
අපදේ මැවුම්කරුවූ විශේ්වදේ දෙවියන්වහනදසේ , 
යාච්ා්වට ස්වන දී පිළිතුරු දෙයි. එය දකතෙරම් පුදුම 
සහගතෙෙ? දේසුසේ ්වහනදසේ  පැ්වසුදේ “සේ්වරගදේ හා 
දපොදළොදේ සියලු බලය මට දී තිදේ” කියායි. ඉතින 
දේසුසේ ්වහනදසේට සියලු බලය තිදේ නම්, ඔබ යාච්ා 
කළදහොත් කුමක් සිදුදේෙැයි ඔබට සිතොගතෙ හැකිෙ…?

දරුවන් සඳහායාච්ාදේ ගිවිසුම
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ආෙරණීය සේ්වරගික පියාදණනි, 

මට ආෙරය කර මා ඔදේ ෙරුද්වකු 

බ්වට පත් කිරීම ගැන සේතූතියි.

කරුණා්ව
මම ඔබට 
ආෙදරයි

කටපාඩම් පෙය
අපි දෙවියන්වහනදසේදේ ෙරුද්වෝයයි 
කියනු ලබන දලස පියාණන්වහනදසේ 
දකබඳු පදරයමයක් අපට දී ්වොළදසේක්ෙැයි 
බලාපල්ලා. –1 දයොහාන 3 : 1

දේසුසේ ප්වසන 
පරිදි එක් පිරිමි ළමදයක් දහාේ 

ගැහැණු ළමදයක් දේසුසේ්වහනදසේ  
තෙම ගැළවුම්කාරයා දලස පිළිගත් 
විට ඔහු/ඇය නැතිවී සිට සම්බවූ 

දලසයි සලකනු ලබයි. එය 
සේ්වරගදේ මහත් පරීතෙතියක්, 

සතුටක් දගන එන 
දෙයකි!

ආෙරණීය සේ්වරගික පියාදණනි, 

මට ආෙරය කර මා ඔදේ ෙරුද්වකු 

බ්වට පත් කිරීම ගැන සේතූතියි.
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ආෙරණීය සේ්වරගික පියාදණනි, 

මට ආෙරය කර මා ඔදේ ෙරුද්වකු 

බ්වට පත් කිරීම ගැන සේතූතියි.

දේසුසේ්වහනදසේ ඔබ ගැන ඉතො පරීීති සනදතොේෂ 
දේ. උන්වහදසේ තෙම ආෙරදයන ඔබ්ව සනසුන 
කරයි. උන්වහනදසේ ඔබ සැමග ගායනදයන 
පරීනති සනදතොේෂ දේ.

වදවියන් වහන්වස් සෑම වකව්නකුම වකා්රම් ප්වර්්නම කර්නවාද යන්්න 
වපන්වාදීමට වය්සුස්වහන්වස්ට  අවශ්ය්නය විය .එමනිසා උන්වහන්වස් ්නැතිවූ 
බැටළුවා ්ගැ්න ක්ාවක් කීවේය. එවඬ්රා ්ම ්නැතිවූ බැටළුවා ්ගැ්න වබාවහා් 
ක්නස්සලු වු අ්ර ඔහු අව්නක් බැටළුවන් අ්හැර දමා ්නැතිවූ බැටළුවා 
වසායා ගිවය් ඔහුට එම බැටළුවා ආරක්ෂාකාරීව ්බා ්ගැනීමට අවශ්ය් වූ 
නිසාය. බැටළුවන් යනු අසරණ සතුන් ව්න අ්ර සමහර විට ඔවුන් අ්රමං වී 
්මන්වග්ම මාර්්ග වල යයි එවිට වලසුන්ට වහා් සිංහයන්ට උන්හට පහර දීමට 
වහා් ආහාරයට ්ගැනීමට හැකිය.

එදඬ්රාදේ කාරයය ්වනදන බැටළු්වන අනතුදරන ආරක්ෂා කිරීමයි.ඔහු

කදල් එයයි. නැතිවූ බැටළු්වා දසායාගත් විට, ඔහු ඌ්ව සතුටින දගෙර
දගන යන අතෙර එය සැමරීමට විශාල සාෙයක් ප්වත්්වයි.

ආෙරණීය සේ්වරගික පියාදණනි, 

මට ආෙරය කර මා ඔදේ ෙරුද්වකු 

බ්වට පත් කිරීම ගැන සේතූතියි.
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ඔබට ආෙරය කිරීමට සහ කීකරු 
වීමට මට උෙේ කල මැන්ව.ආෙරය ඔබට ආෙරය කිරීමට සහ කීකරු 
වීමට මට උෙේ කල මැන්ව.

කටපාඩම් පෙය
උන්වහනදසේ ඔහුට කථාදකොට: තොදේ මුළු හෘෙදයනෙ 
තොදේ මුළු ආත්මදයනෙ තොදේ මුළු බුදධිදයනෙ තොදේ 
දෙවිවූ සේ්වාමීන්වහනදසේට පදරතෙමකර්ව. දම්ක උතුම්වූ 
පළමුද්වනිවූ ආඥා්වය –මදතෙේ 22 : 37,38

ආේරආහම් 
දෙවියන්වහනදසේට පදරපම කළා. 

ඔහු ජී්වත් වූදේ දබාදහාේ කලකට දපරය. 
ඔහු මහලු වූ විට දෙවියන ්වහනදසේ කථා කර 

“ඔදේ රට, ඔදේ පවුල සහ නෑෙෑයන අතෙහැර මා 
ඔබට දපන්වන දදශයට යනන. මම ඔබට ආශීර්වාෙ 

කර ඔබදේ පරම්පරා්ව මහත් ජාතියක් බ්වට පත් 
කරමි. ඔබ පරශසිද් වී අන අයට ආශීර්වාෙයක් 

්වනු ඇතෙ. ඔබ නිසා දපාදළාදේ සිටින 
සියල්ලනට ආශීර්වාෙ ලැදබනු ඇතෙ.”

