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දරු්වන සඳහා යාච්ඤාායේ ගිවිසුම

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

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

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

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

 නමස්කාරය  මම මුළු හදවතින්ම ඔබට ේශංංස්ා   
කරන්ණෙනමි!

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

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

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

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

 අධිකාරිය  ණෙ�සුස්් වහන්ණෙස්�ණෙ� නාමණෙයන් යාච්ඤාා කරමි. 
ආණෙමන්. 
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කටපාාඩම් පාදය
නැතිවූ බැටළු්වාය� උපාමා්ව  ලූක 15:1-7 | අපි ණෙදවියන්වහන්ණෙස්�ණෙ� 
දරුණෙවෝයයි කියනු ලබන ණෙලස් පියා�න්වහන්ණෙස්� ණෙකබඳු ණෙේ�මයක් අපට 
දී වදාළණෙස්�ක්දැයි බලාපල්ලා. –1 ණෙයොහාන් 3:1 

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

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

අකරුණාා්වනතැ දාසයාය� උපාමා්ව  මයතැේ 18:21-35 | මාණෙ� 
අයුතුකමින් මා ස්ම්පූර්�ණෙයන්ම ණෙස්�දුව මැනව, මාණෙ� පාපණෙයන් මා 
පිරිසිදුකළ මැනව.–ගීත්යාවලිය 51:2 

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

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

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

යේසුස් සහ දරු්වනම  මයතැේ 18: 1-6 | ත්යවද වාකයයාණෙ�ෝ මාංස්වත්වී, 
කරු�ාණෙවන්ද ස්ත්යයණෙයන්ද පූර්�ව, අප අත්යණෙරහි වාස්යකළණෙස්�ක. 
–ණෙයොහාන් 1:14

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

අනධ බාර්තියම්යුස්   මාර්ක  10:46-52 | එබැවින් ණෙදවියන්වහන්ණෙස්� 
උන්වහන්ණෙස්�ව ඉත්යා උස්ස්්ණෙකොට, සියලු නාමවලට වඩා උස්ස්් නාමය 
උන්වහන්ණෙස්�ට දුන්ණෙස්�ක. –පිලිප්පි 2:9 
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කැනඩි මාබාලිකැනඩි මාබාලි
ස්ටී්වන අයර් සමඟස්ටී්වන අයර් සමඟ
නිදර්ශංන නිදර්ශංන ලූක �්ල්වර් විසින  ලූක �්ල්වර් විසින  |  ණෙපරවදන ණෙපරවදන යජාරී කිර්ක විසිනියජාරී කිර්ක විසිනි

යාච්ඤාායේ ගිවිසුම
දරුවන් ස්ඳහා යාච්ඤාා කරන ආකාරයදරු්වනට ඉගැනවීම !

ම

3 ්වන 3 ්වන 3 ්වන 
සංස්කරණායසංස්කරණායසංස්කරණාය

ත්යවත් ක්රියාකාරකම්, 
නව පිරිස්ැලසුම
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අනුමතැ කිරීම්

6

ළමුන සඳහා වූ යාච්ඤාායේ ගිවිසුම සමඟ හවුල් වීම බිබ්ලිකා ජාාතැයනතැර බයිබල් සංගමයට සතුටක හා යගෞර්වයකි. ළමයින යනු 
සභාායේ අනාගතැ නායකයින පාමණාක යනෝව, ඔවුන සභාා්වක සහභාාගි්වනනනයගන බහුතැරය යේ. දරු්වනය� යාච්ඤාා්වලට ප්රබල හා 
සදාකාලික බලපාෑමක ඇතැ. එනම් යලෝව පුරා සිටින මිනිසුන ක්රිසත්ුස්්වහනයසේ යකයරහි ඇදහිල්ලට යගන ඒමයි. යමම සම්පාතැ එම 
කාර්යය ඉටු කරයි!

– අනතැර්ජාාතික බයිබල් සංගමය ්වන බිබ්ලිකා හි යගෝලීය හවුල්කාරිත්්වයේ අධයකෂක ලායරෝ ඇනඩර්සන

අපාය� ඇස් ඔවුන ය්වතැ යයොමු කිරීමට දැන කාලයයි, ඔවුන ඇදහිල්යල් පානදම ගැනීමට බලා සිටින න්ව පාරපුයර් යලෝක ය්වනස් 
කරනනන ය. ළමුන සඳහා වූ යාච්ඤාායේ ගිවිසුම ය්වනසක සඳහා යප්රේරකයක යලස ක්රියා කරන ගිනි පුපුරයි. යාච්ඤාා්ව තුළින 
දරු්වන පුබුදු්වා ජීවිතැය පාරි්වර්තැනය කරයි. යේසුස්්වහනයසේ විසින උගන්වන ලද ්වැදගත්ම මූලික සාරධර්ම්වලින එකක අපාට අහිමි 
වී ඇති කාලයකදී, යලෝකයේ දරු්වන ඔස්වා තැැබීමට යාච්ඤාායේ ගිවිසුම උත්යප්රේරක යම්වලමක බ්වට පාත්ය්වමින තියබ්. යාච්ඤාායේ 
ගිවිසුම යදවියනයගන ලද කැඳවීමක ්වන අතැර කැනඩි මාබාලි ඇය� යමම යපාොයත් එය යහොඳින සඳහන කර ඇතැ. යලෝව පුරා න්ව 
පාරපුයර් නමසක්ාර කරනනන  සහ මැදිහත්කරු්වන ඇති දැඩි කිරීමට ඇය අපාට ආරාධනා කරයි.

–   ලුයිස් බුෂ,් ජාාතැයනතැර පාහසුකම් සපායනනා, TWC, යසේ්වක, ට්රාානසය්�ෝමර් ්වර්ල්ඩ් 2020; සම-නිර්මාතැෘ 4/14 පාාසට්ර් නැම්  
සූ කිම් සමඟ ්වයාපාාරය

දරු්වන සඳහා වූ යාච්ඤාායේ ගිවිසුම යාච්ඤාාය්වන ක්රිසත්ුස්්වහනයසේය� රාජායය ඉදිරියට යගන යායම් යමයහ්වර සඳහා දරු්වනය� 
හද්වත් සම්බනධ කර ගැනීම එඩිතැර අභියයෝගයකි. එ්වැනි ඵලදායී යම්වලමක සකස් කිරීම සඳහා සත්ූතියි, කැනඩි,.

–  ගැරී එල්. ය�ොසට්්, උපා සභාාපාති, මැදයපාරදිග කලාපායේ සහ යාච්ඤාා්ව උතුරු ඇමරිකානු දූතැ මණ්ඩල

ළමුන සඳහා වූ යාච්ඤාා ගිවිසුම පුදුමාකාර, එක ආකාරයක යපාොතැක! එහි අ්වධානය යයොමු කිරීයම් බලය, ඉතැා පාැහැදිලිකම 
සහ ගැඹුරු සරල බ්ව නිසා යමය ක්රිසත්ුස්්වහනයසේය� ්ශරීරයට මහත් තැයාගයක යේ! යදවියන්වහනයසේය� ්වචනය තුළ 
මුල් බැසගත්, ක්රිසත්ුස්්වහනයසේය� මහිමය උයදසා අභියෂේක ලත් යේ්වයසේ්වයට මුදා හරින ලද, උයදයෝගිමත් යාච්ඤාා කරන 
දරු්වනය� පාරම්පාරා්වක ඇති දැඩි කිරීමට යදවියන්වහනයසේ යමම යපාොතැ භාාවිතැා කරනු ඇතැැයි මම වි්ශ්්වාස කරමි! පියයක සහ 
යේ්වගැති්වරයයකු  ්ව්ශයයන මම යමම යපාොතැ යබයහවින නිර්යේ්ශ කරමි! අපාය� දරු්වන සමඟ අපි යේසුස්්වහනයසේ්ව අනුගමනය 
කරමු!

–  ආචාර්ය යේසන හබාර්ඩ්, ලයිට් ඔ�් ද ්වර්ල්ඩ් යාච්ඤාා මධයසථ්ාානයේ අධයකෂ

යමම යපාොතැ යලෝව පුරා ළමුන සඳහා යාච්ඤාා්ව මනා්ව පාැහැදිලි කරන ලද ලිඛිතැ යාච්ඤාා මාර්යගෝපායේ්ශයක ්වන අතැර පාල්ලි, පාාසල් 
සහ පාවුල් සඳහා තිබිය යුතු සම්පාතැකය. එය සිත් ඇදගනනාසුළු හා ප්රායයෝගික ය.

–  යරොබට් ඒ. මැකයඩොනල්ඩ්, විශ්රාාමික සභාාපාති, සභාාපාති සහ ප්රධාන විධායක නිලධාරී යප්රොකටර් ඇනඩ් ගැම්බල් සමාගම

ළමුන සඳහා වූ යාච්ඤාායේ ගිවිසුම කෂණික්ව ක්රියාත්මක ්වනනකි. එය ගුරු්වරුනට අති්ශයිනම ප්රයේ්ශ විය හැකිය අතැර සමබර්ව 
යාච්ඤාා්ව,ශුේධ ලියවිලි සහ ප්රායයෝගික අභායාස ඉතැා අලංකාර යලස යයොදා තියබ්. එය ්වඩාත්ම අයලවි ්වන ළමා යපාොතැක තියබන 
අංග සම්පූර්ණා ඉරිදා පාාසල් විෂය මාලා්වක ්වටිනාකම සපායයි. ළමයින සඳහා ්වන යාච්ඤාායේ ගිවිසුම යපාොතැට මම ප්රිය කරමි, 
මනද එය ගැඹුරු බයිබලානුකුල සතැයයන සරල හා වියනෝදජානක කරමින යදවියන ්වහනයසේ සමඟ කථාා කිරීයම් පුදුමය සහ බලය 
දරු්වනට හඳුන්වා යදයි! යදවියන ්වහනයසේය� මනුෂයත්්වය සමඟ ඇති කර ගත් ගිවිසුයම් යශ්රාේෂඨ් කථාායේ දෘ්ශය චාරිකා්වකට 
රැයගන යන අතැරම ඔවුනය� ජීවිතැ තුළ යදවියන ්වහනයසේය� යහපාත්කම අත්විඳීමට එය පාාඨකයාට ආරාධනා කරයි. සෑම ්වයස් 
කාණ්ඩයකම ළමයින සඳහා යමක සෑම පාාඩමකම තියබ්. එය වියනෝදජානක, බහුකාර්ය සහ ඵලදායී යේ.

– යජාොෂු්වා මයහෝනි, සම්පාත් කළමනාකරු - එේරි යහෝම් ය�ෝ ක්රයිසට්්
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යපානතැයකොසත්ැ ද්වයසේදී යප්රේරිතැ යේතැෘස ්යදවියන ්වහනයසේය� රාජායයේ පුර්වැසිභාා්වය සහ ශුේධාත්මයාණානය� දීමනා්ව අපාටත් 
අයේ දරු්වනටත් අයිති බ්ව සහතික කයළේය (ක්රියා 2:39). ළමුන සඳහා වූ යාච්ඤාායේ ගිවිසුම නි්වැරදි්ව යපානනුම් කරනයන යමම 
යපාොයරොනදුයේ යථාාර්ථාය එ්වකට පාැ්වති සභාා්වටත් අදටත් අදාළ ්වන බ්වයි.

–  සිඩ්නි මියුසියයෝ, අප්රිකානු කලාපායේ උපා සභාාපාති, කම්පාැෂන ඉනටනැෂනල්

ළමයින සඳහා වූ යාච්ඤාායේ ගිවිසුම සමඟ හවුල් වී එකට යාච්ඤාා කිරීම පුදුමාකාර ්වරප්රසාදයක ්වන අතැර යමමගින සෑම තැැනකම 
සිටින සෑම යකයනකුටම යේසුස්්වාහනයසේ ගැන දැනගතැ හැකිය. ළමුනය� යාච්ඤාා්ව අපා සැමට එකමුතුකමක යගන යදන අතැර 
යදවියන ්වහනයසේය� හද්වතැ ස්පාර්්ශ කරයි!

– යචරි ඔසට්ර්යලෝ, යගෝලීය යාච්ඤාා්ව, යේසුස් චිත්රැපාට ්වයාපාෘතිය

ළමයිනට ඔවුනය� යාච්ඤාා ජීවිතැයේදී භාාවිතැා කිරීම සඳහා යාච්ඤාායේ ගිවිසුම දැන සකස ්කර තිබීම ගැන මම සතුටු ය්වමි. යමම 
යාච්ඤාායේ ගිවිසුම යපාොතැ යලෝව පුරා සිටින දරු්වන යාච්ඤාා ජීවිතැයක ගතැ කිරීම සඳහා යයොමු කර ගැනීමක දැයි මට සියත්.  
ඒ නිසා අපි යලෝ පුරා දරු්වන හට පා්වසන්වා, “දරුය්වනි, යාච්ඤාා කරනන, යදවියන්වහනයසේට නමසක්ාර කරනන ඉයගනගනන.”

