙ�කුට හත් වතාාවක්
සමාාව දිය යුතුද?”කියාාය. “සැැත්තෑෑ වර සත් වතාාවක් ” කියාා යේ�සුස්්වහන්සේ�ේ පිළිතුරු
දුන් අතර තවත් කතාාවක් පවසන ලදී. වරක් රජෙෙක් තම සේ�ේවකයන් තමාාට ගෙ�විය යුතු දේේ ඔහුට
පවසන ලෙ�ස ඉල්ලාා සිටියේ�ය.එක් සේ�ේවකයෙ�කු විශාාල මුදලක්
ණය වී තිබූ අතර ඔහුට එය කිසි විටෙ�කත් ආපසු ගෙ�වීමට
නො�ොහැැකිව තිබුණි. රජතුමාා, “ඔබ මට ගෙ�විය යුතු මුදල්
ගෙ�වීම සඳහාා මම ඔබ සහ ඔබේ� පවුල වහලුන් ලෙ�ස
විකුණන්නෙ�මි !!” පැැවසීය. මිනිසාා හඬන්නට පටන්
ගත්තාා. රජුට අනුකම්පාා සිතී, “ඔබ සියලු ණය වලින්
නිදහස්්ය!” කියාා ඔහු සියල්ලෙ�න් නිදහස්් කලාාය.
නමුත් එම මිනිසාාම කළේ�ේ කුමක්දැැයි අනුමාාන
කරන්න? නිදහස ලැැබීමෙ�න් පසු ඔහු ගො�ොස්් තම
සේ�ේවකයාා සො�ොයාාගෙ�න ඔහු සුළු මුදලක් තමාාට ණය වී
ඇති අතර ඔහු එම මුදල් නො�ොගෙ�වන්නේ� නම් ඔහුව
සිරගත කරන බවට තර්ජනය කළේ�ේය. සේ�ේවකයාා දයාාව
ඉල්ලාා සිටියද ඔහුට අනුකම්පාාවක් නො�ොතිබූ අතර ඔහු
ඒම සේ�ේවකයාා සිරගත කළේ�ේය. රජතුමාා ඒ බව දැැනගත් විට
ඉතාා කෝ�ෝප වී කෑෑගසමින්, “දුෂ්්ට සේ�ේවකයාා! මම ඔබේ� විශාාල ණය
ප්රමාාණයට ඔබට සමාාව දුන්නාා, ඇයි ඔබ ඔබේ� සේ�ේවකයාාට අනුකම්පාා නො�ොකළේ�ේ? ” රජ ඔහුව
සිරගෙ�ට විසි කළේ�ේය

ඔබට එය කල හැැකිද?
• සෑෑම දිනකම ඔබේ� පව් ගැැන පසුතැැවිලි වන්න, ඔබව සෝ�ෝදාා හරින්න කියාා
දෙෙවියන්වහන්සේ�ේගෙ�න් ඉල්ලන්න.
• දෙෙවියන්වහන්සේ�ේ ඔබගේ� සියලු පාාප සෝ�ෝදාා හරින බව විශ්්වාාස කරන්න.
•	
පව් නො�ොකිරීමට ඔබට උදව් කරන්න කියාා දෙෙවියන්වහන්සේ�ේගෙ�න් ඉල්ලන්න. සමාාව හාා
කාාරුණික වීමට ඔබට උදව් කරන්න කියාා දෙෙවියන්වහන්සේ�ේගෙ�න් ඉල්ලන්න.
• සමාාව හාා කාාරුණික වීමට ඔබට උදව් කරන්න කියාා දෙෙවියන්වහන්සේ�ේගෙ�න් ඉල්ලන්න.
• අන් අයට සමාව දීමට සැමවිටම සූදානම්ව සිටින්න.
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පසුතැවිලි විම
සෙ�ල්ලම් කරන්න!
රතු එළිය කො�ොළ එළිය
1. ක්රීඩාාව සඳහාා ආරම්භක රේේඛාාව සහ අවසන් රේේඛාාව ක්රීඩකයන් හට පෙෙන්වන්න.
2. ආරම්භක රේේඛාාව පිටුපස සිටගෙ�න සිටීමට සියලුම ක්රීඩකයින් යො�ොමු කරන්න.
3. ක්රීඩාා කලාාප නාායකයාා “ග්රීන් ලයිට්” යනුවෙෙන් කෑෑගසන විට ක්රීඩකයන්ට අවසන් රේේඛාාව
දෙෙසට දිව යාා හැැකි බව පැැහැැදිලි කරන්න. ක්රීඩාා කලාාප නාායකයාා “රතු එළිය” යනුවෙෙන්
කෑෑගසන විට ක්රීඩකයින් වහාාම නතර විය යුතුය. “රෙෙඩ් ලයිට්” හි නතර නො�ොවන
ක්රීඩකයින් නැැවත ආරම්භ කිරීම සඳහාා ආරම්භක රේේඛාාවට පැැමිණේ�.
4. පුහුණුකරු අවසන් රේේඛාාවේේ සිටගෙ�න ක්රීඩකයන්ට පිටුපස හරවාා “කො�ොළ එළිය” සහ “රතු
එළිය” යනුවෙෙන් කෑෑ ගසන අතර ක්රීඩාා කලාාප නාායකයාා සිටින ස්්ථාානයට ළඟාා වූ පළමු
ක්රීඩකයාා ජයග්රහණය කරයි.
5. පුහුණුකරු “රතු එළිය” යනුවෙෙන් ඇමතූ විට සියලුම ක්රීඩකයින් නැැවැැත්වූ බවට වග
බලාා ගැැනීම සඳහාා පුහුණුකරු වටේ� කැැරකෙ�යි. පුහුණුකරු “ රතු එළිය” යනුවෙෙන්
ඇමතූ වේේලාාවෙෙන් පසුව ධාාවනය වන ඕනෑෑම ක්රීඩකයෙ�ක් නීති රීති කඩ කරන අතර 1.
නැැවැැත්විය යුතුය. 2. ආරම්භක රේේඛාාවට ආපසු යන්න. සහ 3. නැැවත ආරම්භ කරන්න.
ඔහුට/ඇයට සිදුවේේ.
6. වට කිහිපයක් ක්රීඩාා කරන්න.
• ජීවිත සම්බන්ධතාාවයට සත්යයය: මෙ�ය පසුතැැවිල්ල පිළිබඳ පැැහැැදිලි නිරූපණයකි: යමෙ�ක් නීති කඩ
කරන විට කළ යුතු දේේ 1. නවත්වන්න. 2. හැැරෙෙන්න. 3. ආරම්භක රේේඛාාවට ආපසු යන්න. සහ 4.
නැැවත ආරම්භ කරන්න.

ප්රශ්්ණ
1. ක්රීඩාාවේේදී නාායකයෙ�කු රතු එළිය යයි කියූ විට ඔබ දිගටම දුවන්නේ� නම් හෝ�ෝ වැැටුනේ�
නම් කුමක් කළ යුතුද? (නවත්වන්න, හැැරෙෙන්න, ආපසු යන්න, නැැවත ආරම්භ කරන්න).
2. රජුගෙ�න් කරුණාාව හාා සමාාව මිනිසාාට ලැැබුණාාද? (ඔව්) එසේ�ේ නම්, එම මිනිසාා තමාාට ණය
ගෙ�විය යුතු මිනිසාාට කරුණාාව හාා සමාාව ලබාා දුන්නේ�ද? (නැැත) රජු සමාාව නො�ොදුන් මිනිසාා
ගැැන සතුටු වූවාාද? (අප්රසන්න විය!)
3. යේ�සුස්්වහන්ස ඔබ අපට සමාාව දෙෙනවාා, ඔබ අපට කරුණාාව ලබාා දෙෙනවාා. මම නො�ොකළ
යුතු දේේවල් කරන විට කරුණාාකර මට පසුතැැවිලි වීමට මතක් කර දෙෙන්න: නැැවැැත්වීමට,
හැැරවීමට, ආපසු යාාමට සහ නැැවත ආරම්භ කිරීමට. කරුණාාකර මට පසුතැැවිලි විය යුතු
ප්රදේේශ පෙෙන්වන්න. (නිශ්්චලව) ඔබගේ� කරුණාාවට, මාාව සෝ�ෝදාා පිරිසිදු කර, සමාාව දුන්
ඔබට ස්්තූතියි ජේේසුස්් ස්්වාාමීන් වහන්ස. මට අනිත් අයටත් සමාාව දෙෙන්න උපකාාර කරන්න.
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පසුතැවිලි විම
වැැඩ පත්රිකාාව

	පසුතැවීම යන යාච්ඤාවේ 4 වන පේළිය ඔබට මතකද?



හිස් තැන් පුරවන්න.
	ගීතාවලිය51:2 “මාගේ ________________ස�ේදුව මැනව, මාගේ __________මා __________මැනව.”



අපි අපේ පාප පිලිබඳ දිනපතා පසුතැවිලි විය යුත්තේ ඇයි?



අප අන් අයට සමාාව දීම එතරම් වැැදගත් වන්නේ� ඇයි?



ප්රතිචාාර කාාලය:

	සමාව දීම හා සබැඳි: සමාන කඩදාසි තීරු කපන්න. එක් පැත්තක “දෙවියන් වහන්සේ මට සමාව
දෙයි.......”පිටුපස පැත්තෙහි ලියන්න,“ මම අන් අයට සමාව දෙන විට… ”යනුවෙන් ලියන්න ඊළඟට එකක්
අනෙක සමග ටේප් එකකින් හ�ෝ� ස්ටෙප්ලර් එකකින් සම්භන්ධ කරන්න. නිමක් නැති සමාවට දෙවියන්
වහන්සට
ේ ස්තුති කිරීම සඳහා මතක් කිරීමක් ලෙස ඔබට එය ඔබේ කාමරයේ එල්ලා තැබිය හැකිය
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පසුතැවිලි විම
එය රැප් එකක්!

අකීකරු වන විට අප කළ යුත්තේ කුමක්ද?
පසුතැවිලි වන්න, යාච්ඥා කරන්න, නැවත හැරෙන්න!
අප වැරදි දෙයක් පැවසූ විට අප කළ යුත්තේ කුමක්ද?
පසුතැවිලි වන්න, යාච්ඥා කරන්න, නැවත හැරෙන්න!
බ�ොරුවක් පැවසූ විට අප කළ යුත්තේ කුමක්ද?
පසුතැවිලි වන්න, යාච්ඥා කරන්න, නැවත හැරෙන්න!
රණ්ඩුවක් ආරම්භ කල විට අප කළ යුත්තේ කුමක්ද?
පසුතැවිලි වන්න, යාච්ඥා කරන්න, නැවත හැරෙන්න!
අපි සමාව න�ොදෙන විට අප කළ යුත්තේ කුමක්ද?
පසුතැවිලි වන්න, යාච්ඥා කරන්න, නැවත හැරෙන්න!
අප අකාරුණික වූ විට අප කළ යුත්තේ කුමක්ද?
පසුතැවිලි වන්න, යාච්ඥා කරන්න, නැවත හැරෙන්න!
අපේේම මාාර්ගයක් අවශ්යය විට අප කළ යුත්තේ� කුමක්ද?
පසුතැවිලි වන්න, යාච්ඥා කරන්න, නැවත හැරෙන්න!

ගුරුවරයාා නාායකත්වය දෙෙන්නේ� කළු පැැහැැයෙ�න් ඇති වචන කියවීමෙ�න් වන අතර ළමයින්
නිල් පැැහැැයෙ�න් දක්වාා ඇති ප්රතිචාාරය අනුගමනය කරයි. පසුව, කණ්ඩාායමක් ලෙ�ස
තමන්ගේ�ම රැප් ලිවීමට පන්තියට දිරිගන්වන්න, ඔවුන්ගේ� යෝ�ෝජනාා පුවරුවේේ ලියන්න.
ළමයින් තමන් ලියාා ඇති දේේ ප්රකාාශ කරන විට ඔවුන් නරඹන්න! දිරිගන්වන්න!
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නත්තල් කතාව • ලූක් 2:1-20

මම මුළු හදවතින්ම ඔබට
ප්රශංංසාා කරන්නෙ�මි !

ගීතාාවලිය 9:1
සමිඳුනි, මාාගේ� මුළු හදවතින්ම මම
ඔබට ප්රශංංසාා කරන්නෙ�මි. ඔබගේ�
සියලු අපූරු ක්රියාා ගැැන මම කියමි.
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ක
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්
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ය
ම
න
එය ඔබට දැැනෙ�නවාාද?
මම මුළු හදවතින්ම ඔබට ප්රශංංසාා කරන්නෙ�මි !
–––––
ගීතාාවලිය 9:1

සමිඳුනි, මාාගේ� මුළු හදවතින්ම මම ඔබට ප්රශංංසාා කරන්නෙ�මි. ඔබගේ� සියලු අපූරු ක්රියාා ගැැන
මම කියමි.

දැැනනෙන
ය
එ

මම
දෙෙවිය
න්ව
ප්රශංංසා හන්සේ�ේට
ා කරන්නේ�
කෙ�සේ�
ේද?

?
වාාද

ඔබට එය
සො�ොයාාගත හැැකිද?

ඔබ
ට

ප්රශංංසාාව
ද?
යනු කුමක්

ගීතාාවලිය 145
මතෙව් 21:16-17
1 තෙසල�ෝ�නික 5:18
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මට
ේට
දෙෙවියන්වහන්සේ�
ැක්කේ�
ප්රශංංසාා කළ හැ
කවදාාද?

් ාර ය
න ම සක
“පො�ොප්කෝ�ෝන් යාාච්ඤාාව” කඩිනම් සැැසිය
“ස්් වාාමිනි , මාාගේ� මුළු හදවතින් මම ඔබට ප්රශංංසාා කරන්නෙ�මි” කියාා යාාච්ඤාා
කරමින් දරුවන් නැැවත වරක් ඔවුන්ගේ� යාාච්ඤාාවට වෙෙලාාවක් මග පෙෙන්වන්න.
දරුවන්ට යාාච්ඤාාව නැැවත කිරීමට සලස්් වන්න. දෙෙවියන්වහන්සේ�ේට ප්රේේ� ම
කිරීමට හාා කීකරු වීමට ඉගෙ�න ගැැනීමට උපකාාර කිරීම සඳහාා ඔවුන්ගේ�ම
වචනවලින් දෙෙවියන්වහන්සේ�ේගෙ�න් ඉල්ලාා එක් වාාක්යයයක් යාාච්ඤාා කිරීමට
ඔවුන්ව දිරිමත් කරන්න. නියැැදි පාාඩමේ� දක්වාා ඇති පරිදි දෙෙවියන්ගේ� නම් හෝ�ෝ
ඔහුගේ� ගතිලක්ෂණ ඔවුන්ට ප්රකාාශ කල හැැකිය.

