
අපගේ� මැැවුම්කරුවූ විශ්්වගේ� ගේෙවියන්වහන්ගේ�ේ , 
යාච්ඤාාවට �වන් දී පිළිතුරු ගේෙයි. එය ගේකතරම් පුදුමැ 
�හගතෙ? ගේ�සු�් වහන්ගේ�ේ  පැවසුගේේ “�්වර්ගගේ� හා 
ගේපොගේ�ොගේේ සියලු බලය මැට දී තිගේ�” කියායි. ඉතින් 
ගේ�සු�් වහන්ගේ�ේට සියලු බලය තිගේ� නම්, ඔබ යාච්ඤාා 
ක�ගේහොත් කුමැක් සිදුගේේෙැයි ඔබට සිතාගත හැකිෙ…?

දරුවන් සඳහා යාච්ඤාාගේේ ගිවිසුමැ



ආෙරණීය �්වර්ගික පියාගේ�නි, 

මැට ආෙරය කර මැා ඔගේ� ෙරුගේවකු 

බවට පත් කිරීමැ ගැන �්තූතියි.

කරු�ාව
මැමැ ඔබට 
ආෙගේරයි

කටපාඩම් පෙය 

අපි ගේෙවියන්වහන්ගේ�ේගේ� ෙරුගේවෝයයි 
කියනු ලබන ගේල� පියා�න්වහන්ගේ�ේ 
ගේකබඳු ප්ගේර්යමැයක් අපට දී වො�ගේ�ේක්ෙැයි 
බලාපල්ලා. –1 ගේයොහාන් 3 : 1

ගේ�සු�්වහන්ගේ�් ඔබ ගැන ඉතා ප්රීීති �න්ගේතා්ෂ 
ගේේ. උන්වහගේ�් තමැ ආෙරගේයන් ඔබව �න්සුන් 
කරයි. උන්වහන්ගේ�් ඔබ �ැමැග ගායනගේයන් 
ප්රීනති �න්ගේතා්ෂ ගේේ.

දදවියන් වහන්දසේ සෑම දෙදෙකුම දොතරම් පදරේෙම ෙරෙවාද යන්ෙ 
දෙන්වාදීමට දේසුසේවහන්දසේට  අවශේයෙය විය .එමනිසා උන්වහන්දසේ ෙැතිවූ 
බැටළුවා ගැෙ ෙතාවක් කීදේය. එදේරා තම ෙැතිවූ බැටළුවා ගැෙ දබාදහාේ 
ෙෙසේසලු වු අතර ඔහු අදෙක් බැටළුවන් අතහැර දමා ෙැතිවූ බැටළුවා 
දසායා ගිදේ ඔහුට එම බැටළුවා ආරක්්ාොරීව තබා ගැනීමට අවශේයත වූ 
නිසාය. බැටළුවන් යනු අසරණ සතුන් වෙ අතර සමහර විට ඔවුන් අතරමං වී 
තමන්දගේම මාරේග වල යයි එවිට වලසුන්ට දහාේ සංහයන්ට උන්හට ෙහර දීමට 
දහාේ ආහාරයට ගැනීමට හැකිය.

ගේ�සු�් පව�න  
පරිදි එක් පිරිමි �මැගේයක් ගේහා් 

ගැහැණු �මැගේයක් ගේ�සු�්වහන්ගේ�්  
තමැ ගැ�වුම්කාරයා ගේල� පිළිගත් 
විට ඔහු/ඇය නැතිවී සිට �ම්බවූ 

ගේල�යි �ලකනු ලබයි. එය 
�්වර්ගගේ� මැහත් ප්රීතතියක්, 

�තුටක් ගේගන එන  
ගේෙයකි!

එගේේරාගේ� කාර්යය වන්ගේන් බැටළුවන් අනතුගේරන් ආරක්ෂා කිරීමැයි.ඔහු  

 කගේල් එයයි. නැතිවූ බැටළුවා ගේ�ායාගත් විට, ඔහු ඌව �තුටින් ගේගෙර  

           ගේගන යන අතර එය �ැමැරීමැට විශ්ාල �ාෙයක් පවත්වයි. 

ආෙරණීය �්වර්ගික පියාගේ�නි, 

මැට ආෙරය කර මැා ඔගේ� ෙරුගේවකු 

බවට පත් කිරීමැ ගැන �්තූතියි.
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ඔබට ආදරය කිරීමට සහ කීකරු 
වීමට මට උදව් කල මැනව.ආෙරය ඔබට ආෙරය කිරීමැට �හ කීකරු 
වීමැට මැට උෙේ කල මැැනව.

කටපාඩම් පෙය
උන්වහන්ගේ�ේ ඔහුට කථාාගේකොට: තාගේ� මුළු හෘෙගේයන්ෙ 
තාගේ� මුළු ආත්මැගේයන්ෙ තාගේ� මුළු බුද්ධිගේයන්ෙ තාගේ� 
ගේෙවිවූ �්වාමීන්වහන්ගේ�ේට ප්ගේර්තමැකරව. ගේම්ක උතුම්වූ 
ප�මුගේවනිවූ ආඥාාවය –මැගේතේ 22 : 37,38

එකට එක්ව ගේ�සු�්වහන්ගේ�්ට කීකරු 
වීමැ හා උන්වහන්ගේ�් අනුගමැනය කිරීමැ 
ඉතා ආකර්ෂණීය ගමැනකි!