– ආචාර්ය. ලූ ෂිරී, පූජාය සං්වර්ධන / යාච්ඤාා යසේ්වය අමාතැයාං්ශයේ අධයකෂ, ජාාත්යයනතැර ශුේධවූ යපානතැයකොසත්ැ සභාා්ව

යේසුස්්වහනයසේය� කැමැත්තැ දරු්වන තැමා ය්වතැට එන්වාටය. ළමයින සඳහා ්වන යාච්ඤාායේ ගිවිසුම සෑම ්වයස් කාණ්ඩයකම 
ළමයිනට උන්වහනයසේ්ව සමීපා්ව දැන හඳුනා ගැනීයම් මා්වතැ සපායන්වා පාමණාක යනෝව, ඔවුන යාච්ඤාා කරන විට සහ අන අය සමඟ 
යබදාගැනීයම්දී යේසුස්්වහනයසේය� ප්රීතිමත් අනුගාමිකයන වීමට ඔවුනට බලය ලබා යදයි. කැනඩි, යමම අපූරු සම්පාතැට සත්ූතියි!

– ඩියයොන සට්යිනබන, අධයකෂක යේසුස් චිත්රැපාටයේ කාර්යාලය, යප්රොයජාකට් කැටලිසට්්

යබොයහෝ අමාතැයාං්ශ සමඟ සහයයෝගයයන, යාච්ඤාායේ ගිවිසුම සෑම තැැනකම ජීවිතැ ය්වනස් කරයි. යමම ඵලදායී යාච්ඤාා සම්පාතැ 
(දැන ඊටත් ්වඩා යහොඳ) “ස්්වාමීනි, ඔබය� ශුේධාත්මයාණානයගන මා පුර්වනන” යනුය්වන දැනටමත් යාච්ඤාා කරමින සිටින 
මිලියන සංඛ්යායාතැ පිරිස සමඟ එකවීමට යගෝලීය ්ව්ශයයන ළමයින යපාොළඹ්වන නිසාය.

– ය�� සය්ටෝටන, හවුල්කාරිත්්වය සහ ්වයාපාෘති සම්බනධීකාරක, ප්රසිඩනට් ඔ�් කෘ කාර්යාලය

යාච්ඤාායේ අ්ව්ශයතැා්වය, යාච්ඤාා කළ යුතු ආකාරය සහ යාච්ඤාායේ බලය දරු්වනට ඉගැනවීම සඳහා ජීවිතැය ය්වනස් කරන 
ආකාරය! යාච්ඤාායේ ්වැදගත්කමට අමතැර්ව, යදවියන්වහනයසේ යකයරහි දක්වන යප්රේමය සහ කීකරු වීයම් ්වැදගත්කම ද දරු්වනට 
උගන්වයි.

– යතැෝමස් ඊ. ට්රාසක්, හිටපු සාමානයාධිකාරී ලංකා යේ්ව සභාා්ව

යදවියන්වහනයසේ යලෝකය ය්වනස් කරන දරු්වන හා තැරුණා තැරුණායිනයිනය� පාරම්පාරා්වක ඇති කරයි. ළමුන සඳහා වූ යාච්ඤාායේ 
ගිවිසුම සෑම දිනකම තැමන සහ අන අය ය්වනුය්වන ක්රිසත්ුස්්වහනයසේ යකනද්ර කරගත් යාච්ඤාා්වන කිරීමට ඉයගන ගැනීමට ඇති 
පුදුමාකාර සම්පාතැකි. එය යකතැරම් යහොඳද! මම යහොඳ රසිකයයකමි! මම එය මය� සියලු මිතුරන හා සගයන සමඟ විය්ශේෂයයන 
තැරුණා අය සමඟ යබදා ගැනීමට අදහස් කරමි.ඔබටද එයසේ කිරීමට මම ඔබ්ව දිරිමත් කරමි.

– යටොම් විකටර්, ජානාධිපාති, මහා යකොමිසම් සනධානය, පාහසුකම් සපායනනා, කවුළු 4 සිට 14 දක්වා උතුරු ඇමරිකානු කලාපාය 

ළමයින සඳහා ්වන යාච්ඤාායේ ගිවිසුම අපාය� දරු්වන තුළ සර්්වබලධාරි හා ඔවුන සමඟ යප්රේමය හා සමීපා සම්බනධතැා්වය ්වර්ධනය 
කිරීම සඳහා වූ විශිෂට් බයිබලානුකුල යම්වලමකි. සියලු ඇදහිලි්වනතැයනට යාච්ඤාා කිරීමට, එ්වැනජාලිසත්ැ යසේ්වයට, යගෝලයන 
කරනන සහ කීකරුකම තුල උයදයෝගයයන යශ්රාේෂඨ්තැම  ආඥාා්ව ලුහුබඳිනන අයේ දරු්වනට එය දිරිගන්වනු ඇතැැයි මම වි්ශ්්වාස 
කරමි, ක්රිසත්ුස්්වහනයසේය� ්ශරීරයට දුන යමම අගනා තැයාගයට සත්ූතියි!

– සර්.යක. මාෂල් විලියම්ස්  .,යජායෂඨ් යේ්වගැති, නසරීන බැේටිසට්් යේ්වසථ්ාානය ,ෆිලයඩල්ෆියා පීඒ සහ සභාාපාති, ජාාතික අප්රිකානු 
ඇමරිකානු සාමාජිකත්්වය, එසබ්ීසී
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යලෝකයේ සියලුම දරු්වනට; ඔයබ් ස්්වර්ගික පියාණාන ඔබට යකොතැරම් යප්රේම කරන්වාද යනන යත්රුම් 

ගැනීමට ඔබ ්වර්ධනය යේ්වා.

මය� ආදරණීය ස්්වාමිපුරුෂයා ්වන වික සහ අයේ දරු්වන ්වන යජාොනතැන සහ මරියාට ඔබය� ආදරය, 

සහයයෝගය සහ දිරිගැනවීම ය්වනුය්වන

මය� සම කර්තැෘ සට්ී්වන අයර්ට,යමම ්වයාපාෘතිය සඳහා ඔහුය� විය්ශේෂ ප්රවීණාතැා්ව, මග යපානවීම සහ 

කැපාවීම කාරුණික්ව යබදා ගැනීම සඳහා.

යජාරී කිර්ක ය්වතැ, ඔහුය� දැකම පුළුල් කිරීම සඳහා ඔහුය� තැයාගශීලීභාා්වය සහ යනොසැයලන 

සහයයෝගය ය්වනුය්වන යලෝකයේ  දරු්වන හට දින 40 ක යාච්ඤාායේ ගිවිසුම.

ළමයිනය� යාච්ඤාා්ව ්වර්ධනය කිරීමට උදේ කළ කණ්ඩායයම් සිටි සියලුම කානතැා්වනට:

ඇමී කිර්ක, ෂැයරොන යම්සන, සය්ට�නි ේලැනයකොවිච්, ෂැයරොන ෂැට්ස් සහ යකටි සට්ීල්.

4/14 ්වයාපාාරයේ ඉර්මා යචොන සහ යකටි සට්ීල් ය්වතැ, ඔවුනය� ආදානය සහ මග යපානවීම සඳහා
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මම අවුරුදු 45 කට වැඩි කාලයක් වැඩිහිටි යාච්ඤාාණෙව් ගිවිසුණෙම් ණෙද්වණෙස්�වය ස්මඟ ස්ම්බන්ධා වී සිටිමි. ණෙදවියන්වහන්ණෙස්� 

ආශීර්වාද කරන ආකාරය ස්හ එහි ණෙද්වණෙස්�වය පුළුල් කරන ආකාරය දැකීණෙමන් මම නිරන්ත්යරණෙයන් ස්තුටු වූණෙවමි. 

ණෙකණෙස්� ණෙවත්යත්, ළමා යාච්ඤාාණෙව් ගිවිසුම ණෙපොත්ය ණෙදවියන්ණෙ� විස්ම්යන්ණෙගැන් එකකි. මන්ද කැන්ඩි මාබාලි සිය දැක්ම 

ණෙබදා ගැන්නා තුරු එය මට කිසි විණෙටකත් සිදු විය ණෙනොහැක්කක් වීය. ළමා අමාත්යයාංශංණෙ� විශිෂ්ඨ්යින් කණ්ඩායමක් 

නිර්මා�ය කිරීම ස්ඳහා කැන්ඩි ස්ව්ාමින්වහන්ණෙස්� විසින් ණෙමණෙහයවන ලදී. කැන්ඩි ස්හ ඇණෙ� කණ්ඩායම දරුවන්ට 

ණෙද්වණෙස්�වණෙ� ණෙයදී ඇති ණෙහයින්, දරුවන්ණෙ� භාාෂ්ාණෙවන් යාච්ඤාාණෙව් ගිවිසුම ස්කස්් කර ළමුන් ග්රහ�ය කර ගැැනීමට 

ඔවුහු උනන්දු වූහ. කැන්ඩි ස්හ ණෙවනත් අය ණෙමම ණෙපොණෙත් අවශංයත්යාවය දුටුණෙව් යාච්ඤාාණෙව් ගිවිසුම ළමා අනුවාදය 

නිෂ්ප්ාදනය කිරීණෙමන් පසුවය.

වැඩිහිටි අනුවාදය ණෙමන්, ළමා යාච්ඤාාණෙව් ගිවිසුම යනු යාච්ඤාාවට මඟ ණෙපන්වන ස්හ ණෙපොණෙහොස්ත් කරන ණෙමවලමකි. 

නමට අනුව එය ළමයින් ස්ඳහා ලියා ඇත්ය. එය ළමයින්ට ඔවුන් සිටින ත්යැන ණෙපන්වාණෙදයි, නමුත් එය ඔවුන් සිටින 

ත්යැන ඔවුන් අත්යහැර දමන්ණෙන් නැත්ය. එය දරුවන්ණෙ� අධායාත්මික වර්ධානයට ගැැලණෙපන ලස්ස්්න, ස්ංක්ෂිප්ත්ය, ස්ෘජු හා 

අභිණෙයෝගැාත්මක යාච්ඤාාවකි

ණෙමම ණෙපොත්ය ේධාාන වශංණෙයන් ළමයින් ස්ඳහා ලියා ඇත්ය. නමුත් එය ණෙදමව්පියන්ටද ආශීර්වාදයක් හා ස්ඵලත්යත්වයක් 

ලබාණෙදන බව මම විශංව්ාස් කරමි - එවිට ඔවුන්ට ත්යම දරුවන්ට ආශීර්වාද කිරීණෙම් මාර්ගැයක් විය හැකිය; එය ඉරිදා පාස්ල් 

ගුරුවරුන්ටද ආශීර්වාදයක් හා ස්ඵලත්වයක් ලාබාණෙද්. එය කිතුනු අධායාපන ක්රියාවලියට ආශීර්වාදයක් වීමට හැකිවන 

පරිදි ණෙද්වගැැතිවරුන්ට ආශීර්වාද කර ස්ඵලවත් කරනු ඇත්ය.

දරුවන් යාච්ඤාා කිරීම ස්ව්ාභාාවිකය; දරුවන් විශංව්ාස් කරන හා ආදරය කරන ණෙදමාපියන් ස්මඟ යාච්ඤාා කිරීම 

ස්ව්ාභාාවිකය. ළමා යාච්ඤාාණෙව් ගිවිසුම ණෙදමව්පියන්ට ස්හ ගුරුවරුන්ට ලබා ණෙදන්ණෙන් ක්රියාත්මක කළ යුතු මාර්ගැයකි. 

එය ණෙදවියන්වහන්ණෙස්� ණෙදන ණෙේ�මය ස්හ ස්ෑම දරුණෙවකුටම අවශංය ස්ාමය ස්ඳහා දරුවන්ට විවෘත්ය වන යාච්ඤාා හැඩැති 

මාවත්යකි.

මුලදී ළමා යාච්ඤාාණෙව් ගිවිසුම ණෙහොඳ අදහස්ක් ණෙස්� ණෙපනුනි. දැන් මම විශංව්ාස් කරන්ණෙන් ළමා යාච්ඤාාණෙව් ගිවිසුම 

ඉදිරිපත් කිරීම අපණෙ� නායකත්ව කණ්ඩායම ගැත් වැදගැත්ම තීර�වලින් එකක් බවයි. ණෙලොව පුරා යාච්ඤාාණෙව් ගිවිසුණෙම් 

ඇවිණෙළන දැල්ල එය විය හැකිය!