ඒ ගැැන කතාා කරන්න!
• සමහර විට දෙෙවිඳුන්ට ප්රශංංසාා කිරීම අන්අයට වඩාා පහසුය.
• දෙෙවිඳුන්ට ප්රශංංසාා කිරීම පහසු යැැයි ඔබට හැැඟෙ�න විට බෙ�දාාගන්න.
• දෙෙවිඳුන්ට ප්රශංංසාා කිරීම වඩාා දුෂ්්කර යැැයි ඔබට හැැඟෙ�න විට බෙ�දාාගන්න.
•	
ස්තු
් තිවන්ත වන හදවතක් තිබීම දෙෙවිඳුන් සතුටු කරනවාා පමණක් නො�ොව එය ප්රශංංසාා
කිරීමේ� කො�ොටසකි. ඔබ අවදි වන විට උන්වහන්සේ�ේට ප්රශංංසාා කරන්න! ඔබ කන
විට ප්රශංංසාා කරන්න! ඔබ පාාසැැලට ගො�ොස්් ආපසු ගෙ�දර එන විට ප්රශංංසාා කරන්න!
නින්දට යාාමට පෙෙර දෙෙවිඳුන්ට ප්රශංංසාා කරන්න!
•	
ප්රශංංසාා කිරීමේ� පුරුද්දක් ඇති කරගැැනීමෙ�න් ඔබේ� ස්්වර්ගික පියාාණන් සතුටු වනවාා
පමණක් නො�ොව, ඔබට සතුටක් හාා ආශීර්වාාදයක් ලැැබෙ�නු ඇත!
නමස්්කාාර කරන්නේ� කෙ�සේ�ේදැැයි දරුවන් දන්නවාා! ඔවුන් යේ�සුස්්වහන්සේ�ේ කෙ�රෙෙහි
ඇති ප්රේේ�මය පෙෙන්වීමට පසුබට නො�ොවේේ.ඔවුන් වඩාාත්ම කැැමති නමස්්කාාර ශෛෛලිය
බෙ�දාා ගැැනීමට ඔවුන්ට ඉඩ දෙෙන්න. ස්්තුතිවන්තභාාවය ගැැන කතාා කිරීමට වග බලාා
ගන්න. සෑෑම විටම සෑෑම දෙෙයකටම ස්්තූතිවන්ත වීම දුෂ්්කර ය. ප්රශංංසාා කිරීමේ� හාා
ස්්තුති කිරීමේ� පුරුද්දක් ඇති කර ගැැනීම ආරම්භ කිරීමට කිසි විටෙ�කත් ප්රමාාද නැැත.
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් ාර ය
න ම සක
ඔබට එය ඇසේ�ේද?
නත්තල් කතාාව ලූක් 2:1-20

මී

ට වසර 2000 කට පමණ පෙෙර, මරියාා නම් තරුණිය බැැහැැදැැකීමට ගාාබ්රියෙ�ල් නම් දේේවදූතයෙ�ක්
පැැමිණියාා. ඔහු විශේ�ේෂ පණිවිඩයක් රැගෙ�න ආවාා “මරියාා, බිය නො�ොවන්න.මක්නිසාාද නුඹට
දෙෙවියන්වහන්සේ�ේගේ�න් කරුණාාව ලැැබුනේ�ය.ඔබ පුතෙ�ක බිහි කරන්නේ�ය ඔහුගේ� නම යේ�සුස්්
ලෙ�ස හඳුන්වනු ඇත. ඔහු ශ්රේ�ේෂ්්ඨ , මහෝ�ෝත්තමයාාණන්ගේ� පුත්රයාා
යයි කියනු ලැැබේ�. ”යයි පැැවසිය. යේ�සුස්්වහන්සේ�ේ ඉපදෙෙන
විට හැැමෝ�ෝම සතුටින් සිටියාා! දේේවදූතයන් පැැමිණ,
“ස්්වර්ගයේ� දෙෙවියන්වහන්සේ�ේට ප්රශංංසාා කරන්න!
දෙෙවියන්වහන්සේ�ේ සතුටු කරන සැැමට මිහිපිට සාාමය.”
ළදරු යේ�සුස්්ව බැැහැැදැැකීමට එඩේ�රුන් පැැමිණ
යෙ�සුස්්වාාහන්සේ�ේට ගෞ�ෞරව කර නමස්්කාාර කලාාක්
මෙ�න් අපද උන්වහන්සේ�ේට ගෞ�ෞරව කල යුතුය.යම්
දවසක, අප ස්්වර්ගයේ� සිටින විට, අපි උන්වහන්සේ�ේගේ�
සිංංහාාසනය වටාා සදාාකාාලයටම උන්වහන්සේ�ේට
ගෞ�ෞරව කරමින් නමස්්කාාර කරන්නෙ�මු.

ඔබට එය කල හැැකිද?
• දවස පුරාා දෙෙවියන්වහන්සේ�ේට ප්රශංංසාා කරන්න.
• සෑෑම තත්වයකදීම දෙෙවිඳුන්ට ප්රශංංසාා කරන්න. මෙ�ය තේ�රීමක්.
• දෙෙවියන්වහන්සේ�ේට සහ ඔබ වටාා සිටින අයට ස්්තුතිවන්ත වන්න: ඔබේ� පවුල, ඔබේ�
මිතුරන් සහ ගුරුවරුන්.
• ප්රශංංසාා කිරීමේ� පුරුද්දක් ඇති කරගන්න.
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් ාර ය
න ම සක
සෙ�ල්ලම් කරන්න!
මගේ� ප්රියතම ගීතය
1. “සමිඳාණන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි නිහතමානී වන්න” යන ගීතය සඳහා අත් චලන නිරූපණය
කරන්න.
2. www.youtube.com/watch?v=qpyDJMCL9yc
3. (නිහතමානී වන්න = අත් ඉහළට ඔසවා බිම දෙසට මුහුණ දෙන්න උන්වහන්සේ ඔබව ඔසවනු
ඇත = දණ ගසන ස්ථානයක සිට, පළමුව එක් දණහිසකට ඔසවා නැගී සිටින්න, ඉන්පසු සමිඳාණන්
වහන්සේට නමස්කාර කිරීමේදී දෑත් දිගු කර ගන්න)
4. ක්රීඩකයන් කණ්ඩාායම් දෙෙකකට බෙ�දන්න සහ සෑෑම කණ්ඩාායමකටම එක ගීතයක් සවන් දීමට
සහ ඔවුන්ගේ�ම අත් චලන නිර්මාාණය කිරීමට සලස්්වන්න (ඔබේ� ප්රියතම නමස්්කාාර ගීත දෙෙකක්
සූදාානම් කරන්න).
5. සෑම කණ්ඩායමකටම ඔවුන්ගේ චලනයන් පුහුණු කර පසුව ඔවුන්ගේ චලනයන් ඉගැන්වීමට
සහ අනෙක් කණ්ඩායම සඳහා “ඉටු කිරීමට” ඉඩ දෙන්න. ඉන්පසු අනෙක් කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ
නමස්කාර ගීත චලන උගන්වයි.
6. අවසාානයේ�දී සියලුම ක්රීඩකයින් පළපුරුදු තිදෙෙනාාගේ� ප්රියතම නමස්්කාාර ගීතයට ඡන්දය ප්රකාාශ කර
ඇත. ඡන්දය දීමෙ�න් පසු අසන්න, “ඇයි එය ඔබේ� ප්රියතම නමස්්කාාර ගීතය වුයේ�?”
• ජී
 විත සම්බන්ධතාාවයට සත්යයය: ළමයින් නමස්්කාාර කිරීමට ඉගෙ�න ගන්නේ� ඔවුන්ට අර්ථවත් වන අයුරිනි.
වඩාාත්ම වැැදගත් දෙෙය නම් - ළමයින් “මගේ� ප්රියතම නමස්්කාාර ගීතය” යනු කුමක්ද යන්න පිළිබිඹු කිරීමට හාා
සලකාා බැැලීමට පටන් ගෙ�න තිබේ�. පුහුණුකරු, ඔබේ� ප්රියතම නමස්්කාාර ගීතය බෙ�දාාගෙ�න එය ඔබේ� ප්රියතම දේේ
ළමයින් සමඟ බෙ�දාා

ප්රශ්්ණ
1. ක්රීඩාාවේේදී ඔබ තෝ�ෝරාාගත් නමස්්කාාර ගීතය තෝ�ෝරාාගත්තේ� ඇයි? (වැැදගත්: “ඇයි” යන ප්රශ්්ණය
ඇසීමට කාාලය ගන්න; මෙ�ම අත්දැැකීම දරුවන්ට සැැබවින්ම නමස්්කාාරය ගැැන සලකාා බැැලීමට
පටන් ගැැනීමටත්, ඔවුන් නමස්්කාාරය භුක්ති විඳීමටත්, ඔවුන්ගේ� ප්රියතම නමස්්කාාර ගීතය කුමක්ද
යන්නත් සලකාා බැැලීමට ඉඩ දෙෙයි.
2. දෙෙවියන්වහන්සේ�ේ තම පුත් ජේේසුස්් වහන්සේ�ේ මෙ�ලො�ොවට එවූහ. එඬේ�රුන්, ශාාස්්ත්රවන්තයන් සහ
රජවරු පවාා යේ�සුස්්වහන්සේ�ේට නමස්්කාාර කළහ. උන්වහන්සේ�ේගේ� උපත, ජීවිතය, ඔබේ� මිල
ගෙ�වීමට උන්වහන්සේ�ේ මිය යාාම, හෝ�ෝ නැැවත මළවුන්ගෙ�න් නැැගිටීම යන යේ�සුස්්වහන්සේ�ේගේ�
ජීවිතයේ� කුමන කො�ොටසක් පිලිබඳ ඔබ වඩාාත් ස්්තුතිවන්ත වන්නේ�ද?
3. ආදරණීය ජේේසුස්් වහන්ස ළදරුවෙෙකුගේ� ස්්වරූපයෙ�න් පැැමිණීම ගැැන ඔබවහන්සේ�ේට ස්්තූතියි. මගේ�
දඬුවම ගෙ�වීමට මැැරෙෙමින් මගේ� ගැැලවුම්කරුවාානන් වීම ගැැන යේ�සුනී ඔබට ස්්තූතිවන්ත වෙෙමි.
මගේ� ස්්වාාමීන් වීම ගැැන යේ�සුනී ඔබට ස්්තූතියි. නමස්්කාාර ගීත ගාායනාා කරනවාාට අමතරව මට
ඔබට නමස්්කාාර කළ හැැකි වෙෙනත් ක්රම මට පෙෙන්වුව මැැනව. (නිශ්්චලව) මගේ� වචන, මගේ� ක්රියාා
සහ මගේ� ආකල්ප තුළින් ඔබවහන්සේ�ේගේ� පුදුමාාකාාර ක්රියාා ගැැන අන් අයට පැැවසීමට යේ�සුනී මට
උදව් කල මැැනව.
©2018 The Prayer Covenant for Children/Games provided by GameLife77.com. All rights reserved.
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් ාර ය
න ම සක
වැැඩ පත්රිකාාව



යාච්ඤාව,නමස්කාරය, හි 5 වන පේළිය ඔබට මතකද?



හිස් තැන් පුරවන්න.
ගීතාවලිය9:1 “ස්වාමීන්ට මාගේ _______________කරන්නෙමි; ඔබගේ _______________සියල්ල
__________දෙන්නෙමි.”



අපට යේ�සුස්්වහන්සේ�ේට නමස්්කාාර කළ හැැකි විවිධ ක්රම නම් කළ හැැකිද?



ඔබ වඩාාත්ම කැැමති නමස්්කාාර ක්රමය කුමක්ද?



ප්රතිචාාර කාාලය:

	සංගීත භාණ්ඩයක් (මරකා) සෑදීම සරල හා වින�ෝ�දජනක ය. හිස් කළ වතුර බ�ෝ�තලයක් සහල් හ�ෝ� වියළි
ඇට වර්ග අර්ධ වශයෙන් පුරවන්න. බ�ෝ�තලය ස්ටිකර් හ�ෝ� සලකුණු වලින් සරසා ගන්න. යේසුස් වෙනුවෙන්
ගායනා කර නටන්න!
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් ාර ය
න ම සක
එය රැප් එකක්!

අපගේ� සියලු ප්රශංංසාාවන්ට යේ�සුනී ඔබ සුදුසුයි!
ආමෙන්, ආමෙන්!
දවස පුරාාම අපි ඔබට ප්රශංංසාා කළ යුතුයි!
ආමෙන්, ආමෙන්!
ඔබගේ දරුවන් ගායනා කිරීම ඇසීමෙන් ඔබට ඉමහත් සතුටක් දැනේ.
ආමෙන්, ආමෙන්!
ඉතින් දැැන් සියල්ලෝ�ෝම එක්ව ප්රශංංසාා ඔසවමු!
ආමෙන්, ආමෙන්!
යේසුස් පැමිණියේ අපගේ පාපයෙන් අපව ගලවා ගැනීමටයි!
ආමෙන්, ආමෙන්!
සදහටම අපි ඔබ අපගේ� රජු වන ක්රිස්්තුස්් ලෙ�ස දකිමු!
ආමෙන්, ආමෙන්!

ගුරුවරයාා නාායකත්වය දෙෙන්නේ� කළු පැැහැැයෙ�න් ඇති වචන කියවීමෙ�න් වන අතර ළමයින්
නිල් පැැහැැයෙ�න් දක්වාා ඇති ප්රතිචාාරය අනුගමනය කරයි. පසුව, කණ්ඩාායමක් ලෙ�ස
තමන්ගේ�ම රැප් ලිවීමට පන්තියට දිරිගන්වන්න, ඔවුන්ගේ� යෝ�ෝජනාා පුවරුවේේ ලියන්න.
ළමයින් තමන් ලියාා ඇති දේේ ප්රකාාශ කරන විට ඔවුන් නරඹන්න! දිරිගන්වන්න!
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පේේත්රැැස්් පරිපූර්ණ නො�ොවීය • ලූක් 22:54-62

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

ලූක් 9:23
ජේේසුනි, මාාගේ� ස්්වාාමීන් ලෙ�ස ඔබව
අනුගමනය කිරීමට මට අවශ්යයය. ඔබට අවශ්යය
ඕනෑෑම ආකාාරයකින් මාාව වෙෙනස්් කල මැැනව.
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කැපවීම
එය ඔබට දැැනෙ�නවාාද?
ජේේසුනි, මාාගේ� ස්්වාාමීන් ලෙ�ස ඔබව අනුගමනය කිරීමට මට අවශ්යයය.
ඔබට අවශ්යය ඕනෑෑම ආකාාරයකින් මාාව වෙෙනස්් කරන්න.
–––––
ලූක් 9:23

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

දැැනනෙන
ය
එ

මතෙව් 4:18-22
මතෙව් 16:24
කවුරුන් හ�ෝ� කුමක්
අනුගමනය කිරීමට
ඔබ
කැපවී සිටින්නේ ද?
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දෙ
වහ වියන්
වෙ න්ස
නස
ේ
් කර මාව
කෙස�ේ න්නේ
ද?

?
වාාද

ඔබට එය
සො�ොයාාගත හැැකිද?

ඔබ
ට

ය
ගමන
නු
්
අ
ස්ව
අදහස
යේසු
යන්නෙන් ්ද?
කිරීම ්නේ කුමක
කරන

කැපවීම
“පො�ොප්කෝ�ෝන් යාාච්ඤාාව” කඩිනම් සැැසිය
යාාච්ඤාා කර දරුවන් යාාච්ඤාාවට යො�ොමු කරන්න , “ජේේසුනි, මාාගේ� ස්්වාාමීන් ලෙ�ස ඔබව
අනුගමනය කිරීමට මට අවශ්යයය. ඔබට අවශ්යය ආකාාරයට මාාව වෙෙනස්් කරන්න. ”
නැැවත දරුවන්ට යාාච්ඤාා කරන්න. තම ස්්වාාමීන් ලෙ�ස යේ�සුස්්වහන්සේ�ේව අනුගමනය
කිරීමට ඇති කැැමැැත්ත ප්රකාාශ කරමින් එක් වාාක්යයයක් යාාච්ඤාා කිරීමට ඔවුන්ව දිරිමත්
කරන්න. නියැැදි පාාඩමේ� දක්වාා ඇති පරිදි දෙෙවියන්වහන්සේ�ේගේ� නම් හෝ�ෝ ඔහුගේ�
ගතිලක්ෂණ ඔවුන්ට කෑෑ ගැැසිය හැැකිය.