යයි පර කාශ කළා.

දෙවියන ්වහනදසේට අ්වශේය ්වනදන අප

උන්වහනදසේට කීකරු වීමයි. අපි දෙවියන

්වහනදසේට කීකරුවීම තුලින අපී

උන්වහනදසේට පදරදේම කරන බ්ව දපන්වයි.
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ඔබට ආෙරය කිරීමට සහ කීකරු 
වීමට මට උෙේ කල මැන්ව.

එකට එක්්ව දේසුසේ්වහනදසේට කීකරු 
වීම හා උන්වහනදසේ අනුගමනය කිරීම 
ඉතො ආකරෂණීය ගමනකි!

ආබ්ර්හම් වදවියන්වහවස්ට කීකරු වුණා. ඔහු ්ම බිරිඳ සහ 
ඔවුන්වග් බඩු බාහිරාදිය සමඟ පිටත වී දුර බැහැර ්නව නිවසකට 
ගිවය්ය. ආබ්රටහම්වග් කීකරුකම, ප්වර්ඔමය සහ ඇදහිල්ල වර්ධ්නය 
කිරීවම් ඔහුවග් ජීවි්වය් ඔහු ්ැබූ මුල්ම නිර්භී් ක්රීියාවේ ආරම්භයයි.

දෙවියන ්වහනදසේට අ්වශේය ්වනදන අප

උන්වහනදසේට කීකරු වීමයි. අපි දෙවියන

්වහනදසේට කීකරුවීම තුලින අපී

උන්වහනදසේට පදරදේම කරන බ්ව දපන්වයි.

සාරා, දමය 

දපාදරානදු දදශයයි!

දෙවියන 
්වහනදසේ අපට 
ආශීර්වාෙ කර 

ඇතෙ!

5
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ඔබ මට පදරනම 
කරන ආකාරයට අන 
අයට පදර ම කිරීමට 
මට උෙේ කල මැන්ව.

         දෙවි අපට පදරහම 

         කරන ආකාරයට අන අයට 

   පදර ම කිරීම යනදනන අෙහසේ

    කරනදන කුමක්ෙ? අපි දසායා 

    බලමු. “මදේ අසල්්වැසියා කවුෙ” 

කියා දකදනක් දේසුසේ්වහනදසේදගන 

ඇසු්වා. කතෝවක් ප්වසමින 

දේසුසේ්වහනදසේ එය පැහැදිලි 

කදළේය. උන්වහනදසේ  දහාඳ 

කතෙනෙරකරුද්වක් 
විය.

ඔබ මට පදරනම 
කරන ආකාරයට අන 
අයට පදර ම කිරීමට 
මට උෙේ කල මැන්ව.

කටපාඩම් පෙය
මාදේ ආඥා්ව නම් මා නුඹලාට 
පදර්වමකළාක්දමන නුඹලාත් එකිදනකාට 
පදරසමකරපල්ලාය යනුය. –දයොහාන 15 : 12

         දෙවි අපට පදරහම 

අනුකම්පා්ව

බිය දනා්වනන. මම ඔබ්ව ආරක්ෂා කරමි.

කරුණාකර මට 
පිහිට ්වනන

6666
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මට අ්වශේය ය මදේ ්වචන්වලට 
පමණක් දනා්ව, මදේ 
ක්රිනයාද්වනෙ ආෙරය කිරීමටයි.

මිනිවසකු පාවර් ්ගමන් කරමින් සිටියදී ්නරක මිනිසුන් කල්ලියක් විසින් 
ඔහුට පහර වද්න ලදී. ඔවුන් ඔහු සන්්ක සියල්ල වසාරකම් කර පාවර් 
මියයාමට දමා ගියහ. මිනිස්සු ඔහු පසුකර ගියත  ඔවුන් කිසිවවකු ඔහුට 
අනුකම්පාව දැක්වූවය් ්නැ්. එවිට සමාරි් ජාතිකවයක් (මිනිසුන් පහත 
වකාට සලක්න) ඔහු පාවර් වැටීසිටි්නවා දැක ඔහුවග් තුවාල පිරිසිදු කර 
වවළුම් පටියක් බැඳ සුවපත කර ්ගැනීම සඳහා ආරක්ෂි් ස්ථා්නයකට 
ව්ග්න ව්ගාස් ඔහුවග් රැකවරණය සඳහා මුදල් පවා ව්ගව්න ලදී.

දේසුසේ්වහනදසේ කතෝව අ්වසන කරමින, “මට අ්වශේයන

්වනදන ඔබත් දගාසේ පිඩා විඳින අයටත් එදසේ කිරීමයි.”
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මදේ පේ ගැන මට 
සමා්වනන. මා්ව 
පිරිසිදු කල මැන්ව.

කටපාඩම් පෙය
මාදේ අයුතුකමින මා සම්පූරණදයනම 
දසේදු්ව මැන්ව, මාදේ පාපදයන මා 
පිරිසිදුකළ මැන්ව.–ගීතෝවලිය 51 : 251:2

        දපත්රැ සේ ්වරක් 
        දේසුසේදගන ඇසු්වා, “අපට 

     විරුද්්ව ්වැරදි කරන දකදනකුට 
අපි කි්වතෝවක් සමා්වදියා යුතුෙ 7 
්වතෝවක් ෙැයි ඇසීය?” “70 x 7” 

කියා දේසුසේ්වහනදසේ පැ්වසූ 
අතෙර උන්වහනදසේ තේවත් 

කතෝවක් කියනන 
පටනගත්තො.