යජාරී කිර්ක 

යාච්ඤාාණෙව් ගිවිසුම නිර්මාත්යෘ ස්හ ස්භාාපති
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යාච්ඤාා කළ යුතු ආකාරය දරු්වනට ඉගැනවීම

ලූක් 11 ආරම්භා වන්ණෙන් ණෙගැෝලයන්ණෙ� ස්රල ඉල්ලීම වන “ස්ව්ාමින් වහන්ණෙස්� අපට යාච්ඤාා කිරීමට උගැන්වන්න” 
යනුණෙවනි. 2014 දී එහි පළමු ේකාශංනණෙ� සිට, ණෙටොම් වික්ටර් විසින් NYC හි 4/14 ණෙහොඳ පුහුණුවීම් ස්මුළුණෙව්දී ණෙමම 
ණෙපොත්ය එළිදැක්වීමට අපට ආරාධානා කලාය, ළමයින් ස්ඳහා වූ යාච්ඤාාණෙව් ගිවිසුම ශුභාාරංචි පණිවිඩය ණෙබදා ගැැනීමට 
දරුවන්ට ඉගැැන්වීණෙම්දී හා යාච්ඤාා කිරීණෙම්දී ඔවුන්ණෙ� හදවත් ණෙගැෝලයන්වීම ස්ඳහාද ස්කස්් කර ඇත්ය. පිළිතුරු ලබන 
යාච්ඥාාණෙව් බලය දරුවන් අත්විඳින විට, ඔවුන් ඉත්යා උනන්දු ණෙව් ඔවුන්ණෙ� ඇදහිල්ලද ශංක්තිමත් වන අත්යර ඔවුන්ට ත්යවත් 
යාච්ඤාා කිරීමට අවශංයණෙව්.

යාච්ඤාාව ඉත්යා වැදගැත් අධායාත්මික විනයකි. මන්ද යාච්ඤාාව ණෙ�සුස්ව්හන්ණෙස්� ස්මගැ අපණෙ� ස්ම්බන්ධාත්යාවය ණෙපෝෂ්�ය 
කරයි.අපි ණෙ�සුස්ව්හන්ණෙස්� ස්මඟ ගැත්ය කරන කාලය වැඩි වන ත්යරමට, අපි උන්වහන්ණෙස්�ණෙ� කරු�ාව, ණෙේ�මය, 
දයානුකම්පාව ස්හ ස්මාව දීම තුල ණෙ�සුස්ව්හන්ණෙස්� ණෙමන් වන්ණෙනමු. අපණෙ� යාච්ඤාාව නම්, ණෙමම ණෙපොත්ය ණෙලොව පුරා 
ළමුන් හා ත්යරු�යින් අත්යර යාච්ඤාා වයාපාරයකට පහසුකම් ස්පයන අත්යර ස්ැබෑ ණෙගැෝලණෙයකු වීණෙම් පිරිවැය ස්හ ඔහුණෙ� 
දරුවන් වශංණෙයන් අපට දිනපත්යා යාච්ඤාාණෙවන් කාලය ගැත්ය කිරීමට ලැණෙබන වරේස්ාදය ණෙත්රුම් ගැන්නා අනුගැාමිකයින් 
පිරිස්ක් බිහි කිරීමයි.

දරුවන් ණෙමම යාච්ඤාා ගැමන ආරම්භා කරන විට, ඔවුන් ණෙදවියන්වහන්ණෙස්�ව බලවත් ණෙලස් අත්විඳීමටත්, උන්වහන්ණෙස්�ට 
කීකරු වන ආකාරය ඉණෙගැන ගැැනීමටත්, ශුද්ධාාත්මයා�න්ණෙ� ඉල්ලීම්වලට ප්රත්යතිචාර දැක්වීමටත් ඔවුන් විසින් 
ඉණෙගැන ගැැනීම අපට අවශංය්ුය.

ණෙදවියන්වහන්ණෙස්� ත්යම ශුද්ධාාත්මයා�න් කර�ණෙකොටණෙගැන සිය දරුවන්ට අස්ංඛ්යායාත්ය ආකාරයකින් කථාා කරයි එයට 
ස්වන් දීමට ඉණෙගැන ගැැනීම ඔවුන් යාච්ඤාාණෙව් ජීවන රටාවක් ආරම්භා කිරීමත් ස්මගැ ඔවුන් ණෙස්ොයා ගැනු ඇත්යැයි අපි 
බලාණෙපොණෙරොත්තු ණෙවමු. ණෙකොලින් මිලර් යනු යාච්ඤාාණෙව් ේවලිත්යණෙයකි. ගීත්යාවලිය 46: 10 හි “නිශං්චලව සිටින්න, මම 
ණෙදවියන් වහන්ණෙස්� බව දැනගැන්න” යනුණෙවනි පවස්යි. ණෙමය අපණෙ� උත්කෘෂ්්ඨ ණෙදවියන්වහන්ණෙස්� ස්මඟ සිටීමට 
මිනිත්තු පහක් ලබා දීම ආරාධානයකි. ළමයින්ට ස්හ වැඩිහිටියන්ට ණෙමොනත්යරම් ණෙහොඳ ස්ංකල්පයක්ද! ණෙදවියන් 
වහන්ණෙස්� ඉදිරිණෙයහි මිනිත්තු පහක් ගැත්ය කිරීමට දරුවන්ට ආරාධානා කර ඔහු පවස්න ණෙද්ට ඇහුම්කන් දීමට ණෙහෝ ඔවුන්ව 
ණෙපොළඹවා ගැැනීමට ඔවුන්ට ඉඩ ණෙදන්න. අපි ණෙමය ත්යවදුරටත් ස්ලකා බලමු. ණෙදවියන්වහන්ණෙස්�ට ස්වන් දීම අපණෙ� 
යාච්ඤාාව ත්යරම්ම වැදගැත් ය. ඔහු ත්යම වචනය තුළින් ස්හ ඔහුණෙ� ශුද්ධාාත්මයා�න්ණෙ� මෘදු ඉල්ලීම් තුළින් කථාා කරයි. 
කුඩා ස්ාමුණෙවල් උන්වහන්ණෙස්�ණෙ� හඬ වටහා ගැැනීමට ඉණෙගැන ගැත් අත්යර ජාාතියක් ණෙමණෙහයවීමට ණෙදවියන්වහන්ණෙස්� 
ඔහුව පාවිච්චි කණෙළ�ය.

අපණෙ� ණෙමණෙහවර අපණෙ� ආශංාවයි: යාච්ඤාාණෙව් ගිවිසුණෙම් බලය තුළින් ළමයින් හා වැඩිහිටියන් ණෙ�සුස්ව්හන්ණෙස්�ව 
අනුගැමනය කිරීමට නායකත්වය දීම අප ණෙමම ණෙමවලම ස්මඟ ළමයින් ස්න්නද්ධා කරමින් සිටින විට, ණෙදවියන් වහන්ණෙස්� 
ආශං්චර්යමත් ණෙලස් ඔවුන් තුළ බලවත් ආකාරවලින් ක්රියා කරයි. ණෙලොව පුරා රටවල් 53 ක ළමුන් මිලියන 2.5 කට වැඩි 
ස්ංඛ්යායාවක් අප ණෙවත්ය ළඟා වී ඇත්ය. උන්වහන්ණෙස්�ණෙ� ඇසීමට හා කීකරු වීමට ඉණෙගැන ගැන්නා ළමුන් මිලියන 2.5 ක්! 
ණෙමය ආරම්භාය පම�ක් බව අපි විශංව්ාස් කරමු.

අපණෙ� දරුවන්ණෙ� එක්රැස්් කර ත්යබන ණෙමම පිටුව පරික්ෂ්ාා කර බැලීමට වගැ බලා ගැන්න: theprayercovenant.org/
children. ණෙලොව පුරා සිටින යාච්ඤාාණෙව් ගිවිසුම පරිශීලනය කරන දරුවන්ණෙගැන් ඔබට ස්ම්පත්, පින්තූර ස්හ ස්ාක්ෂි 
රාශියක් ණෙම් තුල ඔබට හමුවනු ඇත්ය. අපි කත්යන්දර වලට කැමතියි! කරු�ාකර ඔබණෙ� යාච්ඤාාණෙව් ගිවිසුම් කත්යාව අප 
ස්මඟ ණෙබදාගැන්න. අපි එය දැනගැැනීමට බලාණෙපොණෙරොත්තුණෙවන් සිටින්ණෙනමු.
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යාච්ඤාා කිරීමට ඉයගන ගැනීම

“ගිවිසුම යනු කුමක්ද?” කියා ඔණෙේ දරුවන් ඇසිය හැකියි. එය හුණෙදක් පුද්ගැලයන් ණෙදණෙදණෙනකු ණෙහා් වැඩි ගැ�නක් 
අත්යර ඇති ණෙපාණෙරාන්දුවකි - ඔවුන් ණෙත්යා්රා ගැන්නා ඕනෑම කාල පරිච්ණෙඡ්දයක් ස්ඳහා එකිණෙනකා ණෙවනුණෙවන් යාච්ඤාා 
කිරීණෙම් ණෙපාණෙරාන්දුවකි. ළමයින් ස්ාණෙප්ක්ෂ්යි - ණෙවනත් පුද්ගැලණෙයකු ණෙහා් ණෙදණෙදණෙනකු ණෙහා් තිණෙදණෙනකු ණෙවනුණෙවන් 
යාච්ඤාා කිරීණෙම් ස්ංකල්පය ඔවුන්ට ණෙත්රුම් ගැැනීමට විණෙනා්දාත්මක ස්හ පහසුය. ඔබ ස්ෑම පාඩමක්ම කියවන 
විට, “යාච්ඤාාණෙව් ගිවිසුමකට එළඹීමට ණෙදවියන්වහන්ණෙස්් ඔණෙේ හදවණෙත් ත්යබන්ණෙන් කාවද?” කියා අස්න්න. ත්යවද, 
“ණෙදවියන්වහන්ණෙස්් ත්යම කත්යාව අන් අය ස්මඟ ණෙබදා ගැැනීමට ඔබට කථාා කරන්ණෙන් ණෙකණෙස්ද්?”

දරුවන් ණෙබොණෙහෝ විට ඔවුන්ණෙ� ණෙදමාපියන්, ස්ණෙහෝදර ස්ණෙහෝදරියන් ස්හ මිතුරන් ස්මඟ ගිවිසුම් ඇති  කර ගැනිති. 
ඔවුන්ට ඕනෑම ණෙව්ලාවක නව යාච්ඤාා ගිවිසුම්වලට එළඹිය හැකිය. ේධාාන ඉලක්කය වන්ණෙන් යාච්ඤාාණෙව් ජීවන 
රටාවක් වර්ධානය කර ගැැනීමයි. ණෙබොණෙහෝ විට දරුවන් ත්යම නිණෙවස්ව්ල යාච්ඤාා කිරීමට පටන් ගැනී.

අනුග්රහය, ණෙේ�මය, දයානුකම්පාව, පසුත්යැවීම, නමස්්කාරය, කැපවීම, යැපීම, ආභාාෂ්ය, විනයගැරුකභාාවය ස්හ අධිකාරිය 
යන අංගැයන් ආවර�ය වන පරිදි මුළු ණෙපොත්යම පරිච්ණෙඡ්ද 10 කට ගැලා යන නව පිරිස්ැලසුම ඔබ භුක්ති විඳිනු ඇත්යැයි අපි 
බලාණෙපොණෙරොත්තු ණෙවමු. ස්ෑම සිත්ගැන්නාසුලු පාඩමකටම බයිබල් කත්යාවක්, කටපාඩම් පදය, වැඩ ප�කාව, ණෙපොප්ණෙකෝන් 
යාච්ඤාාව, විණෙනෝදජානක අත්දැකීම් ස්හිත්ය �ඩාවක්, රැප් ස්හ ත්යවත් ණෙබොණෙහෝ ණෙද් ඇතුළත් ණෙව්. ස්ෑම පාඩමකම එක් එක් 
ක්රියාකාරකම් ස්ලකුණු කරන ණෙමම ස්ලකුණු 10 බලන්න

ණෙමම විෂ්ය මාලාව නමයශීලී ණෙව්.ඔබණෙ� ඉරිදා පාස්ල් පන්තිණෙ�දී, නිවාඩු කාල බයිබල් පාඩම් වැඩස්ටහනක ණෙහෝ 
කුඩා කණ්ඩායම් අධායයනයක දී ඔබට වඩාත් සුදුසු ණෙද් තීර�ය කරන්න. එය අදියර ණෙදකකින් දියත් කිරීමට අපි 
නිර්ණෙද්ශං කරමු. පළමුව, ස්ති 10 ක කාලයක් තුළ ණෙත්මාවන් 10 හරහා ළමයින් ණෙගැෝලයන් කරන්න, ඉන්පසු මිතුණෙරකු 
ණෙහෝ පවුණෙල් ස්ාමාජිකණෙයකු ස්මඟ ගිවිසුමක් ඇති කර ගැැනීමට ඔවුන්ට ආරාධානා කරන්න.ඔබ විෂ්ය මාලාව 
ස්ම්පුර්� කළ විට, පන්ති කාමරණෙ� යාච්ඤාාවට ේමුඛ්යාත්යාවයක් ලබා ණෙදන්න. ස්ෑම ස්තියකම කාලය තිණෙබන අයුරින් 
ස්ංගීත්යණෙයන් නමස්ක්ාරයට හා යාච්ඤාා නමස්ක්ාරයකට ඇතුළත් කිරීමට කාලයන් එක් කරගැන්න.ණෙමම කරුණු ණෙබදා 
ගැැනීමට දරුවන්ට ආරාධානා කරන්න:

• ණෙදවියන්වහන්ණෙස්� ඔවුන්ව ණෙවනස්් කරන්ණෙන් ණෙකණෙස්�ද?
• ඔවුන් යාච්ඤාා කරන පුද්ගැලයා ණෙදවියන්වහන්ණෙස්් ණෙවනස්් කරන්ණෙන් ණෙකණෙස්ද්? 
• ණෙදවියන්වහන්ණෙස්් ඔවුන්ට කත්යා කරන්ණෙන් ණෙකණෙස්ද්?
• යාච්ඤාාවන්ට පිළිතුරු
• යාච්ඤාා ඉල්ලීම්

යාච්ඤාාණෙව් බලය තුළින් කුඩා දරුවන්ව ණෙ�සුස්ව්හන්ණෙස්් ණෙවත්යට ණෙගැනයාමට ඔබ දැක්වූ හවුල්කාරිත්වයට ස්ත්ූතියි.