ඒ ගැැන කතාා කරන්න!
• කැැපවීම යනු පුද්ගලයෙ�කුට පක්ෂපාාතී වීමේ� පො�ොරො�ොන්දුවක් හෝ�ෝ හේ�ේතුවකි.
• කැැපවීම සඳහාා කාාලය, මුදල් සහ වෙෙහෙ�ස මහන්සි වී වැැඩ කිරීම ඇතුළත් වේේ. එය
ක්රීඩාා කණ්ඩාායමක සිටීම වැැනිය. ඔබේ� ගාාස්්තු ගෙ�වීම, පුහුණුවීම්වලට යාාම සහ ක්රීඩාා
සඳහාා පෙෙනී සිටීම.
• යේ�සුස්් වහන්සේ�ේට අවශ්යය වන්නේ� ඔබ උන්වහන්සේ�ේව ඔබගේ� ජීවිතයේ� ස්්වාාමීන්
ලෙ�ස අනුගමනය කිරීමට කැැපවීමයි.
• “ ඔබට අවශ්යය ආකාාරයට මාාව වෙෙනස්් කරන්න” යනු යේ�සුස්්ක්රිස්්තුස්්වහන්සේ�ේ
වෙෙනුවෙෙන් සම්පූර්ණයෙ�න්ම කැැපවී ඔබේ� ජීවිතය ගත කිරීමට ඔබ කැැමති බවයි.
• බැඳීම් තබා ගැනීම පහසු නැත.
ඔබ බැැඳීම් ගැැන කතාා කරන විට, ළමයින් ඔවුන් සම්බන්ධ කර ඇති බැැඳීම් (ක්රීඩාා,
සංංගීතය, ආදිය) බෙ�දාා ගන්න සහ එම කැැපවීම් පවත්වාා ගැැනීම පහසු සහ දුෂ්්කර දේේ
පිලිබඳ බෙ�දාා ගැැනීමට සලස්්වන්න. යේ�සුස්්වහන්සේ�ේගේ� කැැපවූ අනුගාාමිකයෙ�කු වීම
යන්නෙ�න් අදහස්් කරන්නේ� කුමක්ද යන්න ගැැන කතාා කරන්න. ඒවාා වෙෙනස්් වන්නේ�
කිනම් ආකාාරවලින්ද? ඒවාා සමාාන වන්නේ� කිනම් ආකාාරවලින්ද? විවෘෘතව හාා අවංංකව
බෙ�දාා ගැැනීමට ඔවුන්ව දිරිමත් කරන්න.
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කැපවීම
ඔබට එය ඇසේ�ේද?
පේේත්රැැස්් පරිපූර්ණ නො�ොවීය (ලූක් 22:54-62)

පේේ

ත්රැැස්් වරක් යේ�සුස්්වහන්සේ�ේට කතාා කො�ොට, “අනික් සියල්ලෝ�ෝ ඔබව ප්රතික්ෂේේ�ප
කළත්, මම කිසි විටෙ�කත් එසේ�ේ නො�ොකරමි!”පැැවසීය.නමුත් යේ�සුස්්වහන්සේ�ේ සියල්ල
දැැන සිටි අතර, කුකුළාා හැැඬලිමට පෙෙර පේේත්රැැස්් 3 වතාාවක් නො�ොහඳුනන බව ප්රකාාශ කරන
බව යේ�සුස්්වහන්සේ�ේ පේේත්රැැස්්ට පැැවසුවාා. යේ�සුස්් වහන්සේ�ේ
කුරුසියේ� ඇණ ගැැසීමට පෙෙර ප්රශ්්ණ කරනු ලැැබූ
මළුවේේදී පේේත්රැැස්් එසේ�ේ කළේ�ේය. මිනිසුන් පේේත්රැැස්්ව
හඳුනාාගැැනීමට පටන්ගත් විට, භය වී සෑෑම අවස්්ථාාවකම
ඔහු යේ�සුස්්වහන්සේ�ේ සමඟ සිටි බව ප්රතික්ෂේේ�ප
කළේ�ේය. එවිට කුකුළාා හැැඬලීය.හදිසියේ�ම පේේත්රැැස්්ට
යේ�සුස්්වහන්සේ�ේගේ� වචන මතක් වූ අතර ඔහු භයින්
පලාා ගියේ�ය. යේ�සුස්්වහන්සේ�ේගේ� අනාාවැැකියෙ�න්
පැැවසූ දේේම තමාා කර ඇති බව ඔහු දැැන සිටියේ�ය.
නමුත් යේ�සුස්්වහන්සේ�ේ පේේත්රැැස්්ව අත්හැැරියේ� නැැත.
පසුව, යේ�සුස්්වහන්සේ�ේ නැැවත නැැඟිටුවනු ලැැබූ පසු,
ඔහු තම ගෝ�ෝලයන් කිහිපදෙෙනෙ�කු සමඟ උදෑෑසන
ආහාාරය ගනිමින් ටයිබීරියස්් විල අසල සිටියේ�ය. “පේේත්රැැස්්,
ඔබ මට ප්රේේ�ම කරනවාාද” කියාා යේ�සුස්් තුන් වතාාවක්
පේේත්රැැස්්ගෙ�න් ඇසුවාා. “ඔව්, ස්්වාාමීනි, මම ඔබට ප්රේේ�ම කරන බව
ඔබ දන්නවාා” කියාා පේේත්රැැස්් පිළිතුරු දුන් සෑෑම අවස්්ථාාවකම “මගේ� බැැටළුවන්ව පෝ�ෝෂණය
කරන්න” කියාා යේ�සුස්්වහන්සේ�ේ පැැවසීය. යේ�සුස්්වහන්සේ�ේට අවශ්යය වූයේ� පේේත්රැැස්් තම ගෝ�ෝලයාා
වී ගෝ�ෝලයන් බිහි කිරීමයි. පේේත්රැැස්් පරිපූර්ණ නො�ොවූවත්, තම ස්්වාාමියාා අනුගමනය කිරීමට කැැමති
බව යේ�සුස්්වහන්සේ�ේ දැැන සිටියේ�ය. පේේත්රැැස්් නැැවත කිසි දිනෙ�ක යේ�සුස්්වහන්සේ�ේව ප්රතික්ෂේේ�ප
කළේ�ේ නැැත.

ඔබට එය කල හැැකිද?
• ඔබේ� ජීවිතයේ� අධිපතියාා ලෙ�ස යේ�සුස්්වහන්සේ�ේව අනුගමනය කිරීමට කැැප වන්න.
• ඔ
 බේ� සිතුවිලි, ක්රියාාවන් සහ ආශාාවන් පාාලනය කිරීමට යේ�සුස්්වහන්සේ�ේට ඉඩ දීමට කැැප
වන්න.
•	
ලෝ�ෝකයේ� අන් සියල්ලටම වඩාා උන්වහන්සේ�ේ ඔබට වඩාා වැැඩි යමක් අදහස්් කර
ඇති බවත් ඔබට උන්වහන්සේ�ේව අනුගමනය කිරීමටත්, උන්වහන්සේ�ේට කීකරු වී
උන්වහන්සේ�ේ හාා සමාාන වීමටත් අවශ්යය බව යේ�සුස්්වහන්සේ�ේට දන්වන්න
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සෙ�ල්ලම් කරන්න!
හරි වැැරදි
1. සියලුම ක්රීඩකයින් කාාමරයේ� මධ්යයයේ� පෙෙළ ගැැසී ඉදිරියේ� සිට පිටුපසට සිටගෙ�න සිටිය
යුතුය
2.කාාමරය දෙෙකට බෙ�දෙෙන ලෙ�ස දකුණු පැැත්ත සහ වම් පැැත්ත. ක්රීඩකයන් ඔබ අසන
ප්රශ්්ණයට සත්යය හෝ�ෝ අසත්යය ලෙ�ස පිළිතුරු දිය යුතු බව පැැහැැදිලි කරන්න, නමුත් “සත්යය”
හෝ�ෝ “අසත්යයය” යැැයි පවසනවාාට වඩාා ක්රීඩකයන් පිළිතුරු සපයන්නේ� සත්යය පිළිතුරක්
සඳහාා දකුණට දිව යාාමෙ�න් හෝ�ෝ ව්යා�ාජ පිළිතුරක් සඳහාා වමට දිවී යැැවීමෙ�නි.
3. “සඳ හරිත චීස්් වලින් සාාදාා ඇත!” වැැනි ප්රශ්්ණ වලට විනෝ�ෝදයක් ඇරඹිය හැැකිය. (පිළිතුර
අසත්යයයක් වන අතර ක්රීඩකයින් දිව “වම් බිත්තිය” දෙෙසට යාා යුතුය.)
4. විනෝ�ෝද සාාධකය:කලින් තරගයෙ�න් ඉවත්වන ක්රීඩකයන් එළියට ගො�ොස්් ඊළඟ තරගය
තෙ�ක් වාාඩි වී සිටිය යුතුය. ක්රීඩකයන් සිව්දෙෙනෙ�කු ඉතිරි වන තුරු දිගටම ක්රීඩාා කර
ඔවුන්ගෙ�න් ඉතිරිවන අය “සත්යය ශූරයන්” ලෙ�ස ප්රකාාශයට පත් කරන්න.
5. වැැදගත්: පෙෙර සැැසිවාාරවල සමාාලෝ�ෝචන ප්රශ්්න අසන්න, “හො�ොඳ එඬේ�රාා වූ
යේ�සුස්්වහන්සේ�ේගේ� බැැටළුවන් නැැති නො�ොවීය!” (පිළිතුර සත්යය වන අතර ක්රීඩකයන්
“දකුණට” දකුණට දිව යාා යුතුය.)
• ජීවිත සම්බන්ධතාාවයට සත්යයය: පේේත්රැැස්් සත්යයය ප්රකාාශ කලේ� නැැත. පේේත්රැැස්් තමාාව ආරක්ෂාා
කරගන්න බො�ොරු කීය. දෙෙවියන් වහන්සේ�ේ අපෙෙන් බලාාපො�ොරො�ොත්තු වන්නේ� අප සැැමවිටම සත්යයය
පැැවසීමයි. යේ�සුස්් වහන්සේ�ේ මාාර්ගය, සත්යයය සහ ජීවිනයයි, ඇදහිලිවන්තයන් සත්යයය අනුගමනය
කිරීමට හාා කීකරු වීමට කැැපවිය යුතුය.

ප්රශ්්ණ
1. ක්රීඩාාවේේ සෑෑම ප්රශ්්නයකටම “සත්යය” හෝ�ෝ “අසත්යය” විය හැැකි පිළිතුරු දෙෙකක් පමණි.
ප්රකාාශය සත්යය වූ විට ඔබ ධාාවනය කළේ�ේ කුමන දිශාාවටද? (දකුණට)
2. බයිබලයේ� පේේත්රැැස්් ඇත්ත කිව්වද නැැත්නම් බො�ොරුවක් කිව්වද? පේේත්රැැස්් බො�ොරු කීවේේ
ඇයි? ඔබට සත්යයය පැැවසීමට හෝ�ෝ බො�ොරු කීමට තේ�රීමක් ඇති විට ඔබ කළ යුත්තේ�
කුමක්ද? (ඇත්ත කියන්න) ඇයි? (බො�ොරුව අපට නරක යැැයි හැැඟේ�, බො�ොරු කීම දෙෙවියන්
වහන්සේ�ේට අකීකරු වීමක්වේේ)
3. ආදරණීය ජේේසුනි, මාාගේ� ස්්වාාමීන් ලෙ�ස ඔබව අනුගමනය කිරීමට මට අවශ්යයය. ඔබට
අවශ්යය ඕනෑෑම ආකාාරයකින් මාාව වෙෙනස්් කරන්න. මට ඔබව අනුගමනය කළ හැැකි ක්රම
යේ�සුස්්වහන්සේ�ේ මට පෙෙන්නුවාා. (නිශ්්චලව) මාාර්ගය පහසු නො�ොවිය හැැකි නමුත් මට මග
පෙෙන්වනු ඇතැැයි මම විශ්්වාාස කරමි.
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වැැඩ පත්රිකාාව



කැපවීම යන යාච්ඤාවේ 6 වන පේළිය ඔබට මතකද?



හිස් තැන් පුරවන්න.
ලූක්9:23”උන්වහන්සේ සියල්ලන්ට කථාක�ොට: යමෙක් මා ____________________නම්,
ඔහු____________________, දවස්පතා____________________, මා අනුව ඒවා”



යේසුස්වහන්සේව අනුගමනය කිරීම කැපවීමක් වන්නේ ඇයි?



ඔබ කැපවී සිටින සමහර දේවල් ම�ොනවාද?



ප්රතිචාාර කාාලය:

	ඔබේ ඇස් වසාගෙන යේසුස්වහන්සෙගෙන් අසන්න, “මම ඔබ කෙරෙහි දැඩි උනන්දුවක් දක්වන, කැපවූ
අනුගාමිකයෙක් නම් කුමක් පෙනේවිද?” ඔබ කරන්නේ කුමක්ද? යේසුස්වහන්සේ ඔබට පෙන්වන දේ ගැන
පින්තූරයක් අඳින්න පසුව එය ඔබේ පන්තිය සහ දෙමාපියන් සමඟ බෙදා ගන්න.
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එය රැප් එකක්!

ඔබ ඔබේ මවට දවස පුරා ගෙදර ද�ොරේ වැඩට උදව් කරයි
ඒක හ�ොඳයි! ඒක හ�ොඳයි!

ඔබ ක්රීඩාා කණ්ඩාායමක් සඳහාා ලියාාපදිංංචි වූ නමුත් ගො�ොස්් ක්රීඩාා කිරීමට අමතක කරයි
ඒක නරකයි! ඒක නරකයි!

පංතියේ බ�ොහ�ෝ� වෙහෙසකාරිව සිටින මිතුරෙකුට ඔබ උදව් කරයි
ඒක හ�ොඳයි! ඒක හ�ොඳයි!

ඔබ ඔබේ� පියාානෝ�ෝ පාාඩම මඟහරින නිසාා ඔබ අසමත් වී යයි
ඒක නරකයි ! ඒක නරකයි!

ඔබ දුන් සියලු ප�ොර�ොන්දු ඔබ ඉටු කරයි
ඒක හ�ොඳයි! ඒක හ�ොඳයි!

එමනිසා ඔබේ කැපවීම් තබාගෙන යාච්ඤා කිරීමට මතක තබා ගන්න!

ගුරුවරයාා නාායකත්වය දෙෙන්නේ� කළු පැැහැැයෙ�න් ඇති වචන කියවීමෙ�න් වන අතර ළමයින්
නිල් පැැහැැයෙ�න් දක්වාා ඇති ප්රතිචාාරය අනුගමනය කරයි. පසුව, කණ්ඩාායමක් ලෙ�ස
තමන්ගේ�ම රැප් ලිවීමට පන්තියට දිරිගන්වන්න, ඔවුන්ගේ� යෝ�ෝජනාා පුවරුවේේ ලියන්න.
ළමයින් තමන් ලියාා ඇති දේේ ප්රකාාශ කරන විට ඔවුන් නරඹන්න! දිරිගන්වන්න!
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ම
පී
ැ
ය

සැනසිලිකරුවානන් • ය�ොහන් 14:15-31

ඔබගේ ශුද්ධාත්මයාණන්ගෙන් මා පුරවන්න.
මා වෙනුවෙන් ඇති ඔබගේ සැලසුම් දැන
ගැනීමට මට අවශ්යාය.

එපීස 5:18 ආ
ආත්මයෙන් පූර්ණ වන්න.
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යැපීම
එය ඔබට දැැනෙ�නවාාද?
ඔබගේ� ශුද්ධාාත්මයාාණන්ගෙ�න් මාා පුරවන්න. මාා වෙෙනුවෙෙන් ඇති ඔබගේ�
සැැලසුම් දැැන ගැැනීමට මට අවශ්යයය.
–––––
එපීස 5:18 ආ

ආත්මයෙන් පූර්ණ වන්න.

දෙවියන්ව
හන්සේගෙන්
යැපීම යන
්නෙන් අද
හස්
කරන්නේ
කුමක්ද?

දැැනනෙන
ය
එ

වාාද

?

ඔබට එය
සො�ොයාාගත හැැකිද?

ඔබ
ට

ආත්මයෙන්
යන්නෙන්
පූර්ණ වීම
රන්නේ
අදහස් ක
කුමක්ද?

ක්රියාා 2:1–17
රෝ�ෝම 8:26, 27
ර�ෝ�ම 15:13
ගලාති 5:22-26
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ය�ොහන් 16:13a

දෙවිය
න
හඬ ඇ ්වහන්සේගේ
සීම
අදහස යන්නෙන්
් කරන
කුමක ්නේ
්ද?