        අදහාේ දෙවිනදුදන,
කරුණාකර අප්ව 
ආරක්ෂා කරනන

අම්දම්, මට 
බයයි.

මදේ පේ ගැන මට 
සමා්වනන. මා්ව 
පිරිසිදු කල මැන්ව.

පසුතෙැවිලි විම
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මදේ පේ ගැන මට 
සමා්වනන. මා්ව 
පිරිසිදු කල මැන්ව.

දේසුසේ්වහනදසේ  මට සමා්ව දෙන 
නිසා මටෙ අන අයට සමා්ව දීමට අ්වශේය ය.

රජතුමා ඒ බ්ව ෙැනගත් විට ඉතො දකාේප වී කෑගසමින, “දුෂේට දසේ්වකයා! මම

ඔදේ විශාල ණය පරුමාණයට ඔබට සමා්ව දුනනා, ඇයි ඔබ ඔදේ

දසේ්වකයාට අනුකම්පා දනාකදළේ? ” රජ ඔහු්ව සිරදගට විසි කදළේය

මම ඔදබන ඉල්ලා සිටිමි, මාදේ පවුල හා මා දකදරහි 
ෙයා්ව ෙක්්වනන!

හේම්ම්ම්, මා 

කුමක් කළ යුතුෙ? 

වරක් රවජක් ්ම වස්වකයන් ්මාට ව්ගවිය යුතු වද් ඔහුට පවස්න වලස ඉල්ලා 
සිටිවය්ය.එක් වස්වකවයකු විශාල මුදලක් ණය වී තිබූ අ්ර ඔහුට එය කිසි 
විවටකත ආපසු ව්ගවීමට ව්නාහැකිව තිබුණි. රජතුමා, “ඔබ මට ව්ගවිය යුතු 
මුදල් ව්ගවීම සඳහා මම ඔබ සහ ඔවබ් පවුල වහලුන් වලස විකුණන්ව්නමි !!” 
පැවසීය. මිනිසා හඬන්්නට පටන් ්ගත්ා. රජුට අනුකම්පා සිතී, “ඔබ සියලු ණය 
වලින් නිදහස්ය!” කියා ඔහු සියල්වලන් නිදහස් කලාය.

නිදහස ලැබීවමන් පසු ඔහු ව්ගාස් ්ම 
වස්වකයා වසායාව්ග්න ඔහු සුළු මුදලක් 
්මාට ණය වී ඇති අ්ර ඔහු එම මුදල් 
ව්නාව්ගවන්වන් ්නම් ඔහුව සිර්ග් කර්න 
බවට ්ර්ජ්නය කවළ්ය. වස්වකයා දයාව 
ඉල්ලා සිටියද ඔහුට අනුකම්පාවක් ව්නාතිබූ 
අ්ර ඔහු ඒම වස්වකයා සිර්ග් කවළය්.

මදේ පේ ගැන මට 
සමා්වනන. මා්ව 
පිරිසිදු කල මැන්ව.
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කටපාඩම් පෙය
සේ්වාමීනට මාදේ මුළු සිතින සේතුති කරනදනමි;  
ඔබදේ ආශේචරය ක්රිණයා සියල්ල ෙක්්වා 
දෙනදනමි. –ගීතෝවලිය 9 : 1

නමසේකාරය

          මීට ්වසර 2000 කට 
        පමණ දපර, මරියා නම් තෙරුණිය 

බැහැෙැකීමට ගාේරිබදයල් නම් 
දද්වදූතෙදයක් පැමිණියා. ඔහු විදශේෂ 

පණිවිඩයක් රැදගන ආ්වා  “මරියා, බිය 
දනා්වනන.මක්නිසාෙ නුඹට

 දෙවියන්වහනදසේදේන කරුණා්ව ලැබුදනය.
ඔබ පුදතෙක බිහි කරනදනය  ඔහුදේ නම 

දේසුසේ දලස හඳුන්වනු ඇතෙ. ඔහු 
ශේදර.ෂේඨ , මදහාේත්තෙමයාණනදේ 

පුත්ර යා යයි කියනු ලැදේ.” 
යයි පැ්වසිය. 

දීපතිමත් තෙරු්ව 
දේසුසේ්වහනදසේ ද්වතෙ 

අපි්ව දගන ගියා.

අපිට ත්යා 
ග තිදේ !

මම මුළු හේවතිනම ඔබට 

පර ශංසා කරනදනමි!මම මුළු හේවතිනම ඔබට 

පර ශංසා කරනදනමි!
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වය්සුස්වහන්වස් ඉපවද්න විට හැවමා්ම සතුටින් සිටියා! වද්වදූ්යන් පැමිණ, 
“ස්වර්්ගවය් වදවියන් වහන්වස්ට ප්රාශංසා කරන්්න! වදවියන්වහන්වස් සතුටු 
කර්න සැමට මිහිපිට සාමය.” ළදරු වය්සුස්ව බැහැදැකීමට එවඩ්රුන් පැමිණියා.

මට හැමොම ඔබට පර ශංසා කිරීමට අ්වශේයයි!

දෙවියන්වහදසේදේ 
දේ පුත්රපයාදේ උපතෙ නිසා දෙවියන ්වහනදසේට 

පරමශංසා දේ්වා!

මගේ ලසේසන 

පුතෙේරේයා!

දපාදළා්ව මතෙ 

සාමය!