ආබරතහම් දදවියන්වහදසේට කීෙරු වුණා. ඔහු තම බිරිඳ සහ 
ඔවුන්දගේ බඩු බාහිරාදිය සමඟ පිටත් වී දුර බැහැර ෙව නිවසෙට 
ගිදේය. ආබරටහම්දගේ කීෙරුෙම, පදරේඔමය සහ ඇදහිලල වරේ්ධෙය 
කිරීදම් ඔහුදගේ ජීවිතදේ ඔහු තැබූ මුලම නිරේභීත ක්රීියාදේ ආරම්්භයයි.

ආ�රආහම්  
ගේෙවියන්වහන්ගේ�්ට ප්ගේර්පමැ ක�ා.  

ඔහු ජීවත් වූගේ� ගේබාගේහා් කලකට ගේපරය.  
ඔහු මැහලු වූ විට ගේෙවියන් වහන්ගේ�් කථාා කර  

“ඔගේ� රට, ඔගේ� පවුල �හ නෑෙෑයන් අතහැර මැා 
ඔබට ගේපන්වන ගේද්ශ්යට යන්න. මැමැ ඔබට ආශීර්වාෙ 

කර ඔබගේ� පරම්පරාව මැහත් ජාතියක් බවට පත් 
කරමි. ඔබ ප්රශ්සිද්්ධ වී අන් අයට ආශීර්වාෙයක්  

වනු ඇත. ඔබ නි�ා ගේපාගේ�ාගේේ සිටින  
සියල්ලන්ට ආශීර්වාෙ ලැගේබනු ඇත.” 

යයි ප්ර කාශ් ක�ා.

    ගේෙවියන් වහන්ගේ�ට් අවශ්ය් වන්ගේන් අප  

   උන්වහන්ගේ�ට් කීකරු වීමැයි. අපි ගේෙවියන්  

         ව
හන්ගේ�ට් කීකරුවීමැ තුලින් අපී  

උන්වහන්ගේ�ට් ප්ගේර්ගේම්ැ කරන බව ගේපන්වයි.

�ාරා, ගේමැය 

ගේපාගේරාන්දු ගේද්ශ්යයි!

ගේෙවියන් 
වහන්ගේ�් අපට 
ආශීර්වාෙ කර 

ඇත!
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ඔබ මැට ප්ගේර්නමැ 
කරන ආකාරයට අන් 
අයට ප්ගේර් මැ කිරීමැට 
මැට උෙේ කල මැැනව.

         ගේෙවි අපට ප්ගේර්හමැ  

         කරන ආකාරයට අන් අයට  

   ප්ගේර් මැ කිරීමැ යන්ගේනන් අෙහ�් 

    කරන්ගේන් කුමැක්ෙ? අපි ගේ�ායා  

    බලමු. “මැගේ� අ�ල්වැසියා කවුෙ” 

කියා ගේකගේනක් ගේ�සු�්වහනගේ�්ගේගන්  

ඇසුවා. කතාවක් පව�මින් 

ගේ�සු�්වහන්ගේ�් එය පැහැදිලි  

කගේ�්ය. උන්වහන්ගේ�්  ගේහාඳ 

කතන්ෙරකරුගේවක්  
විය.

ඔබ මැට ප්ගේර්නමැ 
කරන ආකාරයට අන් 
අයට ප්ගේර් මැ කිරීමැට 
මැට උෙේ කල මැැනව.

කටපාඩම් පෙය
මැාගේ� ආඥාාව නම් මැා නුඹලාට 
ප්ගේර්වමැක�ාක්ගේමැන් නුඹලාත් එකිගේනකාට 
ප්ගේර්�මැකරපල්ලාය යනුය. –ගේයොහාන් 15 : 12

අනුකම්පාව

මැට අවශ්්ය ය මැගේ� වචනවලට 
පමැ�ක් ගේනාව, මැගේ� 
ක්රිනයාගේවන්ෙ ආෙරය කිරීමැටයි.

මිනිදසකු ොදරේ ගමන් ෙරමින් සටියදී ෙරෙ මිනිසුන් ෙලලියක් විසන් 
ඔහුට ෙහර දදෙ ලදී. ඔවුන් ඔහු සන්තෙ සයලල දසාරෙම් ෙර ොදරේ 
මියයාමට දමා ගියහ. මිනිසේසු ඔහු ෙසුෙර ගියත්  ඔවුන් කිසදවකු ඔහුට 
අනුෙම්ොව දැක්වූදේ ෙැත. එවිට සමාරිත ජාතිෙදයක් (මිනිසුන් ෙහත් 
දොට සලෙෙ) ඔහු ොදරේ වැටීසටිෙවා දැෙ ඔහුදගේ තුවාල පිරිසදු ෙර 
දවළුම් ෙටියක් බැඳ සුවෙත් ෙර ගැනීම සඳහා ආරක්ෂිත සේථාෙයෙට 
දගෙ දගාසේ ඔහුදගේ රැෙවරණය සඳහා මුදල ෙවා දගවෙ ලදී.

බිය ගේනාවන්න. මැමැ ඔබව ආරක්ෂා කරමි.

ගේ�සු�ව්හන්ගේ� ් කතාව අව�න් කරමින්, “මැට අවශ්්යන 

වන්ගේන් ඔබත් ගේගා� ්පිඩා විඳින අයටත් එගේ�් කිරීමැයි.”

කරු�ාකර මැට 
පිහිට වන්න
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මැගේ� පේ ගැන මැට 
�මැාවන්න. මැාව 
පිරිසිදු කල මැැනව.