අප
පූර්ණ
ආත්මයෙන්
කෙස�ේද?
වන්නේ

යැපීම
“පො�ොප්කෝ�ෝන් යාාච්ඤාාව” කඩිනම් සැැසිය
“ඔබගේ� ශුද්ධාාත්මයාාණන්ගෙ�න් මාා පුරවන්න. මාා වෙෙනුවෙෙන් ඔබේ� සැැලසුම් දැැන
ගැැනීමට මට අවශ්යයයි.” දරුවන්ට නැැවත යාාච්ඤාා කරන්න. දෙෙවියන්වහන්සේ�ේ තම
ආත්මයෙ�න් ඔවුන්ව පුරවාා ආත්මයාාණන් ගලාා යාා හැැකි නාාලිකාා බවට දරුවන් පත්
කරන ලෙ�ස ඉල්ලාා එක් වාාක්යයයක් යාාච්ඤාා කිරීමට ඔවුන්ව දිරිමත් කරන්න. නියැැදි
පාාඩමේ� දක්වාා ඇති පරිදි දෙෙවිඳුන්ගේ� නම් හෝ�ෝ ඔහුගේ� ගතිලක්ෂණ ඔවුන්ට කෑෑ
ගැැසිය හැැකිය.

ඒ ගැැන කතාා කරන්න!
• දෙෙවියන්වහන්සේ�ේට අප සමඟ කථාා කිරීමට අවශ්යයයි. සමහර විට අපට එයට
ඇහුම්කන්දීම දුෂ්්කර ය. නමුත් අපි දිගටම සවන් දෙෙනවාා නම්, උන්වහන්සේ�ේගේ�
කටහඬ දැැන ගැැනීමට අපට ඉගෙ�න ගත හැැකිය.
• අ
 ප දෙෙවියන්වහන්සේ�ේගේ� ශුද්ධාාත්මයාාණන් මත රඳාා සිටිය යුතුය. අප විශ්්වාාසය
තැැබිය යුත්තේ� දෙෙවියන්වහන්සේ�ේගේ� බලය මත මිස අපේේම බලය මත නො�ොවේේ.
• යේසුස්වහන්සේ හා සමාන වීමට අප උන් වහන්සේගේ ආත්මය මත රඳා සිටිය
යුතුය.
• ඔ
 බ ආත්මයෙන් පූර්ණ වූ විට, ඔබව වැඩි වැඩියෙන් උන්වහන්සේ උදෙසා පාවිච්චි
කිරීමට යේසුස්වහන්සේට හැකි වේවි.
• ඔ
 බට තවත් ප්රේේ�මය, ප්රීතිය, සාාමය, ඉවසීම සහ ඔහුගේ� ආත්මයේ� අනෙ�ක් ඵල
ලැැබෙ�නු ඇත.
මිතුරෙකු සිටීම, සෑම දිනකම ඔබට මග පෙන්වීම සඳහා ඔබට විශ්වාසය තැබිය
හැකි සැනසිලිකරුවෙකු සිටීම යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද යන්න ගැන
කතා කිරීමෙන් සාකච්ඡාවට නායකත්වය දෙන්න. එම සම්බන්ධතාවය හැඟෙන්නේ
කෙලෙසද? ආත්මයේ විවිධ ඵල ගැන සාකච්ඡා කරන්න, අනෙක් අයට වඩා ඔවුන්
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යැපීම
ඔබට එය ඇසේ�ේද?
සැැනසිලිකරුවාානන් (යො�ොහන් 14:15-31)

මො�ො

හො�ොතක් ඔබේ� ඇස්් වසාාගෙ�න ඔබ සැැබවින්ම ආදරය කරන මිතුරෙෙකු ගැැන සිතන්න. ඔබ
ඔවුන්ගේ� මුහුණ දකිනවාාද? දැැන් සිතන්න, “මම හෙ�ට පිටත් වී ඔබට පැැමිණිය නො�ොහැැකි දුර
බැැහැැර ස්්ථාානයකට යනවාා. නමුත් ඔබ කණගාාටු නො�ොවන්න, මම ඔබ සමඟ කතාා කිරීමට සහ සෙ�ල්ලම්
කිරීමට මගේ� ආත්මය මෙ�හි තබමි. ” ඇත්ත වශයෙ�න්ම මෙ�ය දෙෙවියන්වහන්සේ�ේට පිටින් කිසි විටෙ�කත් සිදු
නො�ොවනු ඇත. නමුත් යේ�සුස්් වහන්සේ�ේ කුරුසියේ� මියගො�ොස්් ස්්වර්ගයේ�
සිටින තම පියාාගේ� දකුණු අතට නැැඟීමට පෙෙර සිදු වූයේ� මෙ�යයි.
උන්වහන්සේ�ේ අපිව තනි කළේ�ේ නැැත. යේ�සුස්්වහන්සේ�ේ යො�ොහන්
14:16-17 හී මෙ�සේ�ේ පැැවසීය. “මම පියාාණන්වහන්සේ�ේගෙ�න්
ඉල්ලන්නෙ�මි, එවිට උන්වහන්සේ�ේ නුඹලාා සමග
සදාාකල්ම සිටින පිණිස වෙෙන සැැනසිලිකාාරයෙ�කු
නුඹලාාට දෙෙනසේ�ේක. ඒ සැැනසිලිකාාරයාාණෝ�ෝ සත්යයතාාවේේ
ආත්මයාාණන්වහන්සේ�ේය. උන්වහන්සේ�ේව පිළිගන්ට
ලෝ�ෝකයාාට බැැරිය; මක්නිසාාද ලෝ�ෝකයාා උන්වහන්සේ�ේව
දකින්නේ�වත් අඳුනන්නේ�වත් නැැත. නුඹලාා උන්වහන්සේ�ේව
අඳුනන්නහුය; මක්නිසාාද උන්වහන්සේ�ේ නුඹලාා සමග නැැවතී
සිටිනසේ�ේක, නුඹලාා තුළෙ�හි සිටිනසේ�ේක.”
සභාාවන්හි සේ�ේවය ආරම්භ කිරීමට යේ�සුස්්වහන්සේ�ේ තම
ආත්මයාාණන් වහන්සේ�ේ යැැවීය.වැැඩි කලක් යන්නට මත්තෙ�න්,
පෙෙන්තකො�ොස්්ත නමින් හැැඳින්වෙෙන විශේ�ේෂ දිනයක, තද සුළඟක්
හමන්නට වූ අතර, උන්වහන්සේ�ේ සිය ශුද්ධාාත්මයෙ�න් සියල්ලන් ආලේ�ප
කළේ�ේය. උන්වහන්සේ�ේගේ� ආත්මය සෑෑම විටම ඔවුන්ගේ� සැැනසිලිකරු, ගුරුවරයාා සහ මඟ පෙෙන්වන්නාා ලෙ�ස
ඔවුන් සමඟ සිටියහ. එම ශුද්ධාාත්මයාාණන් වහන්සේ�ේ ඔබත් මාාත් මෙ�න් උන්වහන්සේ�ේගේ� දරුවන් වන අය
තුළ ජීවත් වේේ. උන්වහන්සේ�ේගේ� ආත්මයෙ�න් අපට මඟ පෙෙන්වීමට උන්වහන්සේ�ේට අවශ්යයය. අපි සවන්
දෙෙනවාාද?

ඔබට එය කල හැැකිද?
• ඔ
 බට මඟ පෙෙන්වීම, සැැනසීම සහ ඉගැැන්වීම සඳහාා දෙෙවියන්වහන්සේ�ේගේ� ආත්මය මත රඳාා
සිටින්න.
• උ
 න්වහන්සේගේ ආත්මයාණන්ගෙන් ඔබව පුරවන්න කියා සෑම දිනකම ඔබේ ස්වර්ගික
පියාණන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්න.
• ම
 ට යම් කාාලයක් ගත කර දෙෙවිඳුන්ට ඇහුම්කන් දිය හැැකිද? අපගේ� මහෝ�ෝත්තම දෙෙවිඳුන් සමඟ
විනාාඩි පහක් සම්පූර්ණයෙ�න්ම නිශ්්ශබ්දව සිටින්න.එය සවන් දීම කතාා කිරීමට වඩාා වැැදගත් විය
හැැකිය. දෙෙවියන්වහන්සේ�ේ ඔබට කථාා කරන්නේ� කෙ�සේ�ේද? ගීතාාවලිය 46:10 එකට කියවන්න.
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යැපීම
සෙ�ල්ලම් කරන්න!
සයිමන් කියයි
1. ඔබ පැැහැැදිලි කිරීමට පෙෙර මෙ�ම තරඟයේ�දී ක්රීඩකයන් හො�ොඳින් සවන් දිය යුතුය.
2. එක් පුහුණුකරුවෙෙකු “සයිමන්” වේේ. සයිමන් “ඔබේ� ඇඟිලි ස්්පර්ශ කරන්න” වැැනි ඉල්ලීමක් කරයි
නමුත් ළමයින් ප්රතිචාාර දැැක්විය යුත්තේ� “සයිමන් කියයි ඔබේ� ඇඟිලි ස්්පර්ශ කරන්න” කියාා සයිමන්
පැැවසුවහො�ොත් පමණි.
3. සයිමන් නො�ොකියන දෙෙයක් කළො�ොත් ළමයින් එම ක්රීඩාාවෙෙන් ඉවත් වේේ.
4. මුලදී සයිමන් ළමයින්ගෙ�න් ඉල්ලාා සිටින සියලු ඉල්ලීම් අනුගමනය කිරීම පහසු විය යුතුය. ඔබේ�
කන ස්්පර්ශ කිරීම ,වැැතිර සිටින්න, වාාඩි වන්න, නැැගී සිටින්න වැැනි දෑෑ පහක් කරන්න. ක්රීඩාාව
ඉදිරියට යත්ම සයිමන්ට “සයිමන් කියයි ඔබේ� ඇඟිලි ස්්පර්ශ කරන්න” වැැනි ඉල්ලීම් වඩාාත්
අභියෝ�ෝගාාත්මක ලෙ�ස කළ හැැකිය “සයිමන් කියයි ඔබේ� නාාසය සහ ඇඟිලි ස්්පර්ශ කරන්න,”
“ඔබේ� කන් ස්්පර්ශ කරන්න” (“සයිමන් කියයි ”නො�ොකියමින්) දේේවල් ප්රකාාශ කරන්න.
5. ක්රීඩකයන් සිව්දෙෙනෙ�කු ඉතිරි වන තෙ�ක් ක්රීඩාා කර ඔවුන්ගෙ�න් හො�ොඳින් සවන්දී ඉතිරි වන්නන්
ජයග්රාාහක අනුගාාමිකයන් ලෙ�ස ප්රකාාශයට පත් කරන්න.
6. වැැදගත්: නැැවත සෙ�ල්ලම් කරන්න; මේ� වතාාවේේ සයිමන් ඉතාා රහසින් ප්රකාාශයන් කරනු ඇත.
7. ක්රීඩකයන් සිව්දෙෙනෙ�කු ඉතිරි වන තෙ�ක් ක්රීඩාා කර ඔවුන්ගෙ�න් හො�ොඳින් සවන්දී ඉතිරි වන්නන්
ජයග්රාාහක අනුගාාමිකයන් ලෙ�ස ප්රකාාශයට පත් කරන්න
• ජී
 විතයට සත්යයය සම්බන්ධතාාවය: දෙෙවියන්වහන්සේ�ේ නිතරම අප සමඟ කථාා කරන්නේ� ශුද්ධාාත්මයාාණන්
කරණකො�ොටගෙ�නය. දෙෙවියන්වහන්සේ�ේ අපට සැැනසිල්ල, ඉගැැන්වීම සහ මඟ පෙෙන්වීම ලබාා දෙෙන බවට අප
විශ්්වාාසය තැැබිය යුතුය. දෙෙවිඳුන් අපේේ හදවතට කතාා කරන විට අපි අවධාානය යො�ොමු කළ යුතුයි.

ප්රශ්්ණ
1. “සයිමන්ට” ඉක්මනින් කීකරු වීමට ඔබට කළ යුතුව තිබුණේ� කුමක්ද? (සමීපව සවන් දෙෙන්න,
අවධාානය යො�ොමු කරන්න, සයිමන්ගේ� ආඥාා වලට වහාාම කීකරු වන්න) සයිමන් රහසින් ප්රකාාශ
කරන විට ඔබ කළ යුත්තේ� කුමක්ද?
2. අපගේ� සැැනසිලිකරු, ගුරුවරයාා සහ මඟ පෙෙන්වන්නාා වන දෙෙවියන්වහන්සේ�ේගේ�
ශුද්ධාාත්මයාාණන්ට අප සවන් දිය යුතුය. දෙෙවිඳුන් අපට කථාා කරන ආකාාරය අපට ඇසෙ�න්නේ�
කෙ�සේ�ේද? අප කළ යුත්තේ� කුමක්ද? (සමීපව සවන් දෙෙන්න, අවධාානය යො�ොමු කරන්න, දෙෙවියන්
වහන්සේ�ේගේ� ආත්මයාාණන්ට වහාාම කීකරු වන්න) ඔබට මඟ පෙෙන්වීම සඳහාා ශුද්ධාාත්මයාාණන්
මත යැැපීම, විශ්්වාාසය තැැබීම යන්නෙ�න් අදහස්් කරන්නේ� කුමක්ද?
3. දෙෙවියන්වහන්ස ඔබගේ� ශුද්ධාාත්මයාාණන්ගෙ�න් මාා පුරවන්න, ඔබ මාා සමඟ කතාා කරන විට
ඔබේ� නිශ්්චල හඬට සමීපව සවන් දීමට මට උදව් කරන්න. ශුද්ධාාත්මයාාණන් වහන්සේ�ේ දැැන්
මාාගේ� හදවතට කථාා කරන අතර මට ඔබව වඩාාත් සමීපව අනුගමනය කළ හැැකි එක් ක්රමයක් මට
පෙෙන්වන්න. ශුද්ධාාත්මයාාණෙ�නි, ඔබවහන්සේ�ේ මාාගේ� ගුරුවරයාා සහ මග පෙෙන්වන්නාා වීම ගැැන
ඔබට ස්්තූතියි.
©2018 The Prayer Covenant for Children/Games provided by GameLife77.com. All rights reserved.
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යැපීම
වැැඩ පත්රිකාාව

	එය වඩාත් දුෂ්කර වෙමින් පවතී, නමුත් ඔබට එය කළ හැකිය! යාච්ඤාවේ 7 වන පේළිය වන යැපීම ඔබට
මතකද?



හිස් තැන් පුරවන්න.
එපීස 5:18b: “නුමුත් ______________________________________ පූර්ණවී



ආත්මයේ ඵල පහත නම් කරන්න:
_________________ _________________ ___________________
_________________ _________________ ___________________
_________________ _________________ ___________________

	ඔබට පෙන්නුම් කිරීමට වඩාත්ම අභිය�ෝ�ගාත්මක හ�ෝ� දුෂ්කර ඵලය කුමක්ද? යාච්ඤාව උපකාර කරන්නේ
කෙස�ේද?



ප්රතිචාාර කාාලය:
ඔබේ� ඇස්් වසාාගෙ�න දෙෙවියන්වහන්සේ�ේ ඔබට පවසන දේේට සවන් දෙෙන්න. උන්වහන්සේ�ේ ඔබට බයිබල් පදයක්
මතක් කළාාද? ඔබට යම් අදහසක් ලබාා දුන්නාාද? ඔබට කිසියම් විශේ�ේෂිත පුද්ගලයෙ�කු ගැැන මතක් කළාාද?
දෙෙවියන්වහන්සේ�ේ ඔබට පවසනු ඇතැැයි ඔබ සිතන දේේ කඩදාාසි කැැබැැල්ලක අඳින්න නැැතිනම් ලියන්න.
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යැපීම
එය රැප් එකක්!

කේටි තම මිතුරියට පල්ලියට ආරාධනා කිරීමට තීරණය කළාය.
ආත්මයෙන්ද? ඔව් ඔව් ඔව්!
ජ�ෝ� පාඩම් න�ොකර විභාගයේදී වංචා කළ�ේය.
ආත්මයෙන්ද? නෑ නෑ නෑ !
සුසී සිය සාක්ෂිය මුළු පන්තිය සමඟම බෙදා ගත්තාය.
ආත්මයෙන්ද? ඔව් ඔව් ඔව්!
ඉතාා අසනීපව සිටින තම මව සුවපත් කරන ලෙ�ස බ්රයන් යාාච්ඤාා කළේ�ේය.
ආත්මයෙන්ද? ඔව් ඔව් ඔව්!
පීට තමාට අයිති නැති දෙයක් ගත්තේය.
ආත්මයෙන්ද? නෑ නෑ නෑ !
ජෙසී මිෂනාරිවරයෙකුගේ ළමයෙකු වෙනුවෙන් යාච්ඤා කිරීමට පටන් ගත්තේය.
ආත්මය තුළ සහ එය රැප් එකක්!