ඔබට 
එය කල 
හැකිද?

ඔබට එය රැේ 
එකක!
එය රැේ ්වැඩ 

පා�කා්ව
්වැඩ ඔබට එය 

යසායාගතැ 
හැකිද?

ක්රියාකාරකම් ස්ලකුණු කරන ණෙමම ස්ලකුණු 10 බලන්න

යපාාේයකා්න 
යාච්ඤාා්ව

යපාාේයකා්න එය කතැා 
කරනන!

යපාාේයකා්න යපාාේයකා්න එය කතැා එය කතැා එය කතැා යපාාේයකා්න යපාාේයකා්න ඔබට එය 
දැයනන්වාද?

ඔබට එය 
ඇයසන්වාද?

එය 
්වාදනය 
කරනන!

එය ඔබට 
දැයනන්වාද?

ඔබට එය එය ඔබට 
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නායකයාය� මාර්යගා්පායේ්ශ නියැදි පාාඩම 1 - කරුණාා්ව

ක්රියාකාරකම1 

කරුණාා්ව

ක්රියාකාරකම1 : එය ඔබට දැයනන්වාද?

යාච්ඤාාව කටපාඩම් කිරීම

ආදරණීය ස්්වර්ගික පියාණෙ�නි, මට 
ආදරය කිරීම ස්හ මාව ඔණෙේ දරුණෙවකු 
බවට පත් කිරීම ගැැන ස්්තූතියි.

සම්පූර්ණා යාච්ඤාා්ව එකට කිය්වනන 
- යමම යත්මා්ව යකයරහි අ්වධානය 
යයාමු කරනන, එනම් කරුණාා්ව.

සම්පූර්ණා යාච්ඤාා්ව සියල්ලම එකට 
ගායනා කරනන.
(ස්ංගීත්ය පටිගැත්ය කිරීම් වාදනය කරන්න)

යප්රයහේලිකා ක්රියාකාරකම්
ස්ෑම වචනයකටම ණෙේණෙහ�ලිකා කැබැල්ලක්  
ඇත්ය .ඔවුන් පදය ස්ම්පූර්� කිරීම ස්ඳහා වචන 
නිවැරදි පිළිණෙවලට ත්යැබිය යුතුය.

්වයිට්යබෝඩ් ක්රියාකාරකම්
පුවරුණෙව් ලියා ඇති ස්ම්පූර්� පදය ස්මඟ 
ඔබට පුහුණුකරුණෙවකු සිටී. ළමයින් ඒ සියල්ල 
එකට පවස්න නමුත් කිසිවක් ඉතිරි ණෙනාවන 
ණෙත්යක් පුහුණුකරු එකින් එක වචන මකා 
දැමීමට පටන් ගැන්නා අත්යර දරුවන්ට එය 
හදවතින්ම පැවසිය හැකිය.

යේලි ගැයහනන!
ළමයින්ට ණෙප්ළියක සිටණෙගැන සිටිනම්.ස්ෑම 
දරුණෙවකුම බයිබල් පදණෙ� ඊළඟ වචනය 
පවස්යි. ඔවුන්ට වචනයක් මගැ හැරු�ණෙහාත් 
ඔවුන් වාඩි විය යුතුය. (ණෙමය සිත්යනවාට වඩා 
අමාරුය!)

පදය කටපාඩම් කළ අයට කුඩා ත්යයාගැ ලබා 
ණෙදන්න.

විවිධාාකාර ‘කටපාඩම්’ ක්රියාකාරකම් තුළින් 
ළමයින්ට භ්රම�ය වන්න.

නිර්යේ්ශ ශුේධ ලිය්වල්ල මතැක තැබා ගැනීම (I ණෙයාහන් 3:1)

ක්රියාකාරකම1 

යාච්ඤාාව කටපාඩම් කිරීම

ආදරණීය ස්්වර්ගික පියාණෙ�නි, මට 
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ක්රියාකාරකම3: ඔබට එය දැයනන්වාද?

යාකාරකම2

ක්රියාකාරකම3

යාකාරකම2: ඔබට එය යසොයාගතැ හැකිද?

බයිබල් පාඩම් කාලය - ණෙදවියන් වහන්ණෙස්්ණෙ� වචනය ගැැඹුරට හාරා බැලීම.විණෙශ්ංෂිත්ය ණෙත්මාවට 
අදාළ ශුද්ධා ලියවිලි පද ණෙයාමු කරන්න.ස්ෑම බයිබල් පදයක්ම (පහළ පද තුනක්) ණෙව්ගැණෙයන් 
බැලීමට හැකි අය ස්මඟ ත්යරඟයක් පවත්වන්න, එවිට එම පුද්ගැලයා එය කියවා බලන්න.

කරු�ාව ගැැන බයිබලය පවස්න ණෙද් ණෙස්ායා ගැන්න:

ස්ාකච්ඡා / ණෙබදාගැැනීණෙම් ස්ැසිය. විනිශං්චය-නිදහස්් කලාපය - දරුවන්ට ඇදහිල්ල පිළිබඳ 
ඔවුන්ණෙ� ස්ැකයන් ේකාශං කිරීමට, ේශං්� ඇසීමට, බිය ණෙබදා ගැැනීමට ස්ැලැස්්වීම 
යනාදිය කළ හැකිය. නායකයින් ඔවුන්ණෙ� ජීවිත්ය තුළ කරු�ාව පිළිබඳ ණෙපෞද්ගැලික 
කත්යාවක් ණෙබදා ගැැනීණෙමන් විවෘත්ය විය යුතුය. ළමයින් ස්මඟ අනාරක්ෂිත්ය වන්න, ඔණෙේ 
ආරක්ෂ්ාව අඩු කරන්න, එවිට දරුවන් ද එණෙස්� කරනු ඇත්ය.

ණෙමය ේශං්� ස්ඳහා උදාහර� කිහිපයක් විය හැකිය:

1) යදවියන්වහනයසේ අපාට යප්රේම කරන බ්ව ඔබ දනයන යකයසේද?

2) ඔබ ඔයබ් ආදරය යපාන්වනයන යකයස්ද?

3) ඔබට ආදරය දැයනනන සැලැස්වූයේ කුමක නිසාද?

4) අපා්ව යදවියනය� දරු්වකු බ්වට පාත් කරනයන කුමක ද?

යයාහාන 3:16

1 යයාහාන 4:10

යරා්ම 8:38,39 

(ඔබට ණෙමම පද ණෙහා් විවිධා පද භාාවිත්යා කළ හැකිය)

යමම පාදය තුලින මට කියනයන කුමකද?

එය මය� ජීවිතැයට අදාළ ්වනයන යකයස්ද?

කරුණාා්ව ගැන මා ඉයගනගත්යත් කුමකද?

යාකාරකම2

බයිබල් පාඩම් කාලය - ණෙදවියන් වහන්ණෙස්්ණෙ� වචනය ගැැඹුරට හාරා බැලීම.විණෙශ්ංෂිත්ය ණෙත්මාවට 
අදාළ ශුද්ධා ලියවිලි පද ණෙයාමු කරන්න.ස්ෑම බයිබල් පදයක්ම (පහළ පද තුනක්) ණෙව්ගැණෙයන් 

ක්රියාකාරකම

ස්ාකච්ඡා / ණෙබදාගැැනීණෙම් ස්ැසිය. විනිශං්චය-නිදහස්් කලාපය - දරුවන්ට ඇදහිල්ල පිළිබඳ 
ඔවුන්ණෙ� ස්ැකයන් ේකාශං කිරීමට, ේශං්� ඇසීමට, බිය ණෙබදා ගැැනීමට ස්ැලැස්්වීම 

සියලුම යත්මා්වන 10 සඳහා භාාවිතැා කිරීමට නියැදිය ඉගැනවීම.
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ක්රියාකාරකම4: යපාොේයකෝන යාච්ඤාා්ව

දරුවන්ට එකට යාච්ඤාා කිරීමට ණෙමය අවස්්ථාාවකි. ස්මහරු මීට ණෙපර කවදාවත් යාච්ඤාා 
කර නැති අත්යර උත්ස්ාහ කිරීමට ලැේජාා ණෙවති. ණෙපොප්ණෙකෝන් යාච්ඤාාව ඔබ එක වචන 
යාච්ඤාාවක්  ණෙහෝ ණෙකටි වාකය යාච්ඤාා කරන විට යාච්ඤාා කිරීම පහසු ස්හ විණෙනෝදජානක 
කරයි. ණෙදවියන් වහන්ණෙස්�ණෙ� නම් ස්හ උන්වහන්ණෙස්�ණෙ� ගු�ාංගැ දරුවන්ට ඉගැැන්වීණෙමන් 
ආරම්භා කරන්න. එය ණෙදවියන්වහන්ණෙස්�ට නමස්්කාර කිරීමක් හා ේශංංස්ා කිරීමකි. ළමයින් 
ණෙම්කට ආදරය කරන අත්යර ඉත්යා ඉක්මණින් ේතිචාර දක්වයි. ඔවුන්ණෙ� යාච්ඤාා තුළ 
ආත්මයා�න්වහන්ණෙස්� පිබිණෙදන බව ඔබට දැණෙන්. ස්ෑම දිනක්ම ඔවුන්ට වඩාත් සුවපහසු 
වනු ඇති අත්යර ස්තිය අවස්ානණෙ�දී යාච්ඤාා ඉල්ලීම් ණෙබදා ගැැනීමට පවා පටන් ගැනී.

ත්යවත් යාච්ඤාා ක්රියාකාරකමක් වන්ණෙන් “වර්�ණෙයන් යාච්ඤාා කිරීම” යන්නයි. ළමයින් 
ස්ඳහා නමස්්කාර ස්ංගීත්යය හා ණෙදවියන් වහන්ණෙස්�ණෙ� මැවිල්ල වන අහස්, ගැස්්, වලාකුළු 
වැනි ණෙද් භුක්ති විඳින්න. සුදු කඩදාසි වල (ෆ්ලිප් ේස්්ථාාර), ණෙදවියන් වහන්ණෙස්� ඔවුන්ට 
පවස්න ඕනෑම ණෙදයක් හැණෙඟන පරිදි ළමයින්ට අහඹු ණෙලස් ඇඳීමට ස්ලස්්වන්න. ළමයින් 
වර්�වලින් යාච්ඤාා කරන අත්යර ඔවුන් ණෙබදාගැන්නා ණෙද් දුටු විට ඔබ පුදුමයට පත් වනු 
ඇත්ය. ණෙමම ක්රියාකාරකමට මිනිත්තු 30 ක් පහසුණෙවන් ගැත්ය හැකිය.

ක්රියාකාරකම

දරුවන්ට එකට යාච්ඤාා කිරීමට ණෙමය අවස්්ථාාවකි. ස්මහරු මීට ණෙපර කවදාවත් යාච්ඤාා 
කර නැති අත්යර උත්ස්ාහ කිරීමට ලැේජාා ණෙවති. ණෙපොප්ණෙකෝන් යාච්ඤාාව ඔබ එක වචන 

අපාය� ධර්මිෂ් ස්්වාමීන්වහනයසේ (ණෙයණෙහෝවා සිඩ්ණෙකනූ))

එම්මානුය්වල් (එම්මානූ-එල්)

පියාණාන (අේබා)

සදාකාලික යදවියන (එල් ඕලම්)

මයහෝත්තැම යදවියන්වහනයසේ (එල් එල්ණෙයොන්)

විනිසුරු (ණෙෂ්ාෆට්)

සමිඳාණාන ්වහනයස් මාය� එයඬ්රාය (යාහ්ණෙව් ණෙරා්හි)

සමිඳාණාන ්වහනයස් මාය� පාර්්වතැය (යාහ්ණෙව් ට්සුරී)

සමිඳාණාන ්වහනයස් මාය� සාමය ය (යාහ්ණෙව් ෂ්ාණෙලාම්)

යදවියන්වහනයස් , බල්වත් මැවුම්කරු (එණෙලා්හිම්)

සමිඳාණාන ්වහනයස ්(යාහ්ණෙව්)

මා්ව දකින යදවියන්වහනයස් (එල් ණෙරා්යි)

සර්්වබලධාරි යදවියන (එල් ෂ්ඩායි)

සමිඳාණාන ්වහනයස් සපායනු ඇතැ (ණෙයණෙහා්වා යිණෙර්)

සු්ව කරන ස්්වාමීන්වහනයසේ (ණෙයණෙහෝවා රුණෙෆ�යි)

ක්රියාකාරකම4

නායකයාය� මාර්යගා්පායේ්ශ නියැදි පාාඩම 1 - කරුණාා්ව
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සියලුම යත්මා්වන 10 සඳහා භාාවිතැා කිරීමට නියැදිය ඉගැනවීම.