මරියතුමිය, දයාේදසප, එදඩ්රුන සහ ශාසේත්ර්වනතෙයන

දේසුසේ්වහනදසේට දගෟර්ව දකාට නමසේකාර කළාක් දමන,

අපිත් උන්වහනදසේට දගෟර්ව කර නමසේකාර කළ යුතුයි.
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මා කවුෙ? නෑ 

මම හිටිදේ නැහැ! 

නිශේශේෙ ද්වනන!

දේසුනි, මාදේ සේ්වාමීන දලස 
ඔබ්ව අනුගමනය කිරීමට මට 
අ්වශේය ය. ඔබට අ්වශේේ ඕනෑම 
ආකාරයකින මා්ව ද්වනසේ 
කල මැන්ව.

කටපාඩම් පෙය
උන්වහනදසේ සියල්ලනට කථාදකොට: යදමක් 
මා පසේදසේ එනට කැමති නම්, ඔහු තෙමාදේම 
ආශා ්වලකාදගන, ේවසේපතො තෙමාදේ කුරුසිය 
රැදගන, මා අනු්ව ඒ්වා. –ලූක් 9 : 23

කැපවීම

       කුකුළා හැඬලිමට 
      දපර දපත්රැදේසේ 3 ්වතෝවක් 

    දනාහඳුනන බ්ව පරශකාශ කරන 
     බ්ව දේසුසේ්වහනදසේ දපත්රැ සේට පැ්වසු්වා. 

දේසුසේ ්වහනදසේ කුරුසිදේ ඇණ ගැසීමට 
   දපර පරුශේන කරනු ලැබූ මළුදේදී දපත්රැනසේ 

එදසේ කදළේය. මිනිසුන දපත්රැසසේ්ව 
හඳුනාගැනීමට පටනගත් විට, භය වී සෑම 
අ්වසේථා්වකම ඔහු දේසුසේ්වහනදසේ සමඟ 

සිටි බ්ව  පරසතික්දෂේප කදළේය. 
එවිට කුකුළා හැඬලීය.

ඔබ දේසුසේ 
සමඟ සිටියා!

දම් මිනිසා දේසුසේ සමඟ සිටියා!

දේසුනි, මාදේ සේ්වාමීන දලස 
ඔබ්ව අනුගමනය කිරීමට මට 
අ්වශේය ය. ඔබට අ්වශේේ ඕනෑම 
ආකාරයකින මා්ව ද්වනසේ 
කල මැන්ව.
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දේසුනි, මාදේ සේ්වාමීන දලස 
ඔබ්ව අනුගමනය කිරීමට මට 
අ්වශේය ය. ඔබට අ්වශේේ ඕනෑම 
ආකාරයකින මා්ව ද්වනසේ 
කල මැන්ව.

දේසුනි, මට නිතෙරම ඔබට 
පක්ෂපාතෙ වීමට අ්වශේයසය.

හදිසිවය්ම වප්තරැ්ස්ට වය්සුස්වහන්වසේවග් වච්න ම්ක් වූ අ්ර ඔහු හඬමින් පලා 
ගිවය්ය.ඔහුට භීතියක් දැනුනි. ්නමුත වය්සුස්වහන්වසේ වප්තරැ ස්ව අතහැරිවය් ්නැහැ. 
වය්සුස්වහන්වසේ  ්නැව් ්නැඟිටීවමන් පසු වප්තවරැේස් සමඟ උවද් ආහාරය ්ගත අ්ර 
ඔහුට සමාව දුන්වන්ය. වය්සුස්වහන්වසේට අවශ්යි වූවය් වප්තරැැස්  ්ම ව්ගෝලයා වී 
්වත ව්ගෝලයන් බිහිකිරීමයි. වප්තරැයස් පරිපූර්ණ ව්නොවූවත, වප්තරැයස් ්මන් 
ස්වාමීන් වලස අනු්ගම්නය කිරීමට කැමති බව වය්සුස් දැ්න සිටිවය්ය.

       කුකුළා හැඬලිමට 
      දපර දපත්රැදේසේ 3 ්වතෝවක් 

    දනාහඳුනන බ්ව පරශකාශ කරන 
     බ්ව දේසුසේ්වහනදසේ දපත්රැ සේට පැ්වසු්වා. 

දේසුසේ ්වහනදසේ කුරුසිදේ ඇණ ගැසීමට 
   දපර පරුශේන කරනු ලැබූ මළුදේදී දපත්රැනසේ 

එදසේ කදළේය. මිනිසුන දපත්රැසසේ්ව 
හඳුනාගැනීමට පටනගත් විට, භය වී සෑම 
අ්වසේථා්වකම ඔහු දේසුසේ්වහනදසේ සමඟ 

සිටි බ්ව  පරසතික්දෂේප කදළේය. 
එවිට කුකුළා හැඬලීය.

අපි ඔවුනදගන එක් 

දකදනක් බ්ව අපි ෙනිමු. 

ඔබ ගලීලියන දමන 

කතො කරයි!
දකාක්ක ඩුඩ්ල්ඩු

දපත්රැුසේ නැ්වතෙ කිසි දිදනකදේසුසේ්වහනදසේ්ව පරාතික්දෂේප කදළේ නැතෙ.

දේසුනි, මාදේ සේ්වාමීන දලස 
ඔබ්ව අනුගමනය කිරීමට මට 
අ්වශේය ය. ඔබට අ්වශේේ ඕනෑම 
ආකාරයකින මා්ව ද්වනසේ 
කල මැන්ව.
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මම 

  පියාණන්වහනදසේදගන 

  ඉල්ලනදනමි, එවිට උන්වහනදසේ 

නුඹලා සමග සොකල්ම සිටින පිණිස 

ද්වන සැනසිලිකාරදයකු නුඹලාට 

දෙනදසේක. ඒ සැනසිලිකාරයාදණාේ 

සත්යසතොදේ ආත්මයාණ

න්වහනදසේය.