ගුරුවරයාා නාායකත්වය දෙෙන්නේ� කළු පැැහැැයෙ�න් ඇති වචන කියවීමෙ�න් වන අතර ළමයින්
නිල් පැැහැැයෙ�න් දක්වාා ඇති ප්රතිචාාරය අනුගමනය කරයි. පසුව, කණ්ඩාායමක් ලෙ�ස
තමන්ගේ�ම රැප් ලිවීමට පන්තියට දිරිගන්වන්න, ඔවුන්ගේ� යෝ�ෝජනාා පුවරුවේේ ලියන්න.
ළමයින් තමන් ලියාා ඇති දේේ ප්රකාාශ කරන විට ඔවුන් නරඹන්න! දිරිගන්වන්න!
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ම
ෑ
ප
බල

යේසුස්වහන්සේ සහ ළදරුවන් • මතෙව් 18:1-6

ඔබගේ� කරුණාාව, සත්යයය සහ යුක්තිය
සඳහාා මෙ�වලමක් බවට මාා පත් කරන්න.

ය�ොහාන් 1:14
තවද වාාක්යයයාාණෝ�ෝ මාංං�සවත්වී, කරුණාාවෙෙන්ද
සත්යයයෙ�න්ද පූර්ණව, අප අතරෙෙහි වාාසයකළසේ�ේක.
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බලපෑම
එය ඔබට දැැනෙ�නවාාද?
ඔබගේ� කරුණාාව, සත්යයය සහ යුක්තිය සඳහාා මෙ�වලමක් බවට මාා පත්
කරන්න.
–––––
යො�ොහාාන් 1:14

තවද වාාක්යයයාාණෝ�ෝ මාංං�සවත්වී, කරුණාාවෙෙන්ද සත්යයයෙ�න්ද පූර්ණව, අප අතරෙෙහි

දැැනනෙන
ය
එ

වාාද

?

ඔබට එය
සො�ොයාාගත හැැකිද?

ඔබ
ට

න්
දෙවිඳු
තෑගි
ති
ඇ
මට දී
වාද?
ම�ොන

දෙවිය
න
කරුණ ්වහන්ස
ේගේ
ාව අ
න් අය
පෙන්
ට
විය හ
ැක්කේ
කෙස�ේ
ද?

මතෙ�ව් 19:13-15
ක්රියාා 2:16,17
සත්යයයක් සහ
බො�ොරුව අතර
වෙෙනස
කුමක්ද?
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මේ
බ�ොරු කී
ක්ද?
වරද කුම

බ ල පෑ ම
“පො�ොප්කෝ�ෝන් යාාච්ඤාාව” කඩිනම් සැැසිය
“ඔබගේ� කරුණාාව සත්යය සහ යුක්තිය පිලිබඳ මාාව පණිවිඩකරුවෙෙකු කරන්න” කියාා
යාාච්ඤාා කර දරුවන් යාාච්ඤාාවට යො�ොමු කරන්න , නැැවත දරුවන්ට යාාච්ඤාා කරන්න
, ඔබට එක සත්යය වාාක්යයක් බෙ�දාා ගැැනීමට හාා අවට සිටින යට ඔහුගේ� කරුණාාව
පෙෙන්වීමට උදව් කරන ලෙ�ස දෙෙවියන්වහන්සේ�ේගෙ�න් ඉල්ලාා සිටිමින් යාාච්ඤාා කරන්න
. නියැැදි පාාඩමේ� දක්වාා ඇති පරිදි දෙෙවියන්වහන්සේ�ේගේ� නම් හෝ�ෝ ඔහුගේ� ගතිලක්ෂණ
ඔවුන්ට කෑෑ ගැැසීය හැැක.

ඒ ගැැන කතාා කරන්න!
• යේ�සුස්්වහන්සේ�ේ සෑෑම දිනකම ලෙ�ඩුන්ව සුව කරමින් දුප්පතුන්ට උපකාාරමින්
යුක්තිය පෙෙන්නුවේේය.
• උ
 න්වහන්සේ ඔවුන් මහලුද, තරුණද, ප�ොහ�ොසත් හ�ෝ� දුප්පත් දැයි ගණන්
ගත්තේ නැත.
• උන්වහන්සේ සෑම කෙනෙකුටම සාධාරණ ලෙස සැලකුවාය.
• උන්වහන්සේ�ේ සෑෑම කෙ�නෙ�කුටම ප්රේේ�මණීය හාා කරුණාාවන්ත විය.
• උන්වහන්සේ�ේ නිතරම සත්යයය කතාා කළේ�ේය.
යුක්තිය සඳහාා නියෝ�ෝජිතයන් විය හැැකි ක්රම දරුවන්ට බෙ�දාා දෙෙන්න. සත්යයය
පැැවසීම දුෂ්්කර වන අවස්්ථාා සහ දෙෙවියන්වහන්සේ�ේගේ� වචනය ඔබේ� හදවතේ�
සැැඟවීම සත්යයවාාදීව කථාා කිරීමට ඔබට උපකාාර කරන්නේ� කෙ�සේ�ේද? සාාකච්ඡාා
කරන්න.
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බ ල පෑ ම
ඔබට එය ඇසේ�ේද?
යේ�සුස්්වහන්සේ�ේ සහ ළදරුවන් (මතෙ�ව් 18:1-6)

එ

ක් හවස්් වරුවක දීප්තිමත් හාා අව්ව දවසක ගෝ�ෝලයන් යේ�සුස්්වහන්සේ�ේ සමඟ කතාා කරමින්
සිටියාා. නිවසේ�ේදී, පාාසැැලේ�දී හෝ�ෝ ක්රීඩාා පිටියේ�දී විශේ�ේෂ සැැලකිල්ලක් ලබාා දෙෙන්නේ� කාාටද
යන්න ගැැන අප සමහර විට කනස්්සල්ලට පත්වනවාා සේ�ේම, ගෝ�ෝලයන්ද කල්පනාා කළේ�ේ එකම
දෙෙයයි. “හ්්ම්, එසේ�ේ නම්, ස්්වර්ග රාාජ්යයයේ� වැැදගත්ම තැැනැැත්තාා
කවුද?” කියාා ඔවුහු හිස කසමින් කල්පනාා කළහ. මගේ�
අනුමාානය නම් ඔවුන් සිතුවේේ යේ�සුස්්වහන්සේ�ේ ඔවුන්ගෙ�න්
එක් කෙ�නෙ�කුව නම් කරයි කියාායි. යේ�සුස්්වහන්සේ�ේ
ඔවුන් සිතන දේේ දැැනගෙ�න දරුවෙෙකුව කැැඳවාා. “මාා
ළඟ සිටගන්න” කියාා ඔහුට පැැවසුවාා. ඉන්පසු ඔහු
තම ගෝ�ෝලයන් දෙෙස දෑෑස්් දෙෙස බලාා පුදුම සහගත
ලෙ�ස පැැවසුවේේ, “මේ� දරුවාා මෙ�න් නිහතමාානී වන
තැැනැැත්තාා ස්්වර්ග රාාජ්යයයේ� ශ්රේ�ේෂ්්ඨතම තැැනැැත්තාාය”
යනුවෙෙනි. ඉන්පසු උන්වහන්සේ�ේ ඊටත් වඩාා විශ්්මය
ජනක දෙෙයක් පැැවසුවාා, “කවුරුන් හෝ�ෝ මාාගේ�
නාාමයෙ�න් කුඩාා දරුවෙෙකුව සාාදරයෙ�න් පිළිගන්නේ�
නම් ඔහු මාාව පිළිගනී. ආ! ඔබ දන්නවාා යේ�සුස්්වහන්සේ�ේ
එය පැැවසුවාා නම් උන්වහන්සේ�ේ අදහස්් කළේ�ේ දරුවන්
සත්යයය කතාා කරන නිසාා බවයි.
යේ�සුස්්වහන්ස්්ට යුක්තිය උදෙෙසාා හදවතක් තිබුණි.උන්වහන්සේ�ේ දුප්පතුන් ගැැන සැැලකිලිමත් විය,
ලෙ�ඩුන් කෙ�රෙෙහි අනුකම්පාාව දැැක්වීය, වේේදනාාවෙෙන් සිටි අයට සාාමය ගෙ�න ආවේේය. බො�ොහෝ�ෝ
විට නො�ොසලකාා හරින ලද දරුවන් සමඟ කාාලය ගත කිරීමට උන්වහන්සේ�ේ නිතරම ප්රිය කළේ�ේය.
යේ�සුස්්වහන්සේ�ේ පැැවසුවේේ “කුඩාා දරුවෙෙකුට රිදවන ඕනෑෑම කෙ�නෙ�කුට එය භයාානකයි” කියාායි.
දෙෙවිඳුන් ඔබට කො�ොතරම් ප්රේේ�ම කරනවාාද සහ රැකබලාා ගන්නවාාද කියාා ඔබට හැැඟෙ�නවාාද?

ඔබට එය කල හැැකිද?
• දෙෙවියන්වහන්සේ�ේගේ� වරප්රසාාදය, සත්යයය සහ යුක්තිය පිළිබඳ පණිවුඩය බෙ�දාා ගැැනීමට
ඔබව යො�ොදාා ගැැනීමට උන්වහන්ස්්ට ඉඩ දෙෙන්න.
• සැැමවිටම සත්යයය කථාා කිරීමට ඔබේ� හදවතින් තීරණය කරන්න.
• දේව වචනය කටපාඩම් කරගන්න
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බ ල පෑ ම
සෙ�ල්ලම් කරන්න!
මෙ�න්න දඬුවම සහ ශුභාාරංංචි අත් චලන
1. සියලුම ක්රීඩකයින් කාාමරයේ� එක් පැැත්තක හෝ�ෝ ක්ෂේේ�ත්ර අවකාාශයේ� පෙෙළ ගැැසී සිටිති. දුරින් පිහිටි
ස්්ථාානයක් පෙෙන්වාා දෙෙන්න. මෙ�තැැන් සිට (ආරම්භක රේේඛාාව) එතැැනට (දුරින් ඇති ස්්ථාානය)
ධාාවනය කර නැැවත පැැමිණෙ�න ලෙ�ස ක්රීඩකයන්ට උපදෙෙස්් දෙෙන්න.
2. වැැදගත්: සියලුම ක්රීඩකයින්ට ආරම්භක රේේඛාාවට ආපසු යාාමට ගතවන කාාලය සැැලකිල්ලට ගන්න.
ක්රීඩකයින්ට නැැවත ධාාවනය කළ යුතු යැැයි පවසන්න, නමුත් මේ� වතාාවේේ වේේලාාවෙෙන් අඩක් හෝ�ෝ
යම් පුෂ්් අප්ස්් 10ක දඬුවමක් තිබේ�. වැැදගත්: මෙ�ම අත්දැැකීම සඳහාා ක්රීඩකයින්ට ලබාාදෙෙන කාාලය
යටතේ� අවසන් කිරීමට නො�ොහැැකි විය යුතුය - තරඟය සැැලසුම් කර ඇත්තේ� ක්රීඩකයින් අසමත් වීම
සඳහාා ය.
3. නැැවත උත්සාාහ කිරීමට ක්රීඩකයන්ට ඉඩ දෙෙන්න. ගැැහැැනු ළමයින්ට දුවන්න ඉඩ දෙෙන්න, පිරිමි
ළමයින්ට දුවන්න ඉඩ දෙෙන්න, තරුණ ක්රීඩකයන්ට දුවන්න ඉඩ දෙෙන්න.
4. ක්රීයඩකයන් බො�ොහෝ�ෝ වාාරයක් උත්සාාහ කිරීමෙ�න් පසු ඔවුන් ඉලක්කය සපුරාා නො�ොගත් බව
කණගාාටුවෙෙන් යුතුව පැැහැැදිලි කිරීමෙ�න් පසු ඔවුන් අතර දුර කෙ�ටි වීම සඳහාා දඬුවමක් තිබිය යුතුය.
5. ක්රීඩකයන් දඬුවම ගෙ�වීමට පෙෙර - අනෙ�ක් පුහුණුකරුවන්ගෙ�න් එක් අයෙ�ක් දුව ගො�ොස්් මේ� වගේ�
දෙෙයක් ප්රකාාශ කරන්න: “පුහුණුකරු, ඔබට මෙ�ම ක්රීඩකයින්ට දඬුවම් ලැැබීමට ඉඩදිය නො�ොහැැක!
බලන්න, ඔවුන් කො�ොතරම් වෙෙහෙ�සට පත්ව සිටිනවාාද කියාා! ” පිළිතුර: ඔව්, නමුත් දඬුවමක් තිබිය
යුතු බවට අපි එකඟ වුණාා. අනෙ�ක් පුහුණුකරුට මෙ�සේ�ේ කියන්න: “ඉන්න! මම ඔවුන්ගේ� දඬුවම
ගෙ�වන්නෙ�මි ”(කිසියම් සාාකච්ඡාාවක් පැැවැැත්වීමට පෙෙර, අනෙ�ක් පුහුණුකරු එම පුෂ්් අප්ස්් 10 දඬුවම
ආරම්භ කරන්න).
6. පුහුණුකරු එය කරන විට ළමයින්ට එය ගණන් කරන්න 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10!
7. දරුවන් සමඟ බෙ�දාාගෙ�න “ක්රිස්්තුස්් වහන්සේ�ේට මැැවීම අත් චලනයන් ” කරන්නේ� කෙ�සේ�ේද යන්න
පුහුණු කරන්න (චලනයන් හි පින්තූර සඳහාා උපග්රන්ථ පිටුව බලන්න).
• ජී
 විත සම්බන්ධතාාවයට සත්යයය : දෙෙවියන්වහන්සේ�ේ තම පවුලේ� අයට සහ මිතුරන්ට බලපෑෑමක් කිරීමට
දරුවන් යො�ොදාා ගැැනීමට ආශාා කරයි.

ප්රශ්්ණ
1. පිරිමි ළමයින් හා ගැහැණු ළමයින් දඬුවම් කිරීම් වලින් වෙහෙසට පත්ව සිටිනවාද? (නැත,
පුහුණුකරු අපගේ දඬුවම සිදු කළ�ේය) වාව්! පුහුණුකරු ඔබේ දඬුවම ගන්නේ ඇයි?
2. අපගේ� පාාපය, දෙෙවියන්වහන්සේ�ේට අප්රසන්න දේේවල් නිසාා, අපි දඬුවම ලෙ�ස (මරණය) උපයාා
ඇත්තෙ�මු. ඔබේ� දඬුවම ගෙ�ව්වේේ කවුද? යේ�සුස්්වහන්සේ�ේ ඔබේ� දඬුවම ගෙ�වන්නේ� ඇයි?
3. ජේේසුස්් වහන්ස මට ආදර කරමින් මාා වෙෙනුවෙෙන් මැැරෙෙන්නට මගේ� දඬුවම ඔබවහන්සේ�ේ ගත් නිසාා
ස්්තුතියි. පිරිමි ළමයින් හාා ගැැහැැණු ළමයින් මො�ොහො�ොතකට නිශ්්චලව සිටිමින් යේ�සුස්්වහන්සේ�ේ
ඔබට කො�ොතරම් ප්රේේ�ම කරනවාාදැැයි සිතාා බලමු. (නිශ්්චලව) ජේේසුස්් වහන්සේ�ේ මාාගේ� පව්වලට සමාාව
දෙෙන්න. මට පසුතැැවිලි වී මාාගේ� පව් වලින් ඉවත්වීමට මට අවශ්යයයි. යේ�සුස්්වහන්ස කරුණාාකර
මාාගේ� ගැැලවුම්කරුවාාණන් වන්න. මගේ� ජීවිතයෙ�න් කරුණාාව, සත්යයය සහ යුක්තිය පෙෙන්වන්නේ�
කෙ�සේ�ේද? (නිශ්්චලව) මාාව ඔබවහන්සේ�ේගේ� දරුවෙෙකු බවට පත් කිරීම ගැැන යේ�සුනී ඔබට ස්්තූතියි.
ශුද්ධාාත්මයාාණනී මාා තුළින් සෑෑම දිනකම බැැබළෙ�න්න!
©2018 The Prayer Covenant for Children/Games provided by GameLife77.com. All rights reserved.
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වැැඩ පත්රිකාාව



යාච්ඤාවේ 8 වන පේළිය වන බලපෑම ඔබට මතකද?