කටපාඩම් පෙය
මැාගේ� අයුතුකමින් මැා �ම්පූර්�ගේයන්මැ 
ගේ�ේදුව මැැනව, මැාගේ� පාපගේයන් මැා 
පිරිසිදුක� මැැනව.–ගීතාවලිය 51 : 251:2 ගේ�සු�්වහන්ගේ�ේ  මැට �මැාව ගේෙන  

නි�ා මැටෙ අන් අයට �මැාව දීමැට අවශ්්ය ය.

        ගේප්ත්රැ �් වරක්  
        ගේ�සු�්ගේගන් ඇසුවා, “අපට  

     විරුද්්ධව වැරදි කරන ගේකගේනකුට 
අපි කිවතාවක් �මැාවදියා යුතුෙ 7 
වතාවක් ෙැයි ඇසීය?” “70 x 7”  

කියා ගේ�සු�්වහන්ගේ�් පැවසූ  
අතර උන්වහන්ගේ�් තවත්  

කතාවක් කියන්න  
පටන්ගත්තා.

රජතුමැා ඒ බව ෙැනගත් විට ඉතා ගේකා්ප වී කෑග�මින්, “දුෂට් ගේ�්වකයා! මැමැ  

     ඔගේ� විශ්ාල �ය ප්රුමැා�යට ඔබට �මැාව දුන්නා, ඇයි ඔබ ඔගේ�  

     ගේ�්වකයාට අනුකම්පා ගේනාකගේ�?් ” රජ ඔහුව සිරගේගට විසි කගේ�්ය

        අගේහා් ගේෙවින්දුගේන්,
කරු�ාකර අපව  
ආරක්ෂා කරන්න

මැමැ ඔගේබන් ඉල්ලා සිටිමි, මැාගේ� පවුල හා මැා ගේකගේරහි 
ෙයාව ෙක්වන්න!

අම්ගේම්, මැට 
බයයි.

හ්ම්ම්ම්, මැා 

කුමැක් ක� යුතුෙ? 

වරක් රදජක් තම දසේවෙයන් තමාට දගවිය යුතු දේ ඔහුට ෙවසෙ දලස ඉලලා 
සටිදේය.එක් දසේවෙදයකු විශාල මුදලක් ණය වී තිබූ අතර ඔහුට එය කිස 
විදටෙත් ආෙසු දගවීමට දොහැකිව තිබුණි. රජතුමා, “ඔබ මට දගවිය යුතු 
මුදල දගවීම සඳහා මම ඔබ සහ ඔදබ ෙවුල වහලුන් දලස විකුණන්දෙමි !!” 
ෙැවසීය. මිනිසා හඬන්ෙට ෙටන් ගත්තා. රජුට අනුෙම්ො සතී, “ඔබ සයලු ණය 
වලින් නිදහසේය!” කියා ඔහු සයලදලන් නිදහසේ ෙලාය.

නිදහස ලැබීදමන් ෙසු ඔහු දගාසේ තම 
දසේවෙයා දසායාදගෙ ඔහු සුළු මුදලක් 
තමාට ණය වී ඇති අතර ඔහු එම මුදල 
දොදගවන්දන් ෙම් ඔහුව සරගත ෙරෙ  
බවට තරේජෙය ෙද�ේය. දසේවෙයා දයාව 
ඉලලා සටියද ඔහුට අනුෙම්ොවක් දොතිබූ 
අතර ඔහු ඒම දසේවෙයා සරගත ෙද�ේය.

මැගේ� පේ ගැන මැට 
�මැාවන්න. මැාව 
පිරිසිදු කල මැැනව.

පසුතැවිලි විමැ
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කටපාඩම් පෙය 

�්වාමීන්ට මැාගේ� මුළු සිතින් �්තුති කරන්ගේනමි;  
ඔබගේ� ආශ්්චර්ය ක්රි�යා සියල්ල ෙක්වා 
ගේෙන්ගේනමි. –ගීතාවලිය 9 : 1

නමැ�ක්ාරය දේසුසේවහන්දසේ ඉෙදදෙ විට හැදමාේම සතුටින් සටියා! දේවදූතයන් ෙැමිණ, 
“සේවරේගදේ දදවියන් වහන්දසේට පරාශංසා ෙරන්ෙ! දදවියන්වහන්දසේ සතුටු 
ෙරෙ සැමට මිහිපිට සාමය.” �දරු දේසුසේව බැහැදැකීමට එදේරුන් ෙැමිණියා.

          මීට ව�ර 2000 කට  
        පමැ� ගේපර, මැරියා නම් තරුණිය 

බැහැෙැකීමැට ගා�රිබගේයල් නම්  
ගේද්වදූතගේයක් පැමිණියා. ඔහු විගේශ්්ෂ 

පණිවිඩයක් රැගේගන ආවා  “මැරියා, බිය 
ගේනාවන්න.මැක්නි�ාෙ නුඹට 

 ගේෙවියන්වහන්ගේ�්ගේ�න් කරු�ාව ලැබුගේන්ය.
ඔබ පුගේතක බිහි කරන්ගේන්ය  ඔහුගේ� නමැ 

ගේ�සු�් ගේල� හඳුන්වනු ඇත. ඔහු  
ශ්්ගේර්.ෂ්ඨ , මැගේහා්ත්තමැයා�න්ගේ�  

පුත්ර යා යයි කියනු ලැගේ�.”  
යයි පැවසිය. 

මැට හැමැොමැ ඔබට ප්ර ශ්ං�ා කිරීමැට අවශ්්යයි!

දීප්තිමැත් තරුව 
ගේ�සු�්වහන්ගේ�් ගේවත 

අපිව ගේගන ගියා.