ඔබදේ ශුද්ාත්මයාණනදගන 
මා්ව පුර්වනන. මා ද්වනුද්වන 
ඇති ඔබදේ සැලසුම් ෙැන 
ගැනීමට මට අ්වශේයිය.

කටපාඩම් පෙය
නුමුත් ආත්මයාණනදගන 
පූරණවී. –එපීස 5 18 b

යැපීම

          දේසුසේ්වහනදසේ  
           පැ්වසුදේ “මම පිටත් වී දුර 
      බැහැරට යමි, ඔබට පැමිණිය 

දනාහැකි සේථානයකට. නමුත් 
කණගාටු දනා්වනන, මම ඔබ 

ද්වනුද්වන මාදේ ආත්මය දමහි 
   තෙබමි. ” දේසුසේ ්වහනදසේ කුරුසිපත්වී 

සේ්වරගදේ සිටින තෙම පියාදේ ෙකුණු 
පස ්වැඩසිටීමට දපර දමය සිදුවිය.

උන්වහනදසේ අපි්ව තෙනි 
කදළේ නැතෙ.

්වාේ!

එය පුදුම 

සහගතෙයි!

ඔබදේ ශුද්ාත්මයාණනදගන 
මා්ව පුර්වනන. මා ද්වනුද්වන 
ඇති ඔබදේ සැලසුම් ෙැන 
ගැනීමට මට අ්වශේයිය.
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දේසුනි, ඔබදේ ශුද්ාත්මයාණනදගන 
මා පුර්වා මා්ව ඔබ හා සමාන කරනන.

සභාවන්හි  වස්වය ආරම්භ කිරීමට වය්සුස්වහන්වස් ්ම ආතමය 
එේවස්ක. වැඩි කාලයක් යන්්නට මතව්න්, වපන්්වකාස්් 
දි්නය ්නමින් හැඳින්වව්න විවශ්ෂ දි්නයක,්ද  සුළඟක් හම්න අ්ර, 
උන්වහන්වස්  ශුද්ධාතමයාණන්ව්ගන් සියල්ලන් පුර්ණ කර්න ලදී.

මට ඔබ සමග යනන ඕදන.

සේතූතියි, දේසුනි.

උන්වහනදසේදේ ආත්මයාණන ්වහනදසේ අපදේ

සැනසිලිකරු්වානන දලස සැමවිටම අප සමඟ සිටින අතෙර,

අදප ගුරු්වරයා සහ අපදේ මාරදගාේපදදශකයාෙ දේ..

ඔබදේ ශුද්ාත්මයාණනදගන 
මා්ව පුර්වනන. මා ද්වනුද්වන 
ඇති ඔබදේ සැලසුම් ෙැන 
ගැනීමට මට අ්වශේයිය.
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කටපාඩම් පෙය
තේවෙ ්වාක්යජයාදණෝ මාංස්වත්වී, 
කරුණාද්වනෙ සත්යාදයනෙ පූරණ්ව, අප 
අතෙදරහි ්වාසයකළදසේක. –දයොහාන 1 : 14

බලපෑම

දිනක් දගාේලයන 
දේසුසේ්වහනදසේදගන ඇසු්වා,

“සේ්වරග රාේය”දේ ශේදරේෂේඨතෙම 
තෙැනැත්තො කවුෙ? කියා ” ඔවුන සිතෙන 
දද දේසුසේ්වහනදසේ ෙැන උන්වහනදසේ  
කුඩා ෙරුද්වකු කැදඳේ්වා.උන්වහනදසේ 
තෙම දගාේලයන දෙස බලා පුදුම සහගතෙ 

දෙයක් පැ්වසිය. “දම් ෙරු්වා දමන 
යටහත් පහත් ්වන තෙැනැත්තො 

සේ්වරග රාේය දේ ශේදරගෂේඨතෙම 
තෙැනැත්තොය.”

දේසුසේ්වහනදසේ ඊටත් ්වඩා පුදුම දෙයක් පැ්වසු්වා. “තේවෙ යදමක් මාදේ නමින දමබඳු

කුඩා ෙරුද්වකු පිළිගනදනෙ ඔහු මා පිළිගනදනය”. ඔබ ෙනන්වා දේසුසේ්වහනදසේ

දමදසේ අෙහසේ කදල් උන්වහනදසේ සත්යගය පමණක් කතො කළ නිසාය.

දේසුසේ, මට 
ඔදේ උකුදල් හිඳීමට 

අ්වශේයතෙයි!

මා්ව ඔබදේ කරුණා්ව, 

සත්යeය සහ යුක්තිය 

පිළිබඳ පණිවිඩකරුද්වකු 

     කල මැන්ව.     කල මැන්ව.

මා්ව ඔබදේ කරුණා්ව, 

සත්යeය සහ යුක්තිය 

පිළිබඳ පණිවිඩකරුද්වකු 

     කල මැන්ව.