ක්රියාකාරකම5: කතැා කරනන!

ක්රියාකාරකම6: ඔබට එය ඇසිය හැකිද? 

ණෙදවියන් වහන්ණෙස්�ණෙ� ණෙේ�මය නැතිවීම පිළිබඳ බිය ස්හ කනස්්ස්ල්ල ණෙහෝ ඔවුන් ණෙකණෙරහි 
ඇති ණෙේ�මය ගැැන ඉණෙගැන ගැැනීණෙමන් ඔවුන් අත්විඳින �තිය. ණෙදවියන් වහන්ණෙස්�ණෙ� ණෙේ�මය 
පිළිබඳ ඔවුන්ණෙ� අදහස්් විවෘත්යව ණෙබදා ගැැනීමට දරුවන්ට ඉඩ ණෙදන්න: 

වැඩිදුර ස්ාකච්ඡා කිරීම ස්ඳහා ස්මහර මාත්යෘකා වලට ඇතුළත් විය හැකිය:

කත්යන්දර කාලය ළමයින් �යත්යම ණෙදයකි. කත්යාව කියවීණෙමන් ස්හ ේශං්� ඇසීණෙමන් 
ආරම්භා කරන්න. (මිනිත්තු 15)

නළු නිළියන් වීමට ස්්ණෙව්ච්ඡා ණෙස්�වකයන් ණෙත්යෝරාණෙගැන නාටයයක අකාරණෙයන් බයිබල් 
කත්යාව රඟ දක්වන්න. ස්රල ඇඳුම් පැළඳුම් විශිෂ්්ටයි! එණෙඬ්රා ස්ඳහා ස්ැරයටියක් ස්හ 
ඔවුන්ණෙ� හිස්ට ස්්කාෆ්එකක් හා ණෙලෝගුවක් වැනි ස්රල බයිබල් කාල ඇඳුම් ස්පයා ගැන්න. 
(මිනිත්තු 15)

Retell �ඩාව �ඩා කරන්න. කත්යාව ඉත්යා ස්රල, පුනරාවර්ත්යනය කළ හැකි ආකාරයකින් 
පවස්න්න. අට ණෙදණෙනකුණෙගැන් යුත් කණ්ඩායම් ස්ාදා පළමු දරුවාට ණෙබෝලයක් විසි 
කරන්න. ඔවුන් කත්යාණෙව් එක් ණෙප්ළියකින් ආරම්භා කර ඊළඟ දරුවාට පන්දුව විසි කරන 
අත්යර පසුව කත්යාණෙව් ඊළඟ ණෙප්ළිය ලබා ණෙදයි. කත්යාව ස්ම්පූර්�ණෙයන් පවස්න තුරු පන්දුව 
පසුකර කත්යාණෙව් එක් ණෙප්ළියක් ණෙබදා ගැන්න. (මිනිත්තු 15)

ක්රියාකාරකම

ණෙදවියන් වහන්ණෙස්�ණෙ� ණෙේ�මය නැතිවීම පිළිබඳ බිය ස්හ කනස්්ස්ල්ල ණෙහෝ ඔවුන් ණෙකණෙරහි 
ඇති ණෙේ�මය ගැැන ඉණෙගැන ගැැනීණෙමන් ඔවුන් අත්විඳින �තිය. ණෙදවියන් වහන්ණෙස්�ණෙ� ණෙේ�මය 

ක්රියාකාරකම

කත්යන්දර කාලය ළමයින් �යත්යම ණෙදයකි. කත්යාව කියවීණෙමන් ස්හ ේශං්� ඇසීණෙමන් 
ආරම්භා කරන්න. (මිනිත්තු 15)

කරු�ාව යන්ණෙනන් අදහස්් 
කරන්ණෙන් අප එම ආදරය ලැබීමට 
කිසිවක් ණෙනොකළ විට පවා ආදරය 
ලැබීමයි.

ස්දාකාලික ණෙේ�මණෙ� ණෙත්රුම 
කුමක්ද? එහි ණෙත්රුම කිසිදා 
නිම ණෙනොවන ආදරයයි! ඔබ යම් 
වැරැද්දක් කළත් එය අවස්න් 
ණෙනොණෙව්. ඔබට බියක් දැණෙන් 

නම් එය අවස්න් ණෙනොණෙව්. ඔණෙේ 
ණෙදමව්පියන්ට ඔවුන්ණෙ� රැකියාව 
අහිමි වුවත් එය අවස්න් ණෙනොණෙව්. එය 
අවස්න් ණෙනොණෙව් නම්…. (හිස්්ත්යැන් 
පුරවා තිණෙේද).

ණෙමොනවා වුනත්, ණෙ�සුස්්වහන්ණෙස්�ණෙ� 
ණෙේ�මය කවදාවත් අවස්න් 
ණෙවන්ණෙන් නැත්ය.

ක්රියාකාරකම5

ක්රියාකාරකම6
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ක්රියාකාරකම7: ඔබට එය කළ හැකිද?ක්රියාකාරකම

ස්ාකච්ඡා කාලය: පහත්ය ස්ඳහන් ේශං්� ස්ාකච්ඡා කරන්න ණෙහෝ ඔණෙේම දෑ ස්ාදන්න:

අද මම ඉණෙගැන ගැත් ණෙද් මණෙ� ජීවිත්යයට අදාළ කරගැන්ණෙන් ණෙකණෙස්�ද?

කරු�ාව ක්රියාණෙවන් මා දැක ඇත්ණෙත් ණෙකණෙස්�ද?

අන් අයට කරු�ාව ණෙපන්වීමට මට කළ හැකි එක් ණෙදයක් කුමක්ද?

ක්රියාකාරකම7අයදුම්පත්ය

ක්රියාකාරකම8: එය �ඩා කරනන! (ණෙ�ම් ලයිෆ් ණෙවතින් ඩීණෙේ ණෙ�ම්ස්්)ක්රියාකාරකම

“එයඬ්රා සහ බැටළු්වන” �ඩා්ව

ක්රියාකාරකම8

1.  වැදගැත්: ණෙමම �ඩාව “ණෙේකන් ණෙස්ොරකම් කරන්න” වැනි පැති හත්යරක් හා අමත්යර 
විකෘති කිහිපයක් ඇත්ය: “බැටළුවන්,” “වෘකයන්” ස්හ “එණෙඬ්රා”.

2.  �ඩා කරන මායිම් �ඩකයන්ට ණෙපන්වන්න - විශංාල චතුරශ්රයක්. මධායණෙ� “නැතිවූ 
බැටළුවන්” ජීවත් වන කුඩා චතුරශ්රයක් ඇත්ය. නැතිවූ බැටළුවන් ආරක්ෂ්ා කරන 
වෘකයන් හය ණෙදණෙනක් සිටිති. පිටත්ය චතුරශ්රණෙ� ණෙදපැත්ණෙත්යන්ම එක් එක් කණ්ඩායම 
ස්්ථාානගැත්ය කරමින් ක්රිඩකයන් කණ්ඩායම් හත්යරකට ණෙබදන්න.

3.  ක්රිඩකයන් කණ්ඩායම් හත්යරකට ණෙබදා ගැත් පසු (කණ්ඩායම් ණෙදකකට ක්රිඩකයන් 
10 ක් ණෙනොමැතිනම්) එක් එක් ක්රිඩකයාට ණෙප්ළියකට අංකයක් ණෙයොදන්න. ස්ෑම 
කණ්ඩායමකටම එකක්, ණෙදකක්, තුනක් ස්හ යනාදිය තිබිය යුතුය.

4.  පුහුණුකරු “අංක” යනුණෙවන් කෑගැස්න විට, එම අංකය ඇති �ඩකයන්ට දුව ණෙගැොස්් 
මධායණෙ� නැතිවූ බැටළුණෙවකු ටැ� කර ණෙේරා ගැැනීමට උත්ස්ාහ කළ හැකි බව පැහැදිලි 
කරන්න. වෘකණෙයකු විසින් ටැ� කර ඇත්නම් ඔබ ඊළඟ වටය ණෙත්යක් පිටත්යට පැමිණෙණ්.

5. වැදගැත්: “ණෙේරා ගැැනීමට ඇති බැටළුවන්” වඩා “වෘකයන්” සිටින්න.

6.  වෘකයන් ඕනෑවට වඩා සිටින නිස්ා නැතිවූ බැටළුවන් අල්ලා ගැැනීමට බැටළුවන්ට 
ණෙනාහැකි වනු ඇත්ය.

7.  වැදගැත්: නැවත්ය ණෙස්ල්ලම් කරන්න; ණෙම් වත්යාණෙව් පුහුණුකරුවන්ණෙගැන් එක් අණෙයකු 
“ණෙහොඳ එණෙඬ්ණෙරක්” වන අත්යර ඕනෑම ණෙව්ලාවක “වෘකයන් යන්න! බැටළුවන් ණෙගැදර 
යන්න! ” වෘකයන් වාඩි විය යුතු අත්යර බැටළුවන්ට නැවත්ය ණෙස්ල්ලම් කිරීමට ණෙප්ළියට 
යා හැකිය.

•  ජීවිතැ සම්බනධතැා්වයට සතැයය: යහපාත් එයඬ්රා සෑම විටම සියළුම බැටළු්වන තැම 
නි්වයසේ ආරකෂිතැ්ව තැබා ගැනීමට ්වගබලා ගනී.

නායකයාය� මාර්යගා්පායේ්ශ නියැදි පාාඩම 1 - කරුණාා්ව
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සියලුම යත්මා්වන 10 සඳහා භාාවිතැා කිරීමට නියැදිය ඉගැනවීම.

ක්රියාකාරකම10: එය රැේ එකක!

ණෙමය ත්යවත් �යත්යම එකක්. ස්ෑම ණෙත්මාවක්ම RAP වලින් අවස්න් ණෙව්. එය දරුවන්ට 
නිර්මා�ාත්මකව ේකාශං කිරීමට ඉඩ ස්ලස්යි. උපකර� ත්යබා ගැන්න: ඩ්රම්ස්්, ඔර්ගැන් ඕනෑම 
ආකාරයක ණෙබර, ණෙගැදර හැදූ ඒවා පවා ණෙහොඳින් ක්රියාත්මක ණෙව්.RAP ණෙමණෙහයවීම ස්ඳහා 
එක් අණෙයකු ණෙත්යෝරන්න, කණ්ඩායම ඒ අනුව ේතිචාර දක්වයි. වචන ණෙපොණෙත් ඇත්ය.විවිධා 
නායකයින් ණෙයොදවා කරකවන්න.ළමයින්ට ඔවුන්ණෙ�ම RAP ස්ඳහා වචන ඉදිරිපත් කිරීමටද 
ඔබට හැකිය.කරු�ාව ගැැන කත්යා කරන්න.

ක්රියාකාරකම10

ක්රියාකාරකම9: ්වැඩ පා�කා්වක්රියාකාරකම

වැඩ ප�කා වල ඡායා පිටපත් ත්යබා ගැන්න. ස්ෑම දරුණෙවකුටම එකක්. පාට කිරීමට හැකි 
වන පරිදි පෑන්, පැන්ස්ල්, වර්�ක පැන්ස්ල් ස්හ පැස්්ටල් ත්යබා ගැන්න. ඔබට ලැයිස්්තුගැත්ය 
කර ඇති දෑ භාාවිත්යා කිරීමට අවශංය නැත්ය, නමුත් ඔණෙේම දෑ ස්ාදන්න. ේශං්� එක් එක් 
විණෙශං�ෂිත්ය ණෙත්මාව ස්මාණෙලෝචනය කරයි.

ක්රියාකාරකම9

1. යාච්ඥාාණෙව් පළමු ණෙප්ළිය මත්යක ත්යබා එය පහතින් ලිවිය හැකිද?

2. හිස්් ත්යැන් පුරවන්න:

I ණෙයාහන් 3:1“අපි ____________________ ණෙලස් __________ ණෙකබඳු 
__________ වදාළණෙස්්ක්දැයි බලාපල්ලා.”