ගේෙවියන්වහගේ�්ගේ�  
ගේ� පුත්රපයාගේ� උපත නි�ා ගේෙවියන් වහන්ගේ�්ට 

ප්රමැශ්ං�ා ගේේවා!

අපිට ත්යා  
ග තිගේ� !

මැගේ ල�්�න 

පුත්රේයා!

ගේපාගේ�ාව මැත 

�ාමැය!

         
මැරියතුමිය, ගේයාග්ේ�ප්, එගේේරුන් �හ ශ්ා�ත්්ර්වන්තයන්  

     ගේ�සු�ව්හන්ගේ�ට්  ගේගෞරව ගේකාට නමැ�ක්ාර ක�ාක් ගේමැන්,  

මම මුළු හදවතින්ම ඔබට 

ප්ර ශංංසාා කරන්නෙ�මි!මැමැ මුළු හෙවතින්මැ ඔබට 

ප්ර ශ්ං�ා කරන්ගේනමි!

         
අපිත් උන්වහන්ගේ�ට් ගේගෞරව කර නමැ�ක්ාර ක� යුතුයි.
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මැා කවුෙ? නෑ  

මැමැ හිටිගේ� නැහැ! 

නිශ්්ශ්�ෙ ගේවන්න!

ගේේසුනි, මැාගේ� �්වාමීන් ගේල� 
ඔබව අනුගමැනය කිරීමැට මැට 
අවශ්්ය ය. ඔබට අවශ්්� ඕනෑමැ 
ආකාරයකින් මැාව ගේවන�්  
කල මැැනව.

කටපාඩම් පෙය
උන්වහන්ගේ�ේ සියල්ලන්ට කථාාගේකොට: යගේමැක් 
මැා ප�්ගේ�ේ එන්ට කැමැති නම්, ඔහු තමැාගේ�මැ 
ආශ්ා වලකාගේගන, ෙව�්පතා තමැාගේ� කුරුසිය 
රැගේගන, මැා අනුව ඒවා. –ලූක් 9 : 23

කැපවීමැ

ගේේසුනි, මැට නිතරමැ ඔබට 
පක්ෂපාත වීමැට අවශ්්ය�ය.

හදිසදේම දපත්රැතසේට දේසුසේවහන්දසේදගේ වචෙ මතක් වූ අතර ඔහු හඬමින් ෙලා 
ගිදේය.ඔහුට භීතියක් දැනුනි. ෙමුත් දේසුසේවහන්දසේ දපත්රැ සේව අත්හැරිදේ ෙැහැ. 
දේසුසේවහන්දසේ  ෙැවත ෙැඟිටීදමන් ෙසු දපත්දරැේසේ සමඟ උදේ ආහාරය ගත් අතර 
ඔහුට සමාව දුන්දන්ය. දේසුසේවහන්දසේට අවශේයි වූදේ දපත්රැැසේ  තම දගෝලයා වී 
තවත් දගෝලයන් බිහිකිරීමයි. දපත්රැයසේ ෙරිපූරේණ දෙොවූවත්, දපත්රැයසේ තමන් 
සේවාමීන් දලස අනුගමෙය කිරීමට ෙැමති බව දේසුසේ දැෙ සටිදේය.

       කුකු�ා හැඬලිමැට  
      ගේපර ගේප්ත්රැග්ේ�් 3 වතාවක්  

    ගේනාහඳුනන බව ප්රශ්කාශ් කරන  
     බව ගේ�සු�්වහන්ගේ�් ගේප්ත්රැ �්ට පැවසුවා. 

ගේ�සු�් වහන්ගේ�් කුරුසිගේ� ඇ� ගැසීමැට  
   ගේපර ප්රුශ්්න කරනු ලැබූ මැළුගේේදී ගේප්ත්රැන�්  

එගේ�් කගේ�්ය. මිනිසුන් ගේප්ත්රැ��්ව 
හඳුනාගැනීමැට පටන්ගත් විට, භය වී �ෑමැ 
අව�්ථාාවකමැ ඔහු ගේ�සු�්වහන්ගේ�් �මැඟ  

සිටි බව  ප්ර�තික්ගේෂ්ප කගේ�්ය.  
එවිට කුකු�ා හැඬලීය.

අපි ඔවුන්ගේගන් එක් 

ගේකගේනක් බව අපි ෙනිමු. 

ඔබ ගලීලියන් ගේමැන් 

කතා කරයි!

ඔබ ගේ�සු�් 
�මැඟ සිටියා!

ගේකාක්ක ඩුේල්ඩු
ගේම් මිනි�ා ගේ�සු�් �මැඟ සිටියා!

           ගේප්ත්රැු�් නැවත කිසි දිගේනක  ගේ�සු�්වහන්ගේ�්ව ප්රාතික්ගේෂ්ප කගේ�් නැත.

ගේේසුනි, මැාගේ� �්වාමීන් ගේල� 
ඔබව අනුගමැනය කිරීමැට මැට 
අවශ්්ය ය. ඔබට අවශ්්� ඕනෑමැ 
ආකාරයකින් මැාව ගේවන�්  
කල මැැනව.
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මැමැ  

  පියා�න්වහන්ගේ�්ගේගන්  

  ඉල්ලන්ගේනමි, එවිට උන්වහන්ගේ�් 

නුඹලා �මැග �ොකල්මැ සිටින පිණි� 

ගේවන �ැනසිලිකාරගේයකු නුඹලාට 

ගේෙනගේ�්ක. ඒ �ැනසිලිකාරයාගේ�ා් 

�ත්ය�තාගේේ ආත්මැයා� 

න්වහන්ගේ�්ය.