මා්ව ඔබදේ කරුණා්ව, මා්ව ඔබදේ කරුණා්ව, මා්ව ඔබදේ කරුණා්ව, මා්ව ඔබදේ කරුණා්ව, මා්ව ඔබදේ කරුණා්ව, මා්ව ඔබදේ කරුණා්ව, මා්ව ඔබදේ කරුණා්ව, මා්ව ඔබදේ කරුණා්ව, මා්ව ඔබදේ කරුණා්ව, මා්ව ඔබදේ කරුණා්ව, 

සත්යeය සහ යුක්තිය සත්යeය සහ යුක්තිය සත්යeය සහ යුක්තිය සත්යeය සහ යුක්තිය සත්යeය සහ යුක්තිය සත්යeය සහ යුක්තිය සත්යeය සහ යුක්තිය සත්යeය සහ යුක්තිය සත්යeය සහ යුක්තිය සත්යeය සහ යුක්තිය 
පිළිබඳ පණිවිඩකරුද්වකු පිළිබඳ පණිවිඩකරුද්වකු පිළිබඳ පණිවිඩකරුද්වකු පිළිබඳ පණිවිඩකරුද්වකු පිළිබඳ පණිවිඩකරුද්වකු පිළිබඳ පණිවිඩකරුද්වකු පිළිබඳ පණිවිඩකරුද්වකු පිළිබඳ පණිවිඩකරුද්වකු පිළිබඳ පණිවිඩකරුද්වකු පිළිබඳ පණිවිඩකරුද්වකු 

     කල මැන්ව.     කල මැන්ව.     කල මැන්ව.     කල මැන්ව.     කල මැන්ව.     කල මැන්ව.     කල මැන්ව.     කල මැන්ව.     කල මැන්ව.     කල මැන්ව.     කල මැන්ව.     කල මැන්ව.     කල මැන්ව.     කල මැන්ව.     කල මැන්ව.     කල මැන්ව.     කල මැන්ව.     කල මැන්ව.     කල මැන්ව.     කල මැන්ව.
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මම උත්සාහ කර සෑම විටම 
සත්යළය පරකාශ කරමි.

වය්සුස්වහන්වස්ට යුක්තිය උවදසා හදව්ක් තිබුණි.ළමයින්ට හිංසා කර්න 
ඕ්නෑම වකව්නකුට එය දරුණු වනු ඇ්ැයි උන්වහන්වස් පැවසීය.උන්වහන්වස් 
සෑම විටම වබාවහා් වද්නා ව්නාසලකා හැරිය ්රුණ, වරා්ගී සහ දුප්පතුන් හට 
උදේ කරමින් සිටිවය්ය.

දේසුසේ්වහනදසේ ඊටත් ්වඩා පුදුම දෙයක් පැ්වසු්වා. “තේවෙ යදමක් මාදේ නමින දමබඳු

කුඩා ෙරුද්වකු පිළිගනදනෙ ඔහු මා පිළිගනදනය”. ඔබ ෙනන්වා දේසුසේ්වහනදසේ

දමදසේ අෙහසේ කදල් උන්වහනදසේ සත්යගය පමණක් කතො කළ නිසාය.

දේසුසේ්වහනදසේ  

මට ආෙදරයි.

දේසුසේ්වහනස ඔබට මා්ව යහපත් 
කළ හැක.

දේසුසේ්වහනස,ඔබ 

දමාන්වහරි කනන 

කැමතිෙ?

එනන, මා 

අසල සිටිනන.
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ඔබ්ව මහිමයට කරනන සහ ඔබ්ව අනුගමනය කිරීමට අන අයට 
ආරා්නා කරනන මා්ව පාවිචචි කල මැන්ව.

කටපාඩම් පෙය
එබැවින නුඹලා දගොසේ, සියලු ජාතීන දගෝලයන කරපල්ලා, 
පියාණනදගත් පුත්රායාණනදගත් ශුද්ාත්මයාණනදගත් 
නාමයට* (* නාමය තුළට ඔවුන බේතීසේමකරපල්ලා.
අ්වගාහනයකරපල්ලා). –මදතෙේ 28 : 19

දගාේලත්්වය

පාවුල් තුමා 
බයිබලදේ ඉතො ්වැෙගත් 
පුදගලදයකි. ඔහු අළුත් 

ගිවිසුදම් දබාදහාේ දපාත් ලිවීය. 
නමුත් පාවුල් ්වදරක ක්රිතෙසේතුසේ 

්වහනදසේදේ ෛ්වරකල 
සතුදරක් විය. ඔහු ක්රිපසේතුසේදේ 

අනුගාමිකයන මරා ෙැමීය. 
නමුත් දේසුසේ්වහනදසේ 

ඔහු්ව ද්වනසේ කළා.

සේ්වාමීනි, ඔබ 
කවුෙ?

ඔබ්ව මහිමයට කරනන සහ ඔබ්ව අනුගමනය කිරීමට අන අයට 
ආරා්නා කරනන මා්ව පාවිචචි කල මැන්ව.
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දේසුසේ්වහනදසේ්ව අනුගමනය කිරීමට මට 
ආරා්නා කළ හැක්දක් කාටෙ?

දෙවියන්වහනදසේ සාවුල්්ව සු්ව කළ අතෙර ඔහු ගිය සෑම තෙැනකම දේසුසේ්වහනදසේ

ගැන දදශනා කිරීමට හා ඉගැනවීමට පටනගත්දත්ය.පසු කදලක සාවුල්දේ
නම පාවුල් දලස ද්වනසේ කරන ලදි. ඔහු දේසුසේ්වහනදසේ ද්වනුද්වන
දලාේකය උඩු යටිකුරු කදළේය, දෙවියන ්වහනදසේට සියලු මහිමය ලබා

දෙමින අන අයටත් එදසේ කිරීමට ඉගැනවීය.