හිස් තැන් පුරවන්න.
යො�ොහාාන් 1:14: “තවද __________ මාංං�සවත්වී, __________ සත්යයයෙ�න්ද __________, අප
_______________ වාාසයකළසේ�ේක.”

	ඔබේ පාසලට, පල්ලියට හ�ෝ� අසල්වැසියා ලෙස අලුතින් පැමිණි අයෙකු ඔබ පිළිගෙන තිබේද? එස�ේ නම්,
ඔබ එම පුද්ගලයා පිළිගත් කාලය බෙදා ගන්න. එස�ේ න�ොවේ නම්, එය උත්සාහ කර බලන්න. ඔබ එය වැඩි
වැඩියෙන් කරන තරමට එය පහසු වේ!

	දුෂ්්කර තත්වයකදී නිවැැරදි දේේ කිරීමට යමෙ�කුට බලපෑෑම් කිරීමට හෝ�ෝ ඒත්තු ගැැන්වීමට ඔබට හැැකි වූ
කාාලයක් ගැැන ඔබට සිතිය හැැකිද? එසේ�ේ නම්, එම පුද්ගලයාා ඔබගේ� උදව්වට ප්රතිචාාර දැැක්වූ ආකාාරය
බෙ�දාා ගන්න.



ප්රතිචාාර කාාලය:

	ඔබ ප්රශ්්ණවලට පිළිතුරු දෙෙන විට දෙෙවියන්වහන්සේ�ේගෙ�න් විමසන්න. ඔබ අවට සිටින අය වෙෙත ළඟාා වීමට
ඔබට භාාවිතාා කළ හැැකි ක්රම ගැැන ඔබට සිතිය හැැකිද?ඔබට ඔබේ� දේේවස්්ථාානයේ� යාාච්ඤාා සමාාජයක් ආරම්භ
කළ හැැකිද? සාාමාාන්යයයෙ�න් දේේවස්්ථාානයට නො�ොයන ඔබේ� සමහර මිතුරන්ට ආරාාධනාා කළ හැැකිද? ඔබේ�
පන්තියේ� දරුවෙෙකු හෝ�ෝ නව අසල්වැැසියෙ�කු සාාදරයෙ�න් පිළිගනිමු.
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එය රැප් එකක්!

මට ඔබේ� සත්යයයේ� නියෝ�ෝජිතයකු වීමට අවශ්යයයි!
අවශ්යයයි ! අවශ්යයයි !

මට ඔබගේ� කරුණාාවේේ වචන කථාා කිරීමට අවශ්යයයි!
අවශ්යයයි ! අවශ්යයයි !

සෑෑම දිනකම මගේ� ජීවිතයේ� ඔබේ� යුක්තිය පෙෙන්වීමට මට අවශ්යයයි!
අවශ්යයයි ! අවශ්යයයි !

අතරමංං වී නො�ොමඟ ගිය අයට උදව් කිරීමට මට අවශ්යයයි!
අවශ්යයයි ! අවශ්යයයි !

මට බො�ොහෝ�ෝ දේේ නැැති අයට උදව් කිරීමට අවශ්යයයි!
අවශ්යයයි ! අවශ්යයයි !

අන් අය නො�ොසලකාා හරින අයට උදව් කිරීමට මට අවශ්යයයි!
අවශ්යයයි ! අවශ්යයයි !

මට ඔබේ� ආදරයේ� නියෝ�ෝජිතයාා වීමට අවශ්යයය!
ගුරුවරයාා නාායකත්වය දෙෙන්නේ� කළු පැැහැැයෙ�න් ඇති වචන කියවීමෙ�න් වන අතර ළමයින්
නිල් පැැහැැයෙ�න් දක්වාා ඇති ප්රතිචාාරය අනුගමනය කරයි. පසුව, කණ්ඩාායමක් ලෙ�ස
තමන්ගේ�ම රැප් ලිවීමට පන්තියට දිරිගන්වන්න, ඔවුන්ගේ� යෝ�ෝජනාා පුවරුවේේ ලියන්න.
ළමයින් තමන් ලියාා ඇති දේේ ප්රකාාශ කරන විට ඔවුන් නරඹන්න! දිරිගන්වන්න!
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ඔබේ මහිමය සඳහා සහ ඔබව
අනුගමනය කිරීමට අන් අයට ආරාධනා
කරන්න මා භාවිතා කරන්න.

තාාර්සස්්හි සාාවුල් යේ�සුස්් ක්රිස්්තුස්්වහන්සේ�ේගේ� ප්රේේ�රිත පාාවුල් බවට පත්වීම • ක්රියාා 9: 1-22

මතෙව් 28:19
එබැැවින් නුඹලාා ගො�ොස්්, සියලු ජාාතීන්
ගෝ�ෝලයන් කරපල්ලාා, පියාාණන්ගෙ�ත්
පුත්රයාාණන්ගෙ�ත් ශුද්ධාාත්මයාාණන්ගෙ�ත්
නාාමයට ඔවුන් බව්තීස්්මකරපල්ලාා.
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ෝ ත්වය
ගගෝල
එය ඔබට දැැනෙ�නවාාද?
ඔබේ� මහිමය සඳහාා සහ ඔබව අනුගමනය කිරීමට අන් අයට
ආරාාධනාා කරන්න මාා භාාවිතාා කරන්න.
–––––
මතෙ�ව් 28:19

එබැැවින් නුඹලාා ගො�ොස්්, සියලු ජාාතීන් ගෝ�ෝලයන් කරපල්ලාා, පියාාණන්ගෙ�ත්

ග�ෝ�ලය
ෙක්
යනු කුම
ක්ද?

දැැනනෙන
ය
එ

?
වාාද

ඔබට එය
සො�ොයාාගත හැැකිද?

ඔබ
ට

රයෙකු
මිෂනාරිව
ක්ද?
යනු කුම

මාර්ක් 16:15
ය�ොහාන් 17:4-5
ර�ෝ�ම 10:13-17
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යේසුස්ව
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ගැන අ
පට අන්
අයට
පැවසිය
හැකි ක්
රුම
ම�ොනව
ාද?

ේගේ
හන්ස
ව
න්
ය
ක්
දෙවි
හා යම
ඳ
ස
ය
මහිම
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න
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කිරීම ය
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්නේ
කරන

ෝ ත්වය
ගගෝල
“පො�ොප්කෝ�ෝන් යාාච්ඤාාව” කඩිනම් සැැසිය
“ඔබේ� මහිමය සඳහාා මාාව පාාවිච්චි කරන්න, ඔබව අනුගමනය කරන්න කියාා අන්
අයට ආරාාධනාා කරන්න” කියාායාාච්ඤාා කිරීමෙ�න් දරුවන්ට නැැවත වරක් යාාච්ඤාාවට
මගපෙෙන්වන්න. යේ�සුස්්වහන්සේ�ේව අනුගමනය කිරීමට අන් අයට ආරාාධනාා කිරීමේ�දී
දෙෙවියන්වහන්සේ�ේගේ� මහිමය සහ නිර්භීතකම සඳහාා යො�ොදාා ගැැනීමට ඇති කැැමැැත්ත
ප්රකාාශ කරමින් එක් වාාක්යයයක් හෝ�ෝ යාාච්ඤාා කිරීමට ඔවුන්ව දිරිමත් කරන්න. නියැැදි
පාාඩමේ� දක්වාා ඇති පරිදි දෙෙවියන්වහන්සේ�ේගේ� නම් හෝ�ෝ ඔහුගේ� ගතිලක්ෂණ
ඔවුන්ට කෑෑ ගැැසිය හැැකිය.

ඒ ගැැන කතාා කරන්න!
• මි
 ෂනාාරිවරුන් යනු යේ�සුස්් ක්රිස්්තුස්්ගේ� ශුභාාරංංචිය දේේශනාා කිරීමට දෙෙවියන්
වහන්සේ�ේ විසින් කැැඳවනු ලැැබූ අයවේේ.
•	බො�ොහෝ�ෝ විට එයින් අදහස්් වන්නේ� දුර රටකට ගො�ොස්් නව භාාෂාාවක් හාා
සංංස්්කෘෘතියක් ඉගෙ�නීමින් දෙෙවියන්වහන්සේ�ේට කැැපවෙෙමින් භක්තිවන්ත
ජීවිතයක් ගත්කිරීමයි.
•	අප ජීවත් වන ඕනෑෑම තැැනක මිෂනාාරිවරුන් වීමටත් පාාසැැලේ�දීත් නිවසේ�ේදීත් අප
උන්වහන්සේ�ේගේ� ආලෝ�ෝකය වීම යේ�සුස්්වහන්සේ�ේට අවශ්යය වේේ.
ළමයින්ට ඔවුන්ගේ� දේේවස්්ථාානයෙ�න් හෝ�ෝ ලො�ොව පුරාා දන්නාා අයගේ� මිෂනාාරි
කථාා බෙ�දාාගැැනීමෙ�න් සාාකච්ඡාාව ආරම්භ කිරීමට ඔබට අවශ්යය විය හැැකිය. තම
පවුලේ� අය හාා මිතුරන් සමඟ යේ�සුස්්වහන්සේ�ේව බෙ�දාාගත හැැකි ක්රම ගැැන කතාා
කිරීමට ඔවුන්ව දිරිමත් කරන්න.
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ෝ ත්වය
ගගෝල
ඔබට එය ඇසේ�ේද?
තාාර්සස්්හි සාාවුල් යේ�සුස්් ක්රිස්්තුස්්වහන්සේ�ේගේ� ප්රේේ�රිත පාාවුල් බවට පත්වීම (ක්රියාා 9: 1-22)

ක

ලක් ක්රිස්්තුස්්වහන්සේ�ේගේ� සහ ඔහුගේ� අනුගාාමිකයන්ගේ� වෛෛර කරමින් සතුරෙෙකු වූ
පාාවුල් මුල් සභාාවේේ වැැදගත්ම නාායකයෙ�කු හාා ශුභාාරංංචියේ� මිෂනාාරිවරයෙ�කු බවට
පත්විය. සාාවුල් (ඔහුගේ� නම පාාවුල් ලෙ�ස වෙෙනස්් වීමට පෙෙර) දමස්්කයට යන මාාර්ගයේ� ගමන්
කරමින් සිටියදී එය සිදු විය. ස්්වර්ගයෙ�න් ඉතාා දීප්තිමත් ආලෝ�ෝකයක් දැැකීමෙ�න් ඔහු බිම වැැටුණාාය.
එය ඔහුව අන්ධ කළේ�ේය. “සාාවුල්, ඔබ මට පීඩාා කරන්නේ� ඇයි?
“ස්්වාාමීනි, ඔබ කවුද?” සාාවුල් ඇසුවේේය. “මම ඔබ පීඩාා කරන
යේ�සුස්්.” සාාවුල් බියෙ�න් වෙෙව්ලන්නට විය. දවස්් තුනක්
ඔහුට නො�ොපෙෙනුණි. දවස්් තුනක් ඔහු කන්නේ�වත්
බො�ොන්නේ�වත් නැැතිව සිටියේ�ය. ගො�ොස්් සාාවුල්ව
සො�ොයාාගන්න කියාා අනනියස්් නම් දේේවභක්තික
මිනිසෙ�කුට දෙෙවියන්වහන්සේ�ේ
පැැවසීය.මන්ද
“අනනියස්්, මට සාාවුල්ගේ� පෙෙනීම යථාා තත්වයට
පත් කිරීම අවශ්යයයි. මම ඔහුව මිෂනාාරිවරයෙ�කු ලෙ�ස
තෝ�ෝරාාගෙ�න තිබෙ�නවාා. ”යැැයි දෙෙවියන්වහන්සේ�ේ
පැැවසුවද අනනියස්්ට ඒ පිලිබඳ පැැහැැදීමක් නො�ොතිබිණි.
සාාවුල් ක්රිස්්තියාානීන්ට කළ සියලු බිහිසුණු දේේවල් ඔහු
අසාා තිබුණත් අනනියස්් දෙෙවියන්වහන්සේ�ේට කීකරු
විය. දෙෙවියන්වහන්සේ�ේ සාාවුල්ව සුව කළාාය. සාාවුල් ගිය
සෑෑම තැැනකම යේ�සුස්්වහන්සේ�ේ ගැැන දේේශනාා කරන්නත්
ඉගැැන්වීමටත් පටන්ගත්හ. බො�ොහෝ�ෝ දෙෙනෙ�ක් යේ�සුස්්වහන්සේ�ේගේ� අනුගාාමිකයන් බවට පත් වූහ.
සාාවුල්ගේ� නම පසුව පාාවුල් ලෙ�ස වෙෙනස්් කරන ලදි. පාාවුල්ගේ� ඉගැැන්වීම්වලින් සහ සභාාවන්ට
ලියූ ලිපිවලින් බයිබලය පිරී තිබේ�. ඔහු යේ�සුස්්වහන්සේ�ේ වෙෙනුවෙෙන් ලෝ�ෝකය උඩු යටිකුරු කළේ�ේය,
දෙෙවියන් වහන්සේ�ේට සියලු මහිමය ලබාා දෙෙමින් අන් අයටත් එසේ�ේ කිරීමට ඉගැැන්වීය

ඔබට එය කල හැැකිද?
• ඔ
 බ කරන ඕනෑෑම දෙෙයක් දෙෙවියන්වහන්සේ�ේගේ� මහිමය සඳහාා කරන බව ඔබේ� හදවතින්ම
තීරණය කරන්න.
• ඔබගේ� තලෙ�න්ත සහ හැැකියාාවන් දෙෙවියන්වහන්සේ�ේගෙ�න් බව හඳුනාා ගන්න.
• ඔබ කරන සෑෑම දෙෙයක්ම යේ�සුස්්වහන්සේ�ේට ප්රේේ�ම කිරීමේ� ත්යා�ාගයක් වේේවාා.
• දෙෙවියන්වහන්සේ�ේව අනුගමනය කරන්න කියාා අන් අයට ආරාාධනාා කිරීමේ�දී නිර්භීත වීමට ඔබට
උදව් කරන්න කියාා දෙෙවියන්වහන්සේ�ේගෙ�න් ඉල්ලන්න.
• ඔබ කො�ොහේ�ේ ගියත් දෙෙවියන්වහන්සේ�ේගේ� ප්රේේ�මය බෙ�දාා ගැැනීමට අවස්්ථාා ඉල්ලන්න.
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• මි
 තුරාා හෝ�ෝ පවුලේ� සාාමාාජිකයෙ�කු සමඟ ශුභාාරංංචි පණිවිඩය බෙ�දාා ගැැනීමට “ක්රිස්්තුස්්
වහන්සේ�ේගේ� මැැවීම” අත් චලනයන් යො�ොදාාගන්න. ඔබට මෙ�යට විනෝ�ෝදජනක, ඉගෙ�නීමට පහසු
මෙ�වලම සො�ොයාාගත හැැකිය මෙ�ම පො�ොතේ� පිටුපස 109 වන පිටුව.