ඔබගේ� ශුද්්ධාත්මැයා�න්ගේගන් 
මැාව පුරවන්න. මැා ගේවනුගේවන් 
ඇති ඔබගේ� �ැලසුම් ෙැන 
ගැනීමැට මැට අවශ්්යිය.

කටපාඩම් පෙය
නුමුත් ආත්මැයා�න්ගේගන් 
පූර්�වී. –එපී� 5 18 b

යැපීමැ

ගේේසුනි, ඔබගේ� ශුද්්ධාත්මැයා�න්ගේගන් 
මැා පුරවා මැාව ඔබ හා �මැාන කරන්න.

ස්භාවන්හි  දසේවය ආරම්්භ කිරීමට දේසුසේවහන්දසේ තම ආත්මය 
එේදසේෙ. වැඩි ොලයක් යන්ෙට මත්දතන්, දෙන්තදොසේත 
දිෙය ෙමින් හැඳින්දවෙ විදශේ් දිෙයෙ,තද  සු�ඟක් හමෙ අතර, 
උන්වහන්දසේ  ශුේ්ධාත්මයාණන්දගන් සයලලන් පුරේණ ෙරෙ ලදී.

          ගේ�සු�්වහන්ගේ�්   
           පැවසුගේේ “මැමැ පිටත් වී දුර  
      බැහැරට යමි, ඔබට පැමිණිය  

ගේනාහැකි �්ථාානයකට. නමුත්  
ක�ගාටු ගේනාවන්න, මැමැ ඔබ  

ගේවනුගේවන් මැාගේ� ආත්මැය ගේමැහි  
   තබමි. ” ගේ�සු�් වහන්ගේ�් කුරුසිපත්වී 

�්වර්ගගේ� සිටින තමැ පියාගේ� ෙකුණු 
ප� වැඩසිටීමැට ගේපර ගේමැය සිදුවිය.

උන්වහන්ගේ�් අපිව තනි  
කගේ�් නැත.

වාේ!

මැට ඔබ �මැග යන්න ඕගේන්.

�්තූතියි, ගේේසුනි.
එය පුදුමැ  

�හගතයි!

       උන්වහන්ගේ�්ගේ� ආත්මැයා�න් වහන්ගේ�්  අපගේ� 

�ැනසිලිකරුවානන් ගේල� �ැමැවිටමැ අප �මැඟ සිටින අතර,  

   අගේප් ගුරුවරයා �හ අපගේ� මැාර්ගේගා්පගේද්ශ්කයාෙ ගේේ..

ඔබගේ� ශුද්්ධාත්මැයා�න්ගේගන් 
මැාව පුරවන්න. මැා ගේවනුගේවන් 
ඇති ඔබගේ� �ැලසුම් ෙැන 
ගැනීමැට මැට අවශ්්යිය.
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කටපාඩම් පෙය 

තවෙ වාක්යජයාගේ�ෝ මැාං�වත්වී, 
කරු�ාගේවන්ෙ �ත්යාගේයන්ෙ පූර්�ව, අප 
අතගේරහි වා�යක�ගේ�ේක. –ගේයොහාන් 1 : 14

බලපෑමැ

මැමැ උත්�ාහ කර �ෑමැ විටමැ 
�ත්ය�ය ප්ර්කාශ් කරමි.

දේසුසේවහන්දසේට යුක්තිය උදදසා හදවතක් තිබුණි.�මයින්ට හිංසා ෙරෙ 
ඕෙෑම දෙදෙකුට එය දරුණු වනු ඇතැයි උන්වහන්දසේ ෙැවසීය.උන්වහන්දසේ 
සෑම විටම දබාදහාේ දදො දොසලො හැරිය තරුණ, දරාේගී සහ දුපෙතුන් හට 
උදේ ෙරමින් සටිදේය.

දිනක් ගේගා්ලයන් 
ගේ�සු�්වහන්ගේ�්ගේගන් ඇසුවා, 

“�්වර්ග රාේය”ගේ� ශ්්ගේර්්ෂ්ඨතමැ 
තැනැත්තා කවුෙ? කියා ” ඔවුන් සිතන  
ගේද් ගේ�සු�්වහන්ගේ�් ෙැන උන්වහන්ගේ�්  
කුඩා ෙරුගේවකු කැගේඳේවා.උන්වහන්ගේ�් 
තමැ ගේගා්ලයන් ගේෙ� බලා පුදුමැ �හගත 

ගේෙයක් පැවසිය. “ගේම් ෙරුවා ගේමැන්  
යටහත් පහත් වන තැනැත්තා  

�්වර්ග රාේය ගේ� ශ්්ගේර්ගෂ්ඨතමැ 
තැනැත්තාය.”

ගේ�සු�්වහන්ගේ�් ඊටත් වඩා පුදුමැ ගේෙයක් පැවසුවා. “තවෙ යගේමැක් මැාගේ� නමින් ගේමැබඳු 

කුඩා ෙරුගේවකු පිළිගන්ගේන්ෙ ඔහු මැා පිළිගන්ගේන්ය”. ඔබ ෙන්නවා ගේ�සු�්වහන්ගේ�්    

ගේමැගේ�් අෙහ�් කගේල්  උන්වහන්ගේ�්  �ත්යගය පමැ�ක් කතා ක� නි�ාය.

ගේ�සු�්, මැට 
ඔගේ� උකුගේල් හිඳීමැට 

අවශ්්යතයි!

ගේ�සු�්වහන්ගේ�්  

මැට ආෙගේරයි.

ගේ�සු�්වහන්� ඔබට මැාව යහපත් 
ක� හැක.