දි්නක් සාවුල් (ඔහුවග් ්නම පාවුල් වලස වව්නස් වීමට වපර) පාවර් 
ඇවිදිමින් සිටිවය්ය. හදිසිවය්ම අහසින් ඉ්ා දීප්තිමත ආවලා්කයක් 
දිස්වී ඔහු බිම ඇද වැටුණි. ඒ ආවලා්කය ඔහුව අන්ධ කවළ්ය. එවිට 
සාවුල්ට “සාවුල්, ඔබ මට පීඩා කරන්වන් මන්ද ” කියා හඩක් ඇසුණි. 
සාවුල්, “ස්වාමීනී ඔබ කවුද? “මම ඔබට පීඩා කර්න වය්සුස්.” පාවුල් 
බිවයන් කම්පා විය. දවස් තු්නක් ඔහුට ඇස් ව්නාවපනුණි.

ඔබ්ව මහිමයට කරනන සහ ඔබ්ව අනුගමනය කිරීමට අන අයට 
ආරා්නා කරනන මා්ව පාවිචචි කල මැන්ව.
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දේසුසේ ්වහනදසේදේ 
නාමදයන යාච්ා 
කරමි. ආදමන.

දේසුසේ ්වහනදසේදේ 
නාමදයන යාච්ා 
කරමි. ආදමන.

කටපාඩම් පෙය
එබැවින දෙවියන්වහනදසේ උන්වහනදසේ්ව 
ඉතො උසසේදකොට, සියලු නාම්වලට ්වඩා උසසේ 
නාමය උන්වහනදසේට දුනදසේක. –පිලිපපි 2 : 9 

අධිකාරිය
    බාරතිමියුසේ අන් 

      මනුෂේයැදයක් විය.ඔහු වීදි්වල 
ජී්වත් වූ හිඟනදනකි.ඔහු 
දේසුසේ්වහනදසේ  ගැනත් 

උන්වහනදසේදේ පුදුම ක්රුියා ගැනත් 
ෙැන සිටිදේය.දේසුසේ්වහනදසේ දලඩුන, 

අන්යන ඇවිදිනනට බැරි අය  සු්ව 
කළ හැටි ඔහුට ඇසුනි.බාරතිමියුසේට 

වු්වමනා වූදේ දේසුසේ්වහනදසේ 
ඔහු්වෙ  සු්ව කිරීමයි.

්වාේ! පුදුමයි!

කලදනාකිදරනන, බාරතිමියුසේ, උන්වහනදසේ ඔබ්ව අමතෙයි!

ඔදේ ඇෙහිල්ල 

ඔබ්ව සු්ව කළාය.
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බාරතිමියුසේ තෙමාට දමොරගැසූ විට දේසුසේ්වහනදසේ 
පිළිතුරු දුනදනය. දේසුසේ්වහනදසේ ඔබටෙ පිළිතුරු දෙයි.

“වජ්සුනි, ස්වාමීනි, මට අනුකම්පා කරන්්න!” බාර්තිමියුස් කෑ්ගැසුවේය.

බාර්තිමියුස්  අවට ජ්නයා අකාරුණික විය.“ඔහ් නිශ්ශබ්ද වන්්න!” ඔවුහු කෑ ්ගැසූහ.
්නමුත බාර්තිමියුස් දිගින් දි්ගටම කෑ්ගැසුවේය.වය්සුස්වහන්වස් ඔහුට ඇහුම්කන් දී “මා 
වව්ට ව්ගව්නන්්න” කියා කීවේය. බාර්තිමියුස් ්ම සළුව බිම දමා වය්සුස්වහන්වස් 
වව්ට දිව ගිවය්ය. “ඔබට අවශ්ය් කුමක් ද?” වය්සුස්වහන්වස්  ඇසුවේය. 
බාර්තිමියුස් පිළිතුරු දුන්වන්, “මට වපනීම අවශ්යියි!”

මිනිසුන්ව සු්ව කිරීමට දේසුසේ්වහනදසේට බලය

තිදබන බ්ව බාරතිමියුසේ විශේ්වාස කදළේය. ඔහු

මුලිනම දේසුසේ්වහනදසේදේ මුහුණ දුටු විට ඔහු

දකොතෙරම් සතුටු වූ්වාෙ කියා ඔබට සිතොගතෙ හැකිෙ?.

්වාේ! පුදුමයි!

දේසුසේ්වහනදසේ  

පුදුමයි!

මට ඔබ්ව 

දපන්වා දේසුනී 

!!
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දෙවියන්වහනදසේදේ කරුණා්ව නිසා මා්ව උන්වහනදසේදේ  
ආෙරණීය ෙරු්වකු බ්වට පත් කර ඇත්දතෙමි. 

ආශීර්වාෙය කීකරුකම අනුගමනය කරයි.

අප ආෙරය කළ යුත්දත් අපට  
ආෙරය කරන අයට පමණි.

දේසුසේ්වහනදසේට අ්වශේයප ්වනදන අප අන  
අයට සමා්ව දී අමනාප දනාවී සිටීමයි.

අප දෙවියන ්වහනදසේට පරnශංසා කළ  
යුත්දත් අප සතුටින සිටින විට පමණි.

අපි දේසුසේ්වහනදසේ්ව අනුගමනය කිරීමට කැප  
වූ විට, උන්වහනදසේ අප්ව තේව තේවත්  
උන්වහනදසේ හා සමාන කරයි.

ශුද්ාත්මයාණන ්වහනදසේ අපදේ මඟ දපන්වනනා ය.

දේසුසේ්වහනදසේට ෙරු්වන හට ද්වලා්වක් තිබුදේ නැතෙ.

දෙවියන්වහනදසේ දේසුසේ්වහනදසේ ගැන අන අයට  
පැ්වසීමට ්වැඩිහිටියන පමණක් දයාො ගනී.

සේ්වරගදේ හා දපාදළාදේ ඇති සියලු  
බලය අයිති දෙවියන්වහනදසේට ය.

යාච්ා්ව බලයයි මනෙ, දේසුසේ්වහනදසේදේ  
නාමදේ බලය ඇතෙ.