ෝ ත්වය
ගගෝල
සෙ�ල්ලම් කරන්න!
නෙ�ට් ටැැග්
1. ක්රීඩාා කරන සීමාාවන් ක්රීඩකයන්ට පෙෙන්වන්න
2. ආරක්ෂාාව සඳහාා: බො�ොහෝ�ෝ ක්රීඩකයින් සිටී නම්, ඔවුන් එක් ප්රදේේශයක සිටින ලාාබාාලතම ක්රීඩකයන්
හාා තවත් ප්රදේේශයක ක්රීඩාා කරන වයස්්ගතම ක්රීඩකයන් සමඟ කණ්ඩාායම් කිහිපයකට බෙ�දන්න.
3. වැැදගත්: සියලුම ක්රීඩකයින් දැැලට හසු වන තුරු ක්රීඩාාව අවසන් නො�ොවන බව පැැහැැදිලි කරන්න.
4. වැැදගත්: “එය” වීමට කුඩාාම ක්රීඩකයාා තෝ�ෝරන්න. “එය” වීමට එක් ක්රීඩකයෙ�කු තෝ�ෝරන්න. “එය”
ලෙ�ස තෝ�ෝරාාගත් ක්රීඩකයාා අනෙ�ක් අය පසුපස හඹාා යමින් ඔවුන්ගෙ�න් එක් අයෙ�කු “ටැැග්”(හසුකර
ගැැනීමට)කිරීමට උත්සාාහ කරයි (අතකින් ස්්පර්ශ කරයි) අනෙ�ක් ක්රීඩකයන් පැැන යාාමට උත්සාාහ
කරයි.
5. “එය” ක්රීඩකයාා තවත් ක්රීඩකයෙ�කු ටැැග් කළ පසු ක්රීඩකයන් දෙෙදෙෙනාාම දැැන් “එය” වන අතර
ක්රීඩකයන් දෙෙදෙෙනාා “නෙ�ට්” මෙ�න් දෑෑත් දිගු කරති.
6. ටැැග් කර ඇති සෑෑම නව ක්රීඩකයෙ�ක්ම “නෙ�ට්” හාා සම්බන්ධ වේේ - ක්රීඩකයන් දිගු රේේඛාාවකින් අත්
අල්ලාාගෙ�න සිටිති.
7. “නෙ�ට්” සියලුම ක්රීඩකයින් අල්ලාා ගන්නාා තෙ�ක් දිගටම ක්රීඩාා කරන්න.
8. කාාලය ඉඩ දෙෙන පරිදි වැැඩි වට ගණනක් ක්රීඩාා කිරීම, සෑෑම අවස්්ථාාවකම කුඩාා ක්රීඩකයෙ�කු සමඟ
පළමු ක්රීඩකයාා “එය” වේේ.
• ජී
 විත සම්බන්ධතාාවයට සත්යයය: එක් ක්රීඩකයෙ�කුගෙ�න් ආරම්භ කළ ක්රීඩාාව එක් ක්රීඩකයෙ�කු අල්ලාා ගැැනීමෙ�නි,
පසුව දැැල විශාාල වී එක් වරකට වැැඩි ප්රමාාණයක් අල්ලාා ගන්නාා ලදි, අවසාානයේ�දී සියල්ලන්ම දැැලට හසු
වේේ. ගෝ�ෝලයන් සෑෑදීම ආරම්භ වන්නේ� එක් පුද්ගලයෙ�කු හික්මවීමෙ�න් පසුව එය බො�ොහෝ�ෝ දෙෙනෙ�කුට ගුණ
කිරීමෙ�න්ය!

ප්රශ්්ණ
1. ක්රීඩාාව අවසන් වීමට නම් ළමයින් තිදෙෙනෙ�කු දැැලකට හසු විය යුතුද? (හැැමෝ�ෝම!) ඉන්න, එක්
ක්රීඩකයෙ�ක් තනිවම ඔහු / ඇය සියල්ලන්ම දැැල තුළට අල්ලාාගත්තේ� කෙ�සේ�ේද? (එක් ක්රීඩකයෙ�කු
සමඟ ආරම්භ කර එය වේේගයෙ�න් ගුණනය වේේ)
2. යේසුස්වහන්සේ තම අනුගාමිකයන් වන ග�ෝ�ලයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේ කුමක්ද? එක ජාතියක
පමණක් ග�ෝ�ලයන් කරන්න කියා යේසුස්වහන්සේ තම ග�ෝ�ලයන්ට පැවසුවාද? (නැත, සියලු
ජාතීන්!)
3. ආදරණීය ජේේසුස්් වහන්ස සියලු ජාාතීන් ගෝ�ෝලයන් කිරීමෙ�න් ඔබට කීකරු වීමට මට අවශ්යයය.
සියලු ජාාතීන් වෙෙනුවෙෙන් යාාච්ඤාා කිරීමෙ�න් සහ යේ�සුස්්වහන්සේ�ේ ගැැන මාා දන්නාා සියල්ලන්ට
පැැවසීමෙ�න් මට අදම ආරම්භ කළ හැැකිය. ඔබවහන්සේ�ේව අනුගමනය කිරීමට මාා දිරිමත් කිරීමට ඔබ
කැැමති අය කවුරුන්දැැයි දෙෙවියන් වහන්සේ�ේ දැැන් මට පෙෙන්වුව මැැනව. (නිශ්්චලව) හො�ොඳ ගෝ�ෝලයන්
සාාදන්නෙ�කු වන්නේ� කෙ�සේ�ේදැැයි යේ�සුනී මට ඉගැැන්වුවමැැනව.
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ෝ ත්වය
ගගෝල
වැැඩ පත්රිකාාව



ඔබ බ�ොහ�ෝ� දුරට ඉවරයි! යාච්ඤාවේ 9 වන පේළිය වන ග�ෝ�ලත්වය බව ඔබට මතකද?



හිස් තැන් පුරවන්න.
මතෙව් 28:19” එබැවින් __________ ග�ොස්, ____________________ කරපල්ලා, පියාණන්ගෙත්
_______________ _______________ නාමයට ඔවුන් බව්තීස්මකරපල්ලා.”



මිෂනාරිවරයෙකු යනු කුමක්ද?



ඔබ හෝ�ෝ මම මිෂනාාරිවරුන් වී අපේේ අසල්වැැසි ප්රදේේශවල ගෝ�ෝලයන් බිහි කරන්නේ� කෙ�සේ�ේද?



ප්රතිචාාර කාාලය:

	යේ�සුස්්වහන්සේ�ේව නො�ොදන්නාා ඔබ දන්නාා එක් පුද්ගලයෙ�කු නම් කරන්න. කාාඩ්පතක ඔවුන්ගේ� නම ලියාා
සෑෑම දිනකම ඔවුන් වෙෙනුවෙෙන් යාාච්ඤාා කිරීමට කැැප වන්න. දෙෙවියන්වහන්සේ�ේට තම ප්රේේ�මය ගැැන අන් අයට
පැැවසීමට ඔබව යො�ොදාා ගත හැැකි බව මතක තබාා ගන්න!
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ෝ ත්වය
ගගෝල
එය රැප් එකක්!

මට ඇත්තටම ආදරය කිරීමට දෙෙවියන්වහන්සේ�ේගේ� හදවත තිබිය යුතුය
ඔව් ඔව්!
මට ඇත්තෙ�න්ම අවශ්යය වන්නේ� සේ�ේවය කිරීමට දෙෙවියන්වහන්සේ�ේගේ� හදවත තිබීමයි
ඔව් ඔව්!
දෙෙවියන්වහන්සේ�ේට කුඩාාම තැැනැැත්තාා ලෙ�ස මාා භාාවිතාා කළ හැැකි බව මම දනිමි
ඔව් ඔව්!
ඔහුගේ න�ොනවතින ආදරයේ කතාව බෙදා ගැනීමට
ඔව් ඔව්!
මට ගො�ොස්් යේ�සුස්්ගේ� නාාමයෙ�න් ගෝ�ෝලයන් කිරීමට අවශ්යයය
ඔව් ඔව්!
ඔබත් මට එය කිරීමට උදව් කරනවාද?
ඔව් ඔව්!

ගුරුවරයාා නාායකත්වය දෙෙන්නේ� කළු පැැහැැයෙ�න් ඇති වචන කියවීමෙ�න් වන අතර ළමයින්
නිල් පැැහැැයෙ�න් දක්වාා ඇති ප්රතිචාාරය අනුගමනය කරයි. පසුව, කණ්ඩාායමක් ලෙ�ස
තමන්ගේ�ම රැප් ලිවීමට පන්තියට දිරිගන්වන්න, ඔවුන්ගේ� යෝ�ෝජනාා පුවරුවේේ ලියන්න.
ළමයින් තමන් ලියාා ඇති දේේ ප්රකාාශ කරන විට ඔවුන් නරඹන්න! දිරිගන්වන්න!
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අ

ය
රි
ා
ධික

අන්ධ බර්තිමේ�යුස්් • මාාර්ක් 10:46-52

යේසුස්වහන්සේගේ නාමයෙන් මම
යාච්ඤා කරමි. ආමෙන්.

පිලිප්පි 2:9
එබැැවින් දෙෙවියන්වහන්සේ�ේ
උන්වහන්සේ�ේව ඉතාා උසස්්කො�ොට,
සියලු නාාමවලට වඩාා උසස්් නාාමය
උන්වහන්සේ�ේට දුන්සේ�ේක.
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අධිකාරිය
එය ඔබට දැැනෙ�නවාාද?
යේ�සුස්්වහන්සේ�ේගේ� නාාමයෙ�න් මම යාාච්ඤාා කරමි. ආමෙ�න්.
–––––
පිලිප්පි 2:9

එබැැවින් දෙෙවියන්වහන්සේ�ේ උන්වහන්සේ�ේව ඉතාා උසස්්කො�ොට, සියලු නාාමවලට වඩාා උසස්්
නාාමය උන්වහන්සේ�ේට දුන්සේ�ේක.

යේසුස
්වහන
්සේගේ
නාමය
ෙන් බ
ලය
තිබෙන
්නේ ඇ
යි?

දැැනනෙන
ය
එ

?
වාාද

ඔබට එය
සො�ොයාාගත හැැකිද?

ඔබ
ට

කය
ඔබ ල�ෝ� ේ නම්
සිටිය
භාරව සිදුවේද?
කුමක්

මතෙ�ව් 1:21
මතෙව් 28:18
ය�ොහාන් 14:13
ක්රියාා 4:12
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යේසුස්ව
හන්සේ
ල�ෝ�කය
භාරව සි
ටීම
හ�ොඳ ඇ
යි?

අප
්සේගේ
න
හ
ස්ව
යේසු
යාච්ඤා
ෙන්
ය
ඇයි?
නාම
යුත්තේ
කළ

අධිකාරිය
“පො�ොප්කෝ�ෝන් යාාච්ඤාාව” කඩිනම් සැැසිය
යේ�සුස්් වහන්සේ�ේගේ� නාාමයෙ�න් ඉල්ලීමක් කරමින් එක් වාාක්යයයක් යාාච්ඤාා කිරීමට
ඔවුන්ව දිරිමත් කිරීමෙ�න් දරුවන්ට යාාච්ඤාා කාාලයකට නාායකත්වය දෙෙන්න. මෙ�ය
තමන්ට හෝ�ෝ ආදරණීයයෙ�කුට සුවය ලබාා දීම සඳහාා විය හැැකිය, නැැතහො�ොත් එය
ඔවුන්ට ප්රේේ� මය වර්ධනය කර ගැැනීමට උපකාාර කිරීම හෝ�ෝ දෙෙවියන්වහන්සේ�ේ
විසින් විශේ�ේෂ ආකාාරයකින් භාාවිතාා කිරීම විය හැැකිය. නියැැදි පාාඩමේ� දක්වාා
ඇති පරිදි දෙෙවියන්වහන්සේ�ේගේ� නම් හෝ�ෝ ඔහුගේ� ගතිලක්ෂණ ඔවුන්ට කෑෑ ගැැසිය
හැැකිය.

ඒ ගැැන කතාා කරන්න!
• “ ස්්වර්ගයේ� හාා පො�ොළො�ොවේේ සියලු බලය මට දී තිබේ�” කියාා බයිබලය පවසයි. අප
යේ�සුස්් වහන්සේ�ේගේ� නාාමයෙ�න් යාාච්ඤාා කරන විට අපට බලය ඇත.
• මෙ�ය ප්රශ්්ණ මතු කරයි: යේ�සුස්් වහන්සේ�ේගේ� නාාමයෙ�න් යාාච්ඤාා කළහො�ොත්
දෙෙවියන්වහන්සේ�ේ අපගේ� සියලු යාාච්ඤාා වලට අප කැැමති ආකාාරයට පිළිතුරු දෙෙයිද?
මෙ�යින් අදහස්් කරන්නේ� දෙෙවියන්වහන්සේ�ේ මට අවශ්යය සියල්ල ලබාා දෙෙනවාාද?
• අ
 පගේ� යාාච්ඤාා වලින් අවධාානය යො�ොමු කළ යුත්තේ� ස්්වර්ගයේ� සිටින අපගේ�
පියාාණන්ව මහිමවත් කරන සහ උන්වහන්සේ�ේගේ� රාාජ්යයය පො�ොළො�ොවෙෙහි ඉදිරියට ගෙ�න
යන දේේවල් කෙ�රෙෙහි ය.
දරුවන්ගේ යාච්ඤා ජීවිතය ගැන ඔවුන්ට විවෘතව කතා කරන්න. ඔවුන්ගේ යාච්ඤා වලට
පිළිතුරු ලැබී තිබේද? සමහර යාච්ඤා වලට ඔවුන් බලාප�ොර�ොත්තු වූ ආකාරයට පිළිතුරු
න�ොලැබුණු බව ඔවුන්ට හැඟී ඇති නිසා ඔවුන් කලකිරීමට පත් වී තිබේද?
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ඔබට එය ඇසේ�ේද?
අන්ධ බර්තිමේ�යුස්් (මාාර්ක් 10:46-52)

බ

ර්තිමේ�යුස්් අන්ධ වූ අතර ඔහු ජෙෙරිකෝ�ෝවේේ වීදිවල ජීවත් වූ හිඟන්නෙ�කි. ඔහු
යේ�සුස්්වහන්සේ�ේ ගැැනත් උන්වහන්සේ�ේගේ� පුදුම ක්රියාා ගැැනත් දැැන සිටියේ�ය. යේ�සුස්්වහන්සේ�ේ
ලෙ�ඩුන්, අන්ධයන් සහ ඇවිදින්නට නො�ොහැැකි අයව සුව කළ ආකාාරය ගැැන ඔහු අසාා සිටියේ�ය.
බර්තිමේ�යුස්්ට අවශ්යය වූයේ� යේ�සුස්්වහන්සේ�ේ ඔහුවද සුව කිරීමයි. ඔහු,
“ජේේසුනි, ස්්වාාමීනි, මට අනුකම්පාා කරන්න! මට අනුකම්පාා
කරන්න! ” කෑෑ ගැැසීය. නමුත් අවට ජනයාා බර්තිමේ�යුස්්ට
කාාරුණික නො�ොවීය. ඔවුන් කෑෑගැැසුවාා, “අනේ�, නිශ්්ශබ්ද
වන්න!” නමුත් බර්තිමේ�යුස්් ඒවාා නො�ොසලකාා දිගටම
යේ�සුස්්වහන්සේ�ේට කතාා කළේ�ේය. යේ�සුස්්වහන්සේ�ේ
ඔහුට ඇහුම්කන් දී “ඔහු මාා වෙෙතට ගෙ�නෙ�න්න”
කියාා කීවේේය. සමූහයාා, “ධෛෛර්යවත් වන්න! ඔහු
ඔබට කතාා කරනවාා! ”යයි කියාා. බර්තිමේ�යුස්්
ඔහුගේ� සළුව විසි කරමින් යේ�සුස්් වෙෙතට ගියේ�ය.
“ඔබට ඕන කුමක් ද?” යේ�සුස්්වහන්සේ�ේ ඇසුවේේය.
බර්තිමේ�යුස්් පිළිතුරු දෙෙමින්, “මට පෙෙනීම අවශ්යයයි!”
“ඔබේ� ඇදහිල්ල ඔබව සුව කළාා” කියාා යේ�සුස්්වහන්සේ�ේ
පිළිතුරු දුන්නේ�ය. මිනිසුන්ව සුව කිරීමට යේ�සුස්්ට
බලය තිබෙ�න බව බර්තිමේ�යුස්් විශ්්වාාස කළේ�ේය.අවසාානයේ�
ඔහු කො�ොතරම් සතුටු වූවාාදැැයි ඔබට සිතාාගත හැැකිය. ඔහුගේ� ඇස්්
ඇරගෙ�න යේ�සුස්්වහන්සේ�ේව දැැකීම මො�ොන වගේ�ද කියාා ඔබට සිතාාගත හැැකිද?
ඉන් පසු තවත් ඔහු කිසි විටෙ�කත් පෙෙර සිටි ආකාාරයට සමාාන නො�ොවීය. ඔහු යේ�සුස්්වහන්සේ�ේව
අනුගමනය කරන්න පටන්ගත්තාාය.