ගේ�සු�්වහන්�,ඔබ 

ගේමැානවහරි කන්න 

කැමැතිෙ?

එන්න, මැා 

අ�ල සිටින්න.

මාාව ඔබගේ� කරුණාාව, 

සත්යeය සහ යුක්තිය 

පිළිබඳ පණිවිඩකරුගේවකු  

     කල මාැනව.

මැාව ඔබගේ� කරු�ාව, 

�ත්යeය �හ යුක්තිය 

පිළිබඳ පණිවිඩකරුගේවකු  

     කල මැැනව.

මාාව ඔබගේ� කරුණාාව, 

සත්යeය සහ යුක්තිය 

පිළිබඳ පණිවිඩකරුගේවකු  

     කල මාැනව.
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ඔබව මහිමයට කරන්න සහ ඔබව අනුගම්නය කිරීමට අන අයට 
ආරාධ්නා කරන්න මාව පාවිච්චි කල මැ්නව.

කටපාඩම් පෙය
එබැවින් නුඹලා ගේගො�්, සියලු ජාතීන් ගේගෝලයන් කරපල්ලා, 
පියා�න්ගේගත් පුත්රායා�න්ගේගත් ශුද්්ධාත්මැයා�න්ගේගත් 
නාමැයට* (* නාමැය තු�ට ඔවුන් බේතී�්මැකරපල්ලා.
අවගාහනයකරපල්ලා). –මැගේතේ 28 : 19

ගේගාල්ත්වය

ගේ�සු�්වහන්ගේ�්ව අනුගමැනය කිරීමැට මැට 
ආරා්ධනා ක� හැක්ගේක් කාටෙ?

පාවුල් තුමැා  
බයිබලගේ� ඉතා වැෙගත් 
පුද්ගලගේයකි. ඔහු අළුත්  

ගිවිසුගේම් ගේබාගේහා් ගේපාත් ලිවීය. 
නමුත් පාවුල් වගේරක ක්රිත�්තු�් 

වහන්ගේ�්ගේ� වවරකල 
�තුගේරක් විය. ඔහු ක්රිප�්තු�්ගේ� 

අනුගාමිකයන් මැරා ෙැමීය.  
නමුත් ගේ�සු�්වහන්ගේ�්  

ඔහුව ගේවන�් ක�ා.

ගේෙවියන්වහන්ගේ�් �ාවුල්ව සුව ක� අතර ඔහු ගිය �ෑමැ තැනකමැ ගේ�සු�්වහන්ගේ�්  

ගැන ගේද්ශ්නා කිරීමැට හා ඉගැන්වීමැට පටන්ගත්ගේත්ය.පසු කගේලක  �ාවුල්ගේ�  

නමැ පාවුල් ගේල� ගේවන�් කරන ලදි. ඔහු ගේ�සු�්වහන්ගේ�්  ගේවනුගේවන්  
ගේලාක්ය උඩු යටිකුරු කගේ�්ය, ගේෙවියන් වහන්ගේ�්ට සියලු මැහිමැය ලබා  

ගේෙමින් අන් අයටත් එගේ�් කිරීමැට ඉගැන්වීය.

�්වාමීනි, ඔබ 
කවුෙ?

දිෙක් සාවුල (ඔහුදගේ ෙම ොවුල දලස දවෙසේ වීමට දෙර) ොදරේ 
ඇවිදිමින් සටිදේය. හදිසදේම අහසන් ඉතා දීපතිමත් ආදලාේෙයක් 
දිසේවී ඔහු බිම ඇද වැටුණි. ඒ ආදලාේෙය ඔහුව අන්්ධ ෙද�ේය. එවිට 
සාවුලට “සාවුල, ඔබ මට පීඩා ෙරන්දන් මන්ද ” කියා හඩක් ඇසුණි. 
සාවුල, “සේවාමීනී ඔබ ෙවුද? “මම ඔබට පීඩා ෙරෙ දේසුසේ.” ොවුල 
බිදයන් ෙම්ො විය. දවසේ තුෙක් ඔහුට ඇසේ දොදෙනුණි.

ඔබව මැහිමැයට කරන්න �හ ඔබව අනුගමැනය කිරීමැට අන් අයට 
ආරා්ධනා කරන්න මැාව පාවිච්චි කල මැැනව.
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යේ�සුස්් වහන්යේස්ේයේ� 
නාාමයේ�න් �ාච්ඤාා 
කරමි. ආයේමන්.

ගේ�සු�් වහන්ගේ�ේගේ� 
නාමැගේයන් යාච්ඤාා 
කරමි. ආගේමැන්.

කටපාඩම් පෙය 

එබැවින් ගේෙවියන්වහන්ගේ�ේ උන්වහන්ගේ�ේව 
ඉතා උ��්ගේකොට, සියලු නාමැවලට වඩා උ��් 
නාමැය උන්වහන්ගේ�ේට දුන්ගේ�ේක. –පිලිප්පි 2 : 9 

අධිකාරිය

බාර්තිමියු�් තමැාට ගේමැොරගැසූ විට ගේ�සු�්වහන්ගේ�ේ 
පිළිතුරු දුන්ගේන්ය. ගේ�සු�්වහන්ගේ�ේ ඔබටෙ පිළිතුරු ගේෙයි.

“දේසුනි, සේවාමීනි, මට අනුෙම්ො ෙරන්ෙ!” බාරේතිමියුසේ ෙෑගැසුදේය.