3.  ඔණෙේම වචන වලින්, ඔබ ස්දහටම ණෙදවියන්ණෙ� දරුවකු බවට පත් වන්ණෙන් ණෙකණෙස්්ද 
ඔබ සිත්යන ණෙද් ණෙබදාගැත්ය හැකිද?

4.  ණෙ�සුස්් ඔබව නමින් හඳුනන අත්යර ඔබ ගැැන සියල්ල දනී. ඔබට වාකයයක් ලිවීමට 
ණෙහෝ ඔබට හැණෙඟන ආකාරය විස්්ත්යර කරන පින්තූරයක් ඇඳීමට ඔබට හැකිද?

5. ේතිචාර දැක්වීණෙම් ණෙව්ලාව:

ස්්තූතිවන්ත්ය වීම ස්තුටක්. ණෙමය ණෙ�සුස්්වහන්ණෙස්�ව ස්තුටු කරයි. ඔබට 
ණෙ�සුස්්වහන්ණෙස්�ට ස්්තූති ස්ටහනක් ලිවිය හැකිද? (වර්�වත් කඩදාසි, පාට, 
ස්ලකුණු, පැන්ස්ල් ස්හ ස්්ටිකර් හා දරුවන්ට ස්්තුති කාඩ්පත්යක් ලබා දීමට ලබා 
ණෙදන්න. නැත්යණෙහොත් ඔබට ණෙවනත් ක්රමයක් ණෙත්යෝරා ගැත්ය හැකිය.)
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ආදරණීය ස්්වර්ගික පියායණානි,

මට ආදරය කිරීම සහ මා්ව ඔයබ් දරුය්වකු 

බ්වට පාත් කිරීම ගැන ඔබට ස්තූතියි.

කරුණාා්ව

නැතිවූ බැටළු්වාය� උපාමා්ව • ලූක 15:1-7

kPCBOOK_Interior3rd_Sinhala.indd   18kPCBOOK_Interior3rd_Sinhala.indd   18 6/22/22   9:19 PM6/22/22   9:19 PM



19

1 යයාහන 3:1

අපා්ව යදවියන ්වහනයසේය� දරු්වන 
යලස හැඳිනවීමට පියාණාන ්වහනයසේ 
අපා යකයරහි දැකවූ යප්රේමය යකතැරම්ද!
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කරුණාා්ව

එය ඔබට දැයනන්වාද?
ආදරණීය ස්ව්ර්ගික පියාණෙ�නි, මට ආදරය කිරීම ස්හ මාව ඔණෙේ 
දරුණෙවකු බවට පත් කිරීම ගැැන ඔබට ස්ත්ූතියි.
–––––

1 යයොහන 3:1

අපව ණෙදවියන් වහන්ණෙස්�ණෙ� දරුවන් ණෙලස් හැඳින්වීමට පියා�න් වහන්ණෙස්� අප 
ණෙකණෙරහි දැක්වූ ණෙේ�මය ණෙකත්යරම්ද!

ඔබට එය 
යසොයාගතැ හැකිද?
යයාහන 3:16

1 යයාහන 4:10

ණෙරාම් 8:38-39 

යදවියන්වහනයසේ 

අපාට යප්රේම කරන

 බ්ව ඔබ දනයන 

යකයසේද? 

ඔබ ඔයබ් ආදරය යපාන්වනයන යකයස්ද?

අපා්ව 
යදවියනය� දරු්වකු බ්වට පාත් කරනයන කුමක ද?

ඔබට ආදරය 

දැයනනන සැලැස්වූයේ 

කුමක නිසාද?

ඔ
බට

එය දැයනන්වාද
?
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“යපාොේයකෝන යාච්ඤාා්ව” කඩිනම් සැසිය
ඔණෙේ පංතිය විශංාල නම්, කුඩා කණ්ඩායම්වලට ණෙවන් වී, “ස්්වර්ගික පියාණෙ�නි, මට 
ණෙේ�ම කිරීම ස්හ මාව ඔණෙේ දරුණෙවකු බවට පත් කිරීම ගැැන ස්්තූතියි.” එම ණෙප්ළිය 
ළමයින්ට පුනරුච්චාර�ය කර ණෙදවියන්වහන්ණෙස්�ණෙ� දරුවකු වීමට ආදරය කරන්ණෙන් 
ණෙකණෙස්�ද, ණෙදවියන්වහන්ණෙස්�ණෙ� ස්දාකාලික ණෙේ�මය ඔවුන්ට ණෙකත්යරම් වටිනවාද  ස්හ 
උන්වහන්ණෙස්�ණෙ� ණෙේ�මයට ස්්තූතිවන්ත්ය වන ණෙලස් ණෙදවියන්වහන්ණෙස්�ට එක වාකයයක් 
යාච්ඤාා කරන්නැයි ඔවුන්ණෙගැන් ඉල්ලා සිටින්න. නියැදි පාඩණෙම් දක්වා ඇති පරිදි 
ණෙදවියන්වහන්ණෙස්�ණෙ� නම් ණෙහෝ ඔහුණෙ� ගු�ාංගැ ඔවුන්ට ේකාශං කල හැකිය. ඔණෙේ 
පංතිය කුඩා නම්, ඔබට අත් අල්ලාණෙගැන රවුමක් ස්ෑදීණෙමන් ණෙමය කළ හැකි අත්යර, ස්ෑම 
දරුණෙවකුටම හැකි පරිදි යාච්ඤාා කිරීමට මඟ පාදන්න.

ඒ ගැන කතැා කරනන!
•  අනුග්රහය යනු එය ලබාගැැනීමට අප කිසිවක් ණෙනොකරන විට පවා ඒ ආදරය ලැබීමයි.

•   ණෙදවියන්වහන්ණෙස්�  අපව ස්ෑදු නිස්ා උන්වහන්ණෙස්� අපට ණෙේ�ම කරන බව අපි දනිමු 
උන්වහන්ණෙස්�ණෙ� එකම පුත් ණෙ�සුස්් වහන්ණෙස්� අප උණෙදස්ා කුරුසිණෙ� මැණෙරන්නට 
එව්ණෙව්ය.

•  ස්දාකාලික ණෙේ�මණෙ� ණෙත්රුම කුමක්දැයි ඔබ දන්නවාද? එයින් අදහස්් කරන්ණෙන් 
නිමක් නැතිව ආදරය කරන බවයි.. අවුරුදු මිලියනයකින්වත් නිමා ණෙවන්ණෙන් නැත්ය.

• ඔබ යම් වැරැද්දක් කළත් එය අවස්න් ණෙනාණෙව්.

• ඔබට බියක් දැනුනත් එය අවස්න් ණෙනාණෙව්.

• ඔබ ආදරය කරන ණෙකණෙනකු මිය ගියත් එය අවස්න් ණෙනාණෙව්.

• ඔණෙේ ණෙදමව්පියන්ට ඔවුන්ණෙ� රැකියාව අහිමි වුවත් එය අවස්න් ණෙනාණෙව්.

• ඔබ පාස්ැණෙල්දී නරක ණෙශ්ර�ණියක් ලබා ගැත්ත්යත් එය අවස්න් ණෙනොණෙව්.

•  ණෙමොනවා වුනත්, ණෙ�සුස්ව්හන්ණෙස්�ණෙ� ණෙේ�මය කවදාවත්, කවදාවත් අවස්න් 
ණෙවන්ණෙන් නැහැ කවදාවත්, අස්මත් වන්ණෙන්ද නැත්ය.

ණෙදවියන්වහන්ණෙස්�ණෙ� ණෙේ�මය පිළිබඳ ඔවුන්ණෙ� අදහස්් විවෘත්යව ණෙබදා ගැැනීමට 
දරුවන්ට ඉඩ ණෙදන්න: ණෙදවියන්වහන්ණෙස්�ණෙ� ණෙේ�මය නැතිවීම පිළිබඳ බිය ස්හ 
කනස්ස්්ල්ල ණෙහෝ ස්තුට හා �තිය අත්විඳීම ස්හ උන්වහන්ණෙස්�ණෙ� ණෙේ�මය ගැැන 
ඉණෙගැන ගැැනීමට ස්ලස්ව්න්න.

කරුණාා්ව
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ඔබට එය ඇයසේද?
නැතිවූ බැටළු්වාය� උපාමා්ව (ලූක 15:1-7)

ණෙ�සුස්ව්හන්ණෙස්� අවශංය වුණෙණ් ණෙදවියන්වහන්ණෙස්� ඔවුන්ට ණෙකොත්යරම් ණෙේ�ම කරනවාද කියා 
ස්ෑම ණෙකණෙනකු දැනගැැනීමයි.එම නිස්ා නැතිවූ බැටළුවකු ගැැන කත්යාවක් ණෙමහි කීණෙව්ය. 

නැති වූ බැටළුවා ගැැන එණෙඬ්රා ණෙකොත්යරම් ස්ැලකිලිමත් වූවාද 
කිවණෙහොත් ඔහු ඉතිරි රැළ අත්යහැර දමා නැති වූ බැටළුවන් 

ගැැන ණෙස්ොයා බැලීය. බැටළුවන් ස්මහර විට අයාණෙල් ණෙගැොස්් 
ත්යමන්ණෙ�ම මාර්ගැයට යති. ඔවුන් අස්ර� ස්තුන් වන 
අත්යර වලසුන්ට, වෘකයන්ට ණෙහෝ සිංහයන්ට පහසුණෙවන් 
පහර දී ආහාරයට ගැත්ය හැකිය. එණෙඬ්රාණෙ� කාර්යය 
වන්ණෙන් බැටළුවන් අනතුණෙරන් ආරක්ෂ්ා කිරීමයි. ඒ 
එණෙඩ්රාද කණෙල් එයයි. නැතිවූ බැටළුවා ණෙස්ොයාගැත් 
විට, ඔහු ඌව ස්තුටින් ණෙගැදර ණෙගැන යන අත්යර එය 
ස්ැමරීමට විශංාල ස්ාදයක් පවත්වයි. ණෙ�සුස්ව්හන්ණෙස්� 

අවශංය වුණෙණ් ණෙදවියන්වහන්ණෙස්� ඔවුන්ට ණෙකොත්යරම් 
ණෙේ�ම කරනවාද කියා ස්ෑම ණෙකණෙනකු දැනගැැනීමයි.

නැතිවූ බැටළුවකු ගැැන කත්යාවක් ණෙමහි කීණෙව්ය. නැති 
වූ බැටළුවා ගැැන එණෙඬ්රා ණෙකොත්යරම් ස්ැලකිලිමත් වූවාද 

කිවණෙහොත් නැතිවූ බැටළුවා ස්ම්භාවීම ස්ැමරීම ස්ඳහා ඔහු ත්යම 
මිතුරන් හා අස්ල්වාසීන් සියලු ණෙදනා කැඳවා ගැත්ණෙත්ය. ණෙ�සුස්් වහන්ණෙස්� පැවසුණෙව් එක් පිරිමි 
ළමණෙයක් ණෙහෝ ගැැහැණු ළමණෙයක්, පුරුෂ්ණෙයක් ණෙහෝ ස්�්යක් ඔහුව ත්යම ගැැළවුම්කාරයා ණෙලස් 
පිළිගැන්නා විට ඔවුන් ස්ව්ර්ගැණෙ� සිටින ආකාරයයි. අපණෙ� ස්ව්ර්ගික පියා�න් ත්යම දරුවන් ණෙකණෙරහි 
ඇති �තිය දැනීමට ණෙශංපනියා 3:17 අපට උපකාර කරයි. “නුණෙඹ් ණෙදවිවූ ස්ව්ාමීන්වහන්ණෙස්� නුඹ තුළ 
සිටිනණෙස්�ක, උන්වහන්ණෙස්� ගැළවන්ට බලවත්වූ ත්යැනන්වහන්ණෙස්�ය. උන්වහන්ණෙස්� ස්න්ණෙත්යෝෂ්ණෙයන් 
නුඹ ණෙකණෙරහි �තිවී, ත්යමන්ණෙ� ණෙේ�මණෙයහි නිශංච්ලව සිටිනණෙස්�ක, �ති ණෙඝෝෂ්ාණෙවන් නුඹ ණෙකණෙරහි 
�තිමත්වනණෙස්�ක.”එය ඔබට දැණෙනන්ණෙන් ණෙකණෙස්�ද?

ඔබට එය කල හැකිද?
•  ණෙ�සුස්ව්හන්ණෙස්� මිය ගිණෙ� ඔණෙේ පව් නිස්ා බවත් දැන් උන්වහන්ණෙස්� ඔණෙේ හදවණෙත් ජීවත් වන 

බවත් විශංව්ාස් කරන්න.

•  උන්වහන්ණෙස්ණ්ෙ� ණෙ� කරු�ාව නිස්ා ඔබ උන්වහන්ණෙස්ණ්ෙ� ආදරණීය දරුවා බවට පත් වූ බව 
විශංව්ාස් කරන්න.

•  කුමක් වුවත්, ඔහු ඔබ ණෙකණෙරහි ඇති ආදරය කිසි විණෙටකත් අවස්න් ණෙනාවන බව විශංව්ාස් 
කරන්න.