ඔබට එය කල හැැකිද?
• යේ�සුස්්වහන්සේ�ේව සතුටු කරන දේේවල් කෙ�රෙෙහි යාාච්ඤාා කිරීමට ඔබේ� අවධාානය යො�ොමු
කරන්න.
• ප්රඥාාව සහ මඟ පෙෙන්වීම ඉල්ලාා යේ�සුස්්වහන්සේ�ේගේ� නාාමයෙ�න් යාාච්ඤාා කරන්න.
• සුවය සහ ශක්තිය ඉල්ලා යේසුස්වහන්සේගේ නාමයෙන් යාච්ඤා කරන්න.
• යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙහි බලය ඇති බව ඔබේ සිතෙන් විශ්වාස කරන්න.
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සෙ�ල්ලම් කරන්න!
“හරි පුහුණුකරු!”
1. ඔබ ක්රීඩාාවේේ පුහුණුකරු බවත් ඔබ මෙ�ම ක්රීඩාාවේේ ක්රීඩකයින්ට අභියෝ�ෝග කිරීමට යන බවත්
ක්රීඩකයන්ට පැැහැැදිලි කරන්න.
2. ක්රීඩකයන් එකිනෙ�කාාට මුහුණලාා එකිනෙ�කට වෙෙනස්් රේේඛාා දෙෙකකින් උරෙෙන් උර ගැැටී සිටිති අනෙ�ක් අයගේ� දෑෑත් ස්්පර්ශ කිරීමට තරම් සමීප වන්න. වරකට එක් ක්රීඩකයෙ�ක් දිගු කළ දෑෑත්
අතරින් රේේඛාාවේේ ඉදිරිපස සිට අවසාානය දක්වාා දිව යයි.
3. ශබ්දය පහසුද? ක්රීඩකයාා ඇස්් පියාාගෙ�න ගමන් කළ යුතුය (රෙෙදි කඩකින් ඇස්් වසාා නැැතහො�ොත්
ක්රීඩකයාාට ඔහුගේ� / ඇයගේ� ඇස්් වසාා ගන්නාා ලෙ�ස කියනු ලැැබේ�).
4. පුහුණුකරුවන් සඳහාා වැැදගත්: ක්රීඩකයන් අවසන් වූ විට ඔවුන්ව නැැවැැත්වීම සඳහාා එක්
පුහුණුකරුවෙෙකු රේේඛාාවේේ කෙ�ළවරේේ සිටගෙ�න සිටියි. වැැදගත්: සියලුම ක්රීඩකයන්ගේ� ආරක්ෂාාව
පිළිබඳ පුහුණුකරුවන්ගේ� වගකීමයි.
5. ක්රීඩකයින් සඳහාා වැැදගත්: ක්රීඩකයාා රේේඛාාවෙෙන් ඉවත් වුවහො�ොත් ඔවුන් තම දෑෑතින් නැැවත රේේඛාාවට
මඟ පෙෙන්විය යුතු බව රේේඛාාවල සිටගෙ�න සිටින ක්රීඩකයින් වග බලාා ගත යුතුය.
6. වරකට එක් ක්රීඩකයෙ�කු ආරම්භයේ� සිට අවසාානය දක්වාා පේේළි දෙෙක අතර ධාාවනය කිරීමට තෝ�ෝරාා
ගනු ලැැබේ�.
• ජී
 විත සම්බන්ධතාාවයට සත්යයය: ක්රීඩකයන් පුහුණුකරු කෙ�රෙෙහි විශ්්වාාසය තැැබූ නිසාා ඔවුන් සවන් දී කීකරු
විය - අපි සියල්ලෝ�ෝම අපගේ� “පුහුණුකරුවන්ට” සවන් දෙෙමු. යේ�සුස්් වහන්සේ�ේ කෙ�රෙෙහි ඊටත් වඩාා
ඇදහිලිවන්තයන් විශ්්වාාස කළ යුතුය, උන්වහන්සේ�ේට ඇහුම්කන් දිය යුතුය.

ප්රශ්්ණ
1. ක්රීඩාාවේේදී ඔබේ� පුහුණුකරු අන්ධව දුවන්නැැයි පැැවසූ විට ඔබේ� පුහුණුකරු කෙ�රෙෙහි විශ්්වාාසය
තැැබීම ඔබට අපහසු වූවාාද? ඔබ ඔබේ� පුහුණුකරුට ඇහුම්කන් දුන්නේ� ඇයි; ක්රීඩක ක්රීඩිකාාවන්
ඔවුන්ගේ� පුහුණුකරුට ඇහුම්කන් දෙෙන්නේ� ඇයි? (පුහුණුකරුට වැැඩි අත්දැැකීම් තිබේ�, පුහුණුකරුට
මාා ජයග්රහණය කිරීමට අවශ්යයයි, පුහුණුකරුට ක්රීඩාා පො�ොතක් තිබේ�, පුහුණුකරුට වඩාා හො�ොඳ
ඉදිරිදර්ශනයක් ඇත)
2. දෙෙවියන් වහන්සේ�ේ සෑෑම දෙෙයක්ම මැැවූ අතර සියල්ල පාාලනය කරන තැැනැැන්වහන්සේ�ේ නිසාාත්,
දෙෙවියන් වහන්සේ�ේගේ� පුත් යේ�සුස්්ක්රිස්්තුස්් වහන්සේ�ේ රජවරුන්ගේ� රජු වන නිසාාත්, යේ�සුස්්
වහන්සේ�ේගේ� නාාමයෙ�න් දෙෙවියන්වහන්සේ�ේගේ� කැැමැැත්තට අනුව යමක් ඉල්ලාා අප යාාච්ඤාා කරන
විට කො�ොපමණ බලයක් ලැැබේ�දැැයි ඔබ සිතන්නේ�ද? (සියලු බලය ඇත)
3. යේ�සුස්්වහන්සේ�ේ පො�ොළො�ොවට ඒවීම ගැැන දෙෙවියන්වහන්ස අපි ඔබට ස්්තූතිවන්ත වන අතර,
ඔබේ� දරුවෙෙකු වන මට යේ�සුස්්වහන්සේ�ේගේ� නාාමයෙ�න් යාාච්ඤාා කිරීමට ඉඩ දීම ගැැන ස්්තූතියි.
දෙෙවියන්වහන්සේ�ේ මට මග පෙෙන්වීම සඳහාා ශුද්ධාාත්මයාාණන් මත විශ්්වාාසය තබමි, විශ්්වාාස කරමි.
දෙෙවිඳුනි, ඔබට මහිමය ගෙ�න ඒමට මාාගේ� ජීවිතය යො�ොදාා ගන්නේ� කෙ�සේ�ේද? (නිශ්්චලව) මම මෙ�ය
යේ�සුස්්වහන්සේ�ේගේ� නාාමයෙ�න් ඉල්ලමි.
©2018 The Prayer Covenant for Children/Games provided by GameLife77.com. All rights reserved.
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වැැඩ පත්රිකාාව



සුභ පැතුම්! ඔබ යාච්ඤාවේ අවසාන පේළියට පැමිණ ඇත, අධිකාරී බලය! ඔබට එය පහතින් ලිවිය හැකිද?



හිස් තැන් පුරවන්න.

	පිලිප්පි 2:9 “එබැවින් දෙවියන්වහන්සේ _______________ ඉතා උසස�්කොට, _______________ වඩා
____________________උන්වහන්සේට දුන්සේක”

	අද දින බයිබල් කතන්දරය ගැැන සිතන විට, යේ�සුස්්වහන්සේ�ේ බර්තිමේ�යුස්් සුව කළ බව ඔබ සිතන්නේ�
ඇයි? යේ�සුස්්වහන්සේ�ේ බර්තිමේ�යුස්්ට ඇහුම්කන් දුන්නාා නම් ඔබටත් සවන්දීමට උන්වහන්සේ�ේට හැැකිද?
යේ�සුස්්වහන්සේ�ේ ඔබට ඇහුම්කන් දුන්නො�ොත්, උන්වහන්සේ�ේ බර්තිමේ�යුස්්ට පිළිතුරු දුන් ආකාාරයට ඔබේ�
යාාච්ඤාාවලට පිළිතුරු දිය හැැකිද? පිළිතුර, ‘ඔව්’! දෙෙවියන්වහන්සේ�ේ යාාච්ඤාාවට සවන් දී පිළිතුරු දෙෙන නිසාා
ඔබට සුවය, ශක්තිය හෝ�ෝ ඔබට සහ අන් අයට උපකාාරය ඉල්ලාා සිටිය හැැකිය.



ප්රතිචාාර කාාලය:

	යාාච්ඤාා ඉල්ලීම් පෙෙට්ටියක් සාාදන්න. ඔබට ඕනෑෑම පෙෙට්ටියක් භාාවිතාා කළ හැැකිය: සපත්තු පෙෙට්ටියක් හෝ�ෝ
ඔබ තෝ�ෝරාා ගන්නාා ඕනෑෑම ප්රමාාණයේ� සරල කාාඩ්බෝ�ෝඩ් පෙෙට්ටියක්. ඔබට පෙෙට්ටිය ඔතාා කඩදාාසි හෝ�ෝ ස්්ටිකර්
වලින් සරසාා ගත හැැකිය, නැැතහො�ොත් බයිබල් පද ලිවිය හැැකිය: මගේ� යාාච්ඤාාපෙෙට්ටිය. ඔබගේ� යාාච්ඤාා ඉල්ලීම්
ලියාා සෑෑම දිනකම ඒවාාට යාාච්ඤාා කිරීමට මතක තබාා ගන්න. දෙෙවියන්වහන්සේ�ේ ඔබගේ� යාාච්ඤාා වලට පිළිතුරු
දෙෙන විට එයද ලිවීමට වග බලාා ගන්න. ඔබේ� යාාච්ඤාා වලට සවන් දී පිළිතුරු දීම ගැැන උන්වහන්සේ�ේට නිතරම
ස්්තූති කරන්න.
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එය රැප් එකක්!

යේසුස් යනු සෑම නාමයකටම වඩා ඉහළින් ඇති නාමයකි!
ආමෙන්! ආමෙන්!
යේ�සුස්් වහන්සේ�ේගේ� නාාමයෙ�න් අපට සත්යයය හාා බලය ලැැබේ�!
ආමෙන්! ආමෙන්!
යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අපට සුවය හා ශක්තිය ලැබේ!
ආමෙන්! ආමෙන්!
යේ�සුස්් වහන්සේ�ේගේ� නාාමයෙ�න් අපට බලාාපො�ොරො�ොත්තුව හාා ප්රීතිය ලැැබේ�!
ආමෙන්! ආමෙන්!
යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අපට කරුණාව හා සාමය ලැබේ!
ආමෙන්! ආමෙන්!
යේ�සුස්් වහන්සේ�ේගේ� නාාමයෙ�න් අපට පරිපූර්ණ ප්රේේ�මය ලැැබේ�!
ආමෙන්! ආමෙන්!

ගුරුවරයාා නාායකත්වය දෙෙන්නේ� කළු පැැහැැයෙ�න් ඇති වචන කියවීමෙ�න් වන අතර ළමයින්
නිල් පැැහැැයෙ�න් දක්වාා ඇති ප්රතිචාාරය අනුගමනය කරයි. පසුව, කණ්ඩාායමක් ලෙ�ස
තමන්ගේ�ම රැප් ලිවීමට පන්තියට දිරිගන්වන්න, ඔවුන්ගේ� යෝ�ෝජනාා පුවරුවේේ ලියන්න.
ළමයින් තමන් ලියාා ඇති දේේ ප්රකාාශ කරන විට ඔවුන් නරඹන්න! දිරිගන්වන්න!
97

ඤා ගිවිසුම් වාර්තා
්
ච
ා
ය
ේ
ව
මග
නම
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දි න ය

ණාව
කරු
99
©2018 The Prayer Covenant for Children. All rights reserved.

ය
ආදර

100
©2018 The Prayer Covenant for Children. All rights reserved.

කම්පාව
අනු
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වීම
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ෝල
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කාරිය
අධි
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සේේට මැැවීම අත් චලන
ස
න්
හ
ව
්
ස්
්
යන්
ක්රිස්තු

1. ආරම්භයේ� දී දෙෙවියන්වහන්සේ�ේ
පරිපූර්ණ ලෝ�ෝකයක් මැැවීය.

2. පාාපය දෙෙවියන්වහන්සේ�ේගේ�
පරිපූර්ණ ලෝ�ෝකය බිඳ දැැමීය.

3. දෙෙවියන්වහන්සේ�ේගේ� පුත් ජේේසුස්්
වහන්සේ�ේ පාාපයේ� දඬුවම ගෙ�වාා ඇත.

4. දෙවියන් වහන්සේගේ පුත් ජේසුස්
වහන්සේ පාපයේ දඬුවම ගෙවා ඇත.

5. යේසුස්වහන්සේ එකම පරිපූර්ණ
මිනිසා විය.

6. යේසුස්වහන්සේ මිය ගියේය.

7. යේසුස්වහන්සේ තැන්පත් කරන
ලදි.

8. යේසුස්වහන්සේ මරණයෙන්
උත්ථාන විය.

9. යේසුස්වහන්සේ මිය ගියේ ඔබේ
පව් නිසාය.

10. යේ�සුස්්වහන්සේ�ේ දැැන් ඔබට
සදාාකාාල ජීවනය නමැැති ත්යා�ාගය
ලබාා දෙෙයි.

11. ඔබ මෙම තෑග්ගට කැමතිද?

12. ඇදහිල්ලෙන් ඔබේ
ගැලවුම්කරුවා වන්නැයි
යේසුස්වහන්සේගෙන් ඉල්ලන්න.

13. ග�ොස් සෑම කෙනෙකුටම මේ
ශුභාරංචිය කියන්න!
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අත් චලන භාාවිතයෙ�න් දරුවන්ට ශුභාාරංංචි පණිවිඩය බෙ�දාා ගැැනීමට සරල ක්රමයක් මෙ�න්න.
කරුණාාකර පහත එක් එක් රූප සටහන අනුගමනය කර ඔබේ� මිතුරන් හාා පවුලේ� අය සමඟ
බෙ�දාා ගැැනීම කෙ�තරම් විනෝ�ෝදජනකද යන්න බලන්න! “ඔබගේ� මහිමය සඳහාා මාාව පාාවිච්චි
කරන්න, ඔබව අනුගමනය කරන්න කියාා අන් අයට ආරාාධනාා කරන්න” යන ගෝ�ෝලතත්වයේ�
යාාච්ඤාාව සමඟ හො�ොඳින් සම්බන්ධ වීමට මෙ�ය හො�ොඳ මෙ�වලමකි.
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ළමා සම්පත් සඳහා යාච්ඤාවේ ගිවිසුම
අපගේ� පො�ොතේ� සාාම්පල, පො�ොත් පිංංච, යාාච්ඤාා කාාඩ්පත්,
වර්ණක පො�ොත සහ වෙෙනත් නො�ොමිලේ� වීඩියෝ�ෝ පුහුණුව,
ශ්රව්යය, හාා බාාගත කළ හැැකි සම්පත් ගවේේෂණය කිරීමට
අපගේ� වෙෙබ්අඩවිය භාාවිත කරන්න!

theprayercovenant.org/children

දර්ශනය: ලෝ�ෝකය පුරාා යේ�සුස්් ක්රිස්්තුස්් වහන්සේ�ේගේ� ආධිපත්යයය පිබිදීමක් දැැකීම.
මෙහෙවර: යාච්ඤා ගිවිසුමේ බලය තුළින් ළමයින්ට සහ වැඩිහිටියන්ට යේසුස්වහන්සෙව අනුගමනය කිරීමට මඟ පෙන්වීම.

ධනාා
ා
රා
ආ

රන්න
ක

ලලෝෝකයට

අද දින ව්යා පාරයට සම්බන්ධ වන්න: වැඩි විස්තර සඳහා theprayercovenant.org/children වෙත පිවිසෙන්න

theprayercovenant.org

යා ා

ච් ඤා

ා ක ර න්

න

“මට යාච්ඤාකරපන්න, එවිට මම නුඹට උත්තරදී, නුඹ න�ොදන්න
මහත්වූ අමාරු දේ නුඹට පෙන්වන්නෙමි”–යෙරමියා 33:3
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