බාරේතිමියුසේ  අවට ජෙයා අොරුණිෙ විය.“ඔහේ නිශේශබද වන්ෙ!” ඔවුහු ෙෑ ගැසූහ.
ෙමුත් බාරේතිමියුසේ දිගින් දිගටම ෙෑගැසුදේය.දේසුසේවහන්දසේ ඔහුට ඇහුම්ෙන් දී “මා 
දවතට දගදෙන්ෙ” කියා කීදේය. බාරේතිමියුසේ තම සළුව බිම දමා දේසුසේවහන්දසේ 
දවතට දිව ගිදේය. “ඔබට අවශේයත කුමක් ද?” දේසුසේවහන්දසේ  ඇසුදේය. 
බාරේතිමියුසේ පිළිතුරු දුන්දන්, “මට දෙනීම අවශේයියි!”    බාර්තිමියු�් අන්්ධ  

      මැනුෂ්යැගේයක් විය.ඔහු වීදිවල  
ජීවත් වූ හිඟන්ගේනකි.ඔහු 
ගේ�සු�්වහන්ගේ�්  ගැනත් 

උන්වහන්ගේ�්ගේ� පුදුමැ ක්රුියා ගැනත් 
ෙැන සිටිගේ�ය.ගේ�සු�්වහන්ගේ�් ගේලඩුන්, 

අන්්ධයන් ඇවිදින්නට බැරි අය  සුව 
ක� හැටි ඔහුට ඇසුනි.බාර්තිමියු�්ට 

වුවමැනා වූගේ� ගේ�සු�්වහන්ගේ�්  
ඔහුවෙ  සුව කිරීමැයි.

  මිනිසුන්ව සුව කිරීමැට ගේ�සු�්වහන්ගේ�ේට බලය  

    තිගේබන බව බාර්තිමියු�් විශ්්වා� කගේ�ේය. ඔහු  

  මුලින්මැ ගේ�සු�්වහන්ගේ�ේගේ� මුහු� දුටු විට ඔහු  

ගේකොතරම් �තුටු වූවාෙ කියා ඔබට සිතාගත හැකිෙ?.

වාේ! පුදුමැයි!

ගේ�සු�්වහන්ගේ�ේ  

පුදුමැයි!

කලගේනාකිගේරන්න, බාර්තිමියු�්, උන්වහන්ගේ�් ඔබව අමැතයි!

මැට ඔබව 

ගේප්නවා ගේ�සුනී 

!!

ඔගේ� ඇෙහිල්ල 

ඔබව සුව ක�ාය.
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ගේෙවියන්වහන්ගේ�්ගේ� කරු�ාව නි�ා මැාව උන්වහන්ගේ�්ගේ�  
ආෙරණීය ෙරුවකු බවට පත් කර ඇත්ගේතමි. 

ආශීර්වාෙය කීකරුකමැ අනුගමැනය කරයි.

අප ආෙරය ක� යුත්ගේත් අපට  
ආෙරය කරන අයට පමැණි.

ගේ�සු�්වහන්ගේ�්ට අවශ්්යප වන්ගේන් අප අන්  
අයට �මැාව දී අමැනාප ගේනාවී සිටීමැයි.

අප ගේෙවියන් වහන්ගේ�්ට ප්රnශ්ං�ා ක�  
යුත්ගේත් අප �තුටින් සිටින විට පමැණි.

අපි ගේ�සු�ව්හන්ගේ�්ව අනුගමැනය කිරීමැට කැප  
වූ විට, උන්වහන්ගේ�් අපව තව තවත්  
උන්වහන්ගේ�් හා �මැාන කරයි.

ශුද්්ධාත්මැයා�න් වහන්ගේ�් අපගේ� මැඟ ගේපන්වන්නා ය.

ගේ�සු�්වහන්ගේ�්ට ෙරුවන් හට ගේවලාවක් තිබුගේේ නැත.

ගේෙවියන්වහන්ගේ�් ගේ�සු�්වහන්ගේ�් ගැන අන් අයට  
පැවසීමැට වැඩිහිටියන් පමැ�ක් ගේයාො ගනී.

�ව්ර්ගගේ� හා ගේපාගේ�ාගේේ ඇති සියලු  
බලය අයිති ගේෙවියන්වහන්ගේ�්ට ය.

යාච්ඤාාව බලයයි මැන්ෙ, ගේේසු�්වහන්ගේ�්ගේ�  
නාමැගේ� බලය ඇත.

මැමැ යාච්ඤාා කරන විට ගේෙවියන්වහන්ගේ�්  
මැට �වන් ගේෙයි.

4. හරි ගේහා් වැරදි රවුම් කර පිළිතුරු �ාකච්්ා කරන්න

  �ෑමැ දිනකමැ ඔබ විසින්මැ ගේමැමැ යාච්ඤාාවන් දින 
10 ක් යාච්ඤාාව යාච්ඤාා කරන්න.

  ඔබ ගේමැමැ යාච්ඤාාවන් යාච්ඤාා කරන විට, ඔබ 
විසින් කා හට ගේමැමැ යාච්ඤාාගේේ ගිවිසුමැට එක්වන 
ගේල� ආරා්ධනා කලයුතු ෙැයි ඔබට ගේපන්වන 
ගේල� ගේ�සු�්වහන්ගේ�්ගේගන් ඉල්ලන්න.

  ඔබ ඔගේ� මිතුරා ගේවනුගේවන්  දින 40 ක් යාච්ඤාා 
කල ආකාරයට ඔබ ගේවනුගේවන් දින 40 ක් 
යාච්ඤාා කිරීමැට එමැ පුද්ගලයාට ආරා්ධනා 
කරන්න. ඔහු/ඇය ඔගේ� මිතුරා, අම්මැා, තාත්තා, 
�ගේහා්ෙරිය, �ගේහා්ෙරයා, ආච්චි සීයා, ගුරුවරයා 
ගේහා් ගේද්වගැතිවරයා විය හැකිය.