•   ණෙදවියන් වහන්ණෙස්�ණෙ� වරේස්ාදය පිළිබඳ පණිවුඩය අද ණෙකණෙනකු ස්මඟ ණෙබදා ගැැනීමට ණෙදවියන් 
වහන්ණෙස්�ට ඔබව ණෙයොදා ගැත්ය හැකි බව විශ්ංවාස් කරන්න.

කරුණාා්ව
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1.  �ඩාණෙව්  පළමු වටණෙ� දී වෘකයන්ණෙගැන් බැටළුවන් ණෙේරා ගැැනීමට කිසිණෙවකුට හැකි වූවාද? (නැත්ය) ඇයි 
නැත්ණෙත්?

2.  බයිබලණෙ� ස්ඳහන් පරිදි යහපත් එණෙඬ්රා ණෙේරා ගැැනීම ස්ඳහා පිටත්ව ගිණෙ� බැටළුවන් කීණෙදණෙනක්ද? 
එක්ණෙකණෙනක්! පිරිමි ළමයින් හා ගැැහැනු ළමයින් ඔබ දැන සිටියාද ඔබ නැති වී ගියණෙහොත් යහපත් 
එණෙඬ්රා වන ණෙ�සුස්්වහන්ණෙස්�  ඔබව ණෙස්ොයා එන බව? ණෙ�සුස්්වහන්ණෙස්� නිත්යරම ඔබ ගැැන බලා සිටින බව 
දැනගැැනීම ඔබට දැණෙනන්ණෙන් ණෙකණෙස්�ද?

3.  * අපි යාච්ඤාා කරමු. මට පසුව නැවත්ය කියන්න. ණෙදවියන්වහන්ස් ඔබට ස්්තූතිවන්ත්ය වන අත්යර අපණෙ� 
�ඩාණෙව් අප විණෙනෝද වූ අත්යර, කරු�ාව තුලින් ලැණෙබන්ණෙන් මා උපයා ණෙනොගැත් ණෙහෝ වැඩ ණෙනොකළ 
ණෙදයක් බව ණෙත්රුම් ගැැනීමට මට උදව් කරන්න. එය ත්යෑ�ගැකි. ණෙදවියන්වහන්ණෙස්� අපට කථාා කරන 
ආකාරයට අපි නිශං්චලව සිට ස්වන් ණෙදමු. මම කවදා ණෙහෝ ණෙමම කරු�ාණෙව් ත්යෑ�ගැ ඉල්ලා තිණෙේද? 
(** නිශං්චලව) ණෙදවිඳුනි, ඔබට මාව ඔණෙේ දරුණෙවකු බවට පත් කිරීමට හැකිවීම ගැැන ස්්තූතියි. මම 
ණෙදවියන්වහන්ණෙස්�ණෙ� දරුණෙවක්! 

* [නායකයා, ණෙමම යාච්ඤාාව “මට පසුව නැවත්ය යාච්ඤාා කරන්න.” පිරිමි ළමයින් හා ගැැහැණු ළමයින් මට පසුව 
නැවත්ය කියන්න…]
** [නායකයා, කරු�ාකර ත්යත්පර 10 ක් නිචලව ණෙදවියන් වහන්ණෙස්�ට ස්ෑම දරුණෙවකුණෙ�ම හදවත්යට කථාා කිරීමට 
ඉඩ ණෙදන්න අපි දරුවන්ට උගැන්වන්ණෙන් යාච්ඤාාණෙවන් කත්යා කිරීමට ස්හ යාච්ඤාාණෙවන් ස්වන් දීමටයි.]

ප්ර්ශ්ණා 

යසල්ලම් කරනන!
එයඬ්රා සහ බැටළු්වන

1.  වැදගැත්: ණෙමම �ඩාව “ණෙේකන් ණෙස්ොරකම් කරන්න” වැනි පැති හත්යරක් හා අමත්යර විකෘති 
කිහිපයක් ඇත්ය: “බැටළුවන්,” “වෘකයන්” ස්හ “එණෙඬ්රා”.

2.  �ඩාවට �ඩා කරන මායිම් �ඩකයන්ට ණෙපන්වන්න - විශංාල චතුරශ්රයක්. මධායණෙ� “නැතිවූ 
බැටළුවන්” ජීවත් වන කුඩා චතුරශ්රයකි. නැතිවූවන් ආරක්ෂ්ා කරන වෘකයන් හය ණෙදණෙනක් 
සිටිති බැටළුවන්. පිටත්ය චතුරශ්රණෙ� �ඩකයන් කණ්ඩායම් හත්යරකට ණෙබදන්න

3.  �ඩකයන් කණ්ඩායම් හත්යරකට ණෙබදා ඇති පසු (ඔබට �ඩකයන් 10 ට වඩා අඩු 
නම් කණ්ඩායම් ණෙදකක්) එක් එක් �ඩකයාට ණෙප්ළියකට අංකයක් ණෙයොදන්න. ස්ෑම 
කණ්ඩායමකටම එකක්, ණෙදකක්, තුනක් ස්හ යනාදිය තිබිය යුතුය.

4.  පුහුණුකරු “අංක එක ” යනුණෙවන් කෑගැස්න විට, එම අංකය ඇති �ඩකයන්ට දුව ණෙගැොස්් 
මධායණෙ� නැතිවූ බැටළුණෙවකු ණෙත්යෝරාණෙගැන ණෙේරා ගැැනීමට උත්ස්ාහ කළ හැකි බව පැහැදිලි 
කරන්න. වෘකණෙයකු විසින් ඔබ අල්ලා ගැත්යණෙහොත් ඔබ ඊළඟ වටය ණෙත්යක් පිටත්යට පැමිණෙණ්.

5.  වැදගැත්: “බැටළුවන් ණෙේරා ගැැනීමට” වඩා “වෘකයන්” සිටිය යුතුය.

6. වෘකයන් වැඩි නිස්ා නැතිවූ බැටළුවන් ණෙේරා ගැැනීම ටිකක් අපහසු වනු ඇත්ය.

7.  වැදගැත්: නැවත්ය �ඩා කරන්න, ණෙම් වත්යාණෙව් පුහුණුකරුවන්ණෙගැන් එක් අණෙයක් “ණෙහොඳ එණෙඬ්ණෙරක්” 
වන අත්යර ඕනෑම ණෙව්ලාවක “වෘකයන් යන්න! බැටළුවන් ණෙගැදර යන්න! ” වෘකයන් වාඩි විය 
යුතු අත්යර බැටළුවන්ට නැවත්ය ණෙස්ල්ලම් කිරීමට ණෙප්ළියට යා හැකිය යන්න අනුබල ණෙද්

ජීවිතැ සම්බනධතැා්වයට සතැයය: යහොඳ එයඬ්රා සෑම බැටළුය්වකුම තැම නි්වයසේ ආරකෂිතැ්ව තැබා 
ගැනීමට ්වගබලා ගනී.
•  ජීවිතැ සම්බනධතැා්වයට සත්ය්ශ: යහොඳ එයඬ්රා සෑම බැටළුය්වකුම තැම නි්වයසේ ආරකෂිතැ්ව 

තැබා ගැනීමට ්වගබලා ගනී.

යසල්ලම් කරනන!
එයඬ්රා සහ බැටළු්වන
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 කරුණාා්ව නම් යාච්ඤාායේ පාළමු යේළිය ඔබට මතැකද?

 හිස් තැැන පුර්වනන.

I යයාහන 3:1 අපි _______________________________________________ යලස 

______________ යකබඳු ____________________ ්වදාළයස්කදැයි බලාපාල්ලා.

 ඔබ සදහටම යදවියනය� දරු්වකු බ්වට ඔබ සිතැන යේ ඔයබ්ම ්වචන ්වලින යබදා ගතැ හැකිද?

  යේසුස්්වහනයසේ ඔබ්ව නමින හඳුනන අතැර ඔබ ගැන සියල්ල දනී. ඔබට ්වාකයයක ලිවීමට යහෝ 
ඔබට හැයඟන ආකාරය විස්තැර කරන පිනතූරයක ඇඳීමට ඔබට හැකිද?

 ප්රතිචාර කාලය: 

  ස්තූති්වනතැ වීම යහාඳය. යමය යේසුස්්වහ්නයස්්ව සතුටු කරයි. ඔබට යේසුස්්වහනයස්ට ස්තූති 
සටහනක ලිවිය හැකිද?

්වැඩ පා�කා්ව   

කරුණාා්ව
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එය රැේ එකක!

මම රජුනය� රජුය� ආදරණීය දරුය්වක!

මම, මම!

මම සදාකාලයටම ඔහු සතු ්වටිනා සම්පාතැයි!

මම, මම!

මම ඔහුය� කරුණාාය්වන ගැළවී ඔහුය� රුධිරයයන මිදුයනමි!

මම, මම!

මම ඔහුය� පිහාටු ්වලින ්වැසී ඇති අතැර හානි්වලින ආරකෂා ය්වමි!

මම, මම!

ඔහු මට දක්වන ආදරය ක්වදා්වත්, ක්වදා්වත් අ්වසන යනාවීම ගැන මම ස්තූති්වනතැ ය්වමි!

මම, මම!

මම ඉතැා උසස් යදවියනය� දරුය්වක!

ආයමන!

ගුරුවරයා නායකත්වය ණෙදන්ණෙන් කළු පැහැණෙයන් ඇති වචන කියවීණෙමන් වන අත්යර ළමයින් 
නිල් පැහැණෙයන් දක්වා ඇති ේතිචාරය අනුගැමනය කරයි. පසුව, කණ්ඩායමක් ණෙලස් 
ත්යමන්ණෙ�ම රැප් ලිවීමට පන්තියට දිරිගැන්වන්න, ඔවුන්ණෙ� ණෙයෝජානා පුවරුණෙව් ලියන්න. 
ළමයින් ත්යමන් ලියා ඇති ණෙද් ේකාශං කරන විට ඔවුන් නරඹන්න! දිරිගැන්වන්න!

කරුණාා්ව
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ආදරය ඔබට ආදරය කිරීමට සහ කීකරු වීමට 

මට උදේ කරනන.

ආබ්රහම්ය� කතැා්ව • උත්පාත්ති 12:1-5
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මයතැේ 22:37,38

උන්වහනයසේ ඔහුට කථාායකොට: තැාය� මුළු 
හෘදයයනද තැාය� මුළු ආත්මයයනද තැාය� මුළු 
බුේධියයනද තැාය� යදවිවූ ස්්වාමීන්වහනයසේට 
යප්රේමකර්ව. යම්ක උතුම්වූ පාළමුය්වනිවූ ආඥාා්වය.
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එය ඔබට දැයනන්වාද?
ඔබට ආදරය කිරීමට ස්හ කීකරු වීමට මට උදව් කරන්න. 
–––––

මයතැේ 22:37,38

උන්වහන්ණෙස්� ඔහුට කථාාණෙකොට: ත්යාණෙ� මුළු හෘදණෙයන්ද ත්යාණෙ� මුළු ආත්මණෙයන්ද 

ත්යාණෙ� මුළු බුද්ධිණෙයන්ද ත්යාණෙ� ණෙදවිවූ ස්ව්ාමීන්වහන්ණෙස්�ට ණෙේ�මකරව. ණෙම්ක උතුම්වූ 

පළමුණෙවනිවූ ආඥාාවය.

ඔබට එය 
යසොයාගතැ හැකිද?
ද්විතීය කථාාව 7:9

ණෙයොහාන් 14:15

2 ණෙයොහාන් 1:6

ණෙකාණෙලාස්ස්ි 3:20 

කීකරුකම 

යනු කුමකද?

කීකරුකමට ්වඩා ආදරය ්වැදගත්ද?

යප්රේමය 
කීකරුකමට සම්භානධ 

්වනයන ඇයි?  

ආදරය

ඔ
බට

එය දැයනන්වාද
?
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ආදරය

“යපාොේයකෝන යාච්ඤාා්ව” කඩිනම් සැසිය
“මට යප්රේම කරනන, කීකරු ය්වනන මට උදේ කරනන” කියා යාච්ඤාා කරමින 
නැ්වතැ ්වරක දරු්වනට ඔවුනය� යාච්ඤාා්වට යේලා්වක මඟ යපාන්වනන. දරු්වනට 
යාච්ඤාා්ව නැ්වතැ කිරීමට සලස්්වනන. යදවියන්වහනයසේට යප්රේම කිරීමට හා කීකරු 
වීමට ඉයගන ගැනීමට උපාකාර කිරීම සඳහා ඔවුනය�ම ්වචන ්වලින යදවියන 
්වහනයසේයගන ඉල්ලා එක ්වාකයයක යාච්ඤාා කිරීමට ඔවුන්ව දිරිමත් කරනන. 
නියැදි පාාඩයම් දක්වා ඇති පාරිදි යදවියන්වහනයසේය� නම් යහෝ ඔහුය� ගුණාාංග 
ඔවුනට ප්රකා්ශ කල හැකිය.