මම යාච්ා කරන විට දෙවියන්වහනදසේ  
මට ස්වන දෙයි.

4. හරි දහාේ ්වැරදි රවුම් කර පිළිතුරු සාකච්ා කරනන

     හරි  ්වැරදි
     හරි  ්වැරදි

     හරි  ්වැරදි

     හරි  ්වැරදි

     හරි  ්වැරදි

     හරි  ්වැරදි

     හරි  ්වැරදි
     හරි  ්වැරදි

     හරි  ්වැරදි

     හරි  ්වැරදි

     හරි  ්වැරදි

     හරි  ්වැරදි

ක්රිතෙයාකාරකම් පිය්වර

1. යාච්ාදේ ගිවිසුම සමාදලාේචනය කරනන
2. දින 40 ක් පුරා යාච්ාදේ ගිවිසුම 

යාච්ාකරනන
3. යාච්ාබයිබල් පෙ කටපාඩම් කරනන
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  සෑම දිනකම ඔබ විසිනම දමම යාච්ා්වන දින 
10 ක් යාච්ා්ව යාච්ා කරනන.

  ඔබ දමම යාච්ා්වන යාච්ා කරන විට, ඔබ 
විසින කා හට දමම යාච්ාදේ ගිවිසුමට එක්්වන 
දලස ආරා්නා කලයුතු ෙැයි ඔබට දපන්වන 
දලස දේසුසේ්වහනදසේදගන ඉල්ලනන.

  ඔබ ඔදේ මිතුරා ද්වනුද්වන  දින 40 ක් යාච්ා 
කල ආකාරයට ඔබ ද්වනුද්වන දින 40 ක් 
යාච්ා කිරීමට එම පුදගලයාට ආරා්නා 
කරනන. ඔහු/ඇය ඔදේ මිතුරා, අම්මා, තොත්තො, 
සදහාේෙරිය, සදහාේෙරයා, ආචචි සීයා, ගුරු්වරයා 
දහාේ දද්වගැති්වරයා විය හැකිය.

  දෙවියන්වහනදසේ ඔදේ යාච්ා්වලට පිළිතුරු දුන 
ආකාරය ඔදේ යාච්ා සහකරු/සහකාරිය සමග 
දබොගනන.එය ඔබට ලිවීමට දහාේ චිත්ර යකින 
ඇඳීමට හැකිය.

  දී ඇති බයිබල් පෙ කටපාඩම් කරනන.  

  දේසුසේ්වහනදසේදේ ශුභාරංචිය අන අය සමඟ 
දබොගනන.

  ඉහතෙ පිය්වරයන න්ව යාච්ා හවුල්කරු්වන 
සමඟ නැ්වතෙ කරනන, එවිට ඔබට ඔවුන හා 
එක්්ව දේසුසේ්වහනදසේ්ව අනුගමනය කළ හැකිය.

මදේ නම: 
___________________________ 
අද මම දරුවන් වවනුවවන් යාච්ාවේ 
ගිවිසුම යාච්ා කරන්්න පටන්්ගත්ා.

අෙ දිනය: ___________________

මදේ යාච්ාදේ ගිවිසුම් හවුල්කරු්වන
__________________  ________
්නම දි්නය

__________________  ________
්නම දි්නය

__________________  ________
්නම දි්නය

ෙරු්වන සඳහායාච්ාදේ ගිවිසුමයාච්ා කරනදන දකදසේෙ?

1 ්වන පිය්වර

2 ්වන පිය්වර

3 ්වන පිය්වර

4 ්වන පිය්වර

5 ්වන පිය්වර

6 ්වන පිය්වර

7 ්වන පිය්වර
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කරුණා්ව  ආෙරණීය සේ්වරගික පියාදණනි, මට ආෙරය 
කර මා ඔදේ ෙරුද්වකු බ්වට පත් කිරීම ගැන 
සේතූතියි.

ආෙරය   ඔබට ආෙරය කිරීමට සහ කීකරු වීමට මට 
උෙේ කරනන.

අනුකම්පා්ව  ඔබ මට ආෙරය කරන ආකාරයට අන අයට 
පදරමම කිරීමට මට උෙේ කරනන.

පසුතෙැවිලි විම   මදේ පේ ගැන මට කණගාටුයි. මා්ව පිරිසිදු 
කරනන.

නමසේකාරය  මම මුළු හේවතිනම ඔබට පරශංසා කරනදනමි!

කැපවීම   දේසුනි, මාදේ සේ්වාමීන දලස ඔබ්ව අනුගමනය 
 කිරීමට මට අ්වශේය ය. ඔබට අ්වශේය  ඕනෑම 
 ආකාරයකින මා්ව ද්වනසේ කරනන.

යැපීම  ඔබදේ ශුද්ාත්මයාණනදගන මා පුර්වනන. 
මා ද්වනුද්වන ඔබදේ සැලසුම් ෙැන ගැනීමට 
මට අ්වශේයශය.

බලපෑම  මා්ව ඔබදේ කරුණා්ව, සත්යසය සහ 
යුක්තිය පිළිබඳ පණිවිඩකරුද්වකු කරනන.

ව්ගා්ලතවය  ඔදේ ඔබ්ව අනුගමනය කිරීමට අන අයට 
ආරා්නා කරනන හා ඔබදේ මහිමය සඳහා 
මා භාවිතො කරනන.

අධිකාරිය  දේසුසේ්වහනදසේදේ නාමදයන මම යාච්ා 
කරමි. ආදමන.

පරිකාශන හිමිකම © 2016 කැනඩි මාබාලි විසිනි. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිෙරශන 
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