  ගේෙවියන්වහන්ගේ�් ඔගේ� යාච්ඤාාවලට පිළිතුරු දුන් 
ආකාරය ඔගේ� යාච්ඤාා �හකරු/�හකාරිය �මැග 
ගේබොගන්න.එය ඔබට ලිවීමැට ගේහා් චිත්ර යකින් 
ඇඳීමැට හැකිය.

  දී ඇති බයිබල් පෙ කටපාඩම් කරන්න.  

  ගේ�සු�්වහන්ගේ�්ගේ� ශුභාරංචිය අන් අය �මැඟ 
ගේබොගන්න.

  ඉහත පියවරයන් නව යාච්ඤාා හවුල්කරුවන් 
�මැඟ නැවත කරන්න, එවිට ඔබට ඔවුන් හා 
එක්ව ගේ�සු�්වහන්ගේ�්ව අනුගමැනය ක� හැකිය.

මැගේ� නමැ: 
___________________________ 
අද මම දරුවන් දවනුදවන් යාච්ාදේ 
ගිවිසුම යාච්ා ෙරන්ෙ ෙටන්ගත්තා.

අෙ දිනය: ___________________

මැගේ� යාච්ඤාාගේේ ගිවිසුම් හවුල්කරුවන්
__________________  ________
ෙම දිෙය

__________________  ________
ෙම දිෙය

__________________  ________
ෙම දිෙය

     හරි  වැරදි
     හරි  වැරදි

     හරි  වැරදි

     හරි  වැරදි

     හරි  වැරදි

     හරි  වැරදි

     හරි  වැරදි
     හරි  වැරදි

     හරි  වැරදි

     හරි  වැරදි

     හරි  වැරදි

     හරි  වැරදි

ක්රිතයාකාරකම් පියවර

ෙරුවන් �ඳහායාච්ඤාාගේේ ගිවිසුමැයාච්ඤාා කරන්ගේන් ගේකගේ�්ෙ?

1 වන පියවර

2 වන පියවර

3 වන පියවර

4 වන පියවර

5 වන පියවර

6 වන පියවර

7 වන පියවර

1. යාච්ඤාාගේේ ගිවිසුමැ �මැාගේලා්චනය කරන්න
2. දින 40 ක් පුරා යාච්ඤාාගේේ ගිවිසුමැ 

යාච්ඤාාකරන්න
3. යාච්ඤාාබයිබල් පෙ කටපාඩම් කරන්න
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 කරු�ාව  ආෙරණීය �්වර්ගික පියාගේ�නි, මැට ආෙරය 
කර මැා ඔගේ� ෙරුගේවකු බවට පත් කිරීමැ ගැන 
�්තූතියි.

 ආෙරය   ඔබට ආෙරය කිරීමැට �හ කීකරු වීමැට මැට 
උෙේ කරන්න.

 අනුකම්පාව  ඔබ මැට ආෙරය කරන ආකාරයට අන් අයට 
ප්ගේර්මැමැ කිරීමැට මැට උෙේ කරන්න.

 පසුතැවිලි විමැ   මැගේ� පේ ගැන මැට ක�ගාටුයි. මැාව පිරිසිදු 
කරන්න.

 නමැ�ක්ාරය  මැමැ මුළු හෙවතින්මැ ඔබට ප්ර්ශ්ං�ා කරන්ගේනමි!

 කැපවීමැ   ගේේසුනි, මැාගේ� �ව්ාමීන් ගේල� ඔබව අනුගමැනය  
 කිරීමැට මැට අවශ්්ය ය. ඔබට අවශ්්ය  ඕනෑමැ  
 ආකාරයකින් මැාව ගේවන�් කරන්න.

 යැපීමැ  ඔබගේ� ශුද්්ධාත්මැයා�න්ගේගන් මැා පුරවන්න. 
මැා ගේවනුගේවන් ඔබගේ� �ැලසුම් ෙැන ගැනීමැට 
මැට අවශ්්යශ්ය.

 බලපෑමැ  මැාව ඔබගේ� කරු�ාව, �ත්ය�ය �හ 
යුක්තිය පිළිබඳ පණිවිඩකරුගේවකු කරන්න.

 දගාේලත්වය  ඔගේ� ඔබව අනුගමැනය කිරීමැට අන් අයට 
ආරා්ධනා කරන්න හා ඔබගේ� මැහිමැය �ඳහා 
මැා භාවිතා කරන්න.

 අධිකාරිය  ගේ�සු�්වහන්ගේ�්ගේ� නාමැගේයන් මැමැ යාච්ඤාා 
කරමි. ආගේමැන්.

ප්රිකාශ්න හිමිකමැ © 2016 කැන්ඩි මැාබාලි විසිනි. සියලුමැ හිමිකම් ඇවිරිණි. නිෙර්ශ්න 
ලූක් ෆ්ලවර්�් විසින්. �මුන් �ඳහා වූ යාච්ඤාාගේේ ගිවිසුමැ අනුවර්තනය කරන ලද්ගේද් 
කැන්ඩි මැාබාලි �හ �්ටීවන් අයර් ගේ� �මැයින් �ඳහා වූ යාච්ඤාාගේේ ගිවිසුගේම් බලය, 

theprayercovenant.org/children

ෙරවුන් �ඳහා යාච්ඤාාගේේ ගිවිසුමැ