ඒ ගැන කතැා කරනන!
•  ණෙ�සුස්්වහන්ණෙස්�ට අවශංය වන්ණෙන් අප අපණෙ� ණෙදමාපියන්ට කීකරු වීමයි.

•  ණෙ�සුස්්වහන්ණෙස්�ට අවශංය වන්ණෙන් අප උන්වහන්ණෙස්�ට කීකරු වීමයි.එය උන්වහන්ණෙස්� 
ස්තුටු කරයි.

•  අපි ණෙදවියන්වහන්ණෙස්�ට ණෙේ�ම කරන බව උන්වහන්ණෙස්�ට කීකරු වීණෙමන් ණෙපන්නුම් 
ණෙකණෙර්.

• ආශීර්වාදය කීකරුකම අනුගැමනය කරන බව ණෙම් කත්යාණෙවන් ඔබට ණෙපණෙනනු ඇත්ය.

• ණෙ�සුස්්වහන්ණෙස්්ට කීකරු වීම හා අනුගැමනය කිරීම සිත්ගැන්නාසුලු ගැමනකි.

ණෙමහිදී ඔබට කීකරුකම ගැැන කත්යා කිරීම ආරම්භා කළ හැකිය. අපි අණෙප් ණෙදමව්පියන්ට 
කීකරු වන විට ඇත්ත්ය වශංණෙයන්ම අපි ණෙදවියන්වහන්ණෙස්�ට කීකරු ණෙවමු. මන්දයත් අප 
ස්ෑම ණෙදයකටම අපණෙ� ණෙදමාපියන්ට කීකරු විය යුතු යැයි උන්වහන්ණෙස්� පැවසූ බැවින්. 
කීකරු වීණෙමන් ඔවුන් මුහු� ණෙදන අභිණෙයෝගැ ණෙමන්ම කීකරුකම නිස්ා ඔවුන් අත්විඳින 
ආශීර්වාදද දරුවන්ට ණෙබදා ණෙදන්න. අවස්ාන වශංණෙයන්, ආදරය හා කීකරුකම ස්ම්බන්ධා 
වන්ණෙන් ණෙකණෙස්�ද යන්න ණෙත්රුම් ගැැනීමට ඔවුන්ට උදව් කරන්න.
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ඔබට එය කල හැකිද?
• ණෙදවියන්වහන්ණෙස්� ඉල්ලන ණෙද්ට කීකරු වීණෙමන් ඔණෙේ ණෙේ�මය හා භාක්තිය ණෙපන්වන්න.

• ඔණෙේ ණෙදමාපියන්ට කීකරු වන්න.මන්ද එය ණෙදවියන්වහන්ණෙස්ට් දක්වන ණෙගැෟරවයයි

•  ඔණෙේ මුළු හදවතින්ම, ආත්මණෙයන්, මනසින් හා ශංක්තිණෙයන් ණෙදවියන්වහන්ණෙස්�ට ණෙේ�ම කිරීමට 
කැප වන්න.

ඔබට එය ඇයසේද?
ආබ්රහම්ය� කතැා්ව (උත්පාත්ති 12:1-5)

ආබ්රහම් ජීවත් වූණෙ� ණෙබොණෙහෝ කලකට ණෙපරය. ඔහු වයසින් මුහුකුරා ගිය විට ණෙදවියන් 
වහන්ණෙස්� ඔහුට කත්යා ණෙකොට, ‘’ ඔණෙේ රට, ඔණෙේ පවුල ස්හ නෑදෑයන් අත්යහැර මා ඔබට 

ණෙපන්වන ණෙද්ශංයට යන්න. මම ඔබට ආශීර්වාද කර ඔබණෙ� පරම්පරාව ණෙශ්ර�ෂ්ඨ් ජාාතියක් බවට 
පත් කරමි. ඔබ ේසිද්ධා වී අන් අයට ආශීර්වාදයක් වනු ඇත්ය. ඔබ 

නිස්ා මිහිපිට සිටින සියල්ලන්ට ආශීර්වාද ලැණෙබනු ඇත්ය. 
”යයි පැවසිය. ආබ්රහම් ණෙදවියන්වහන්ණෙස්�ට කීකරු විය. 

ඔහු ත්යම බිරිඳ ස්ාරා, ඔහුණෙ� බෑ�නුවන් වන ණෙලොත් 
ස්හ ඔවුන්ණෙ� සියලු ණෙද් ස්මඟ පිටත්ව ගිණෙ�ය. 
ඔවුන් නිවසින් ණෙබොණෙහෝ දුරක්, හාරාණෙනන් ඔවුන්ණෙ� 
නව නිවස්ට ගියහ. ණෙදවියන්වහන්ණෙස්� ආබ්රහම්ට  
එණෙස්� කණෙළ� ඇයි කියා ඔබට සිතිය හැකිද? ඔව්, 
ඔබට ණෙත්රු�ා! ඔහු ආදරය කිරීමට හා කීකරු වීමට 
ඉණෙගැන ගැනිමින් සිටිණෙ�ය. ඔහුණෙ� කීකරුකම, ණෙේ�මය 

ස්හ ඇදහිල්ල වර්ධානය වීම ඔහුණෙ� ජීවිත්ය කාලය පුරාම 
සිදු වූ වික්රමාන්විත්යයන්හි ආරම්භායයි.

ආදරය

kPCBOOK_Interior3rd_Sinhala.indd   30kPCBOOK_Interior3rd_Sinhala.indd   30 6/22/22   9:19 PM6/22/22   9:19 PM



1.  ණෙහොඳයි එම �ඩාව විණෙනෝදජානකයි! ඉදිරිය ණෙදස් බැලීම එත්යරම් වැදගැත් විය - �ඩකණෙයක් 
ඔහුණෙ� ණෙහෝ ඇයණෙ� වලිගැය ණෙදස් ආපසු හැරී බැලුවණෙහොත් කුමක් සිදුණෙව්ද? (�ඩකයා 
ඔහුණෙ� / ඇයණෙ� ණෙව්ගැය අඩු කර ගැැනීම තුලින් වලිගැය අහිමි කරගැනී)

2.  ණෙදවියන්වහන්ණෙස්� ණෙදස් බලා ගැමන් කිරීණෙම්දී ආබ්රහම් අත්හැර දමා ගිය ණෙද්වල් ණෙමොනවාද? 
(ඔහුණෙ� ඉඩම, රැකියාව, මිතුරන්)

3.  අද මාව ණෙමහි කැඳවීම ගැැන ණෙ�සුස්්වහන්ස් ඔබට ස්්තූතියි. මා ඔබට කීකරු වියයුතු 
ආකාරය ස්හ මණෙ� මුළු හදවතින්ම, ආත්මණෙයන් හා මනසින් ඔබට ආදරය කරන්ණෙන් 
ණෙකණෙස්�ද යන්න දැන් මට ණෙපන්වන්න. (නිශං්චලව) ණෙදවියනි මම ඔබට ආදණෙරයි,  කීකරු 
වීමට ණෙ�සුනී මට උදව් කරන්න.

ප්ර්ශ්ණා 

යසල්ලම් කරනන!
ආපාසු හැරී බලනන එපාා

1.  1. සියලුම �ඩකයින් �ඩකයින් 10 ණෙදණෙනකුණෙගැන් යුත් කණ්ඩායම් වලට ණෙබදන්න. ස්ෑම 
කණ්ඩායමක්ම අත් අල්ලාණෙගැන විශංාල කවයක් ස්ාදන්න. පුද්ගැලයාණෙ� පිටුපස්ට දෑත් ස්හ මුහු� 
ඔණෙේ දකු�ට හරවන්න, ඔවුන්ණෙ� “වලිගැයට” මුහු�ලා සිටින ණෙලස්.

2.  සියලුම �ඩකයන්ට වලිගැ තුනක් (ණෙරදි ණෙහෝ නූල් පටියක් ණෙහෝ පහසුණෙවන් ඇද ගැත්ය හැකි ඕනෑම 
ණෙදයක්) ණෙබදා දී හැකි නම් එය ඔවුන්ණෙ� කලිස්ම්, ස්ායක් ණෙහෝ පටි වළල්ලට ස්විකරගැන්න. (වලිගැය 
ගැැටගැැසීමට ණෙනොහැකි �ඩකයින් ස්ඳහා: ඉ� වටා දිගැ ණෙරදි කැබැල්ලක් පටියක් ණෙලස් බැඳ ඉන්පසු 
වලිගැය එයට බැඳ ත්යබන්න.) [වැදගැත්: “වලිගැ” ණෙනොමැති නම් ඔබ ඉදිරිපිට �ඩකයාට අවස්්ත්යාව 
ණෙදන්න.]

3.  �ඩාණෙව් පරමාර්ථාය �ඩකයන්ණෙ� වලිගැය ඔවුන් ඉදිරිපිට සිටින යට අල්ලා ගැැනීම ස්ැලැස්්වීම බව 
පැහැදිලි කරන්න. වලිගැයක් ඉවත් කළ විට එම �ඩකයා ඒම වටය ස්ඳහා පිටව යයි.

4.  වැදගැත්: �ඩකයන්ට පැහැදිලි කරන්න, �ඩකයන් ආපසු හැරී ණෙනොබැලිය යුතුය, නමුත් ඔවුන් 
ඉදිරිපිට ඇති ණෙද් ණෙකණෙරහි අවධාානය ණෙයොමු කරන්න - ඔවුන්ණෙ� ඉලක්කය.

 5.  වැදගැත්: රවුමක ධාාවනය කිරීම (ඔබ ඉදිරිපිට �ඩකයාණෙ� වලිගැය කරා ළඟා වීමට උත්ස්ාහ කිරීම) 
ඉත්යා අභිණෙයෝගැාත්මක නම් (ඔබට �ඩකයන් අඩු නම් ණෙබොණෙහෝ විට ණෙමය දුෂ්්කර ණෙව්), විශංාල 
චතුරශ්රයක වලිගැ ණෙස්ල්ලම් කරන්න. “ආරම්භාය” යැයි පවස්න්න, අණෙනක් �ඩකයන් අන් අයණෙ� 
වලිගැ ගැලවා ගැැනීමට උත්ස්ාහ කරන අත්යරතුර ත්යම ත්යමා ත්යමන්ණෙ� වලිගැ ආරක්ෂ්ා කිරීමට උත්ස්ාහ 
කරයි

6. පුහුණුකරු “නවත්වන්න” යැයි පැවසූ විට, ත්යවමත් වලිගැය ඇති �ඩකයින් ජායග්රාහකයින් ණෙව්.

•  ජීවිතැයට සතැයය: ආබ්රහම්ට යදවියන්වහනයසේ විසින න්ව නි්වසකට යාමට කැඳ්වනු ලැබීය. ආබ්රහම්ට, ඔහුය� 
නි්වසට, යදමේපියනට සහ රැකියා්වට හුරු පුරුදු සියල්ල අතැහැර දැමීමට සිදුවිය. ආබ්රහම් යදවියන්වහනයසේට 
කීකරු වූ අතැර යදවියන්වහනයසේ ආබ්රහම්ට යබොයහෝ යසයින ආශීර්්වාද කයළේය.

යසල්ලම් කරනන!

©2018 The Prayer Covenant for Children/Games provided by GameLife77.com. All rights reserved. 31
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 ආදරය, යාච්ඤාායේ  2 ්වන යේළිය ඔබට මතැකද, , එය පාහතින ලියනන?

 හිස් තැැන පුර්වනන.

  මයතැේ 28:37,38 “උන්වහනයස් ඔහුට කථාායකාට: තැාය� __________ තැාය� __________තැාය� 

__________තැාය� යදවිවූ ස්්වාමීන්වහනයස්ට__________ යම්ක__________

 කීකරු වීම යනයනන අදහස් කරනයන කුමකද? 

 කීකරු වීයමදී දුෂක්රම යේ යැයි ඔබ සිතැනයන කුමකද? 

 ප්රතිචාර කාලය: 

   අදාල කටපාාඩම් පාදය ලිවීමට ඔයබ් යහොඳම අත් අකුරු භාාවිතැා කරනන ඉනපාසු එය ඔයබ් ප්රියතැම ්වර්ණා 

කඩදාසි මතැ සඳහන කරනන - ්වර්ණා කඩදාසි රාමු්වක ්වය� වි්ශාල විය යුතුය. ඔබට යමය මතැක කිරීම සඳහා 

ඔයබ් නිදන කාමරයේ බිත්තියේ යහෝ යම්සය මතැ එල්ලා ගතැ හැකිය යදවියනය� යශ්රාේෂඨ්තැම ආඥාා්වයි

ආදරය

්වැඩ පා�කා්ව   
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එය රැේ එකක!

සෑම දිනකම ආරම්භායේදී ඔබ කළ යුත්යත් කුමකද?

වි්්ශ්වාස කරනන, කීකරු ්වනන, යාච්ඥාා කරනන!

යදවියන ්වහනයස්ය� ශුේධ ්වචනය කිය්වන විට ඔබ කළ යුත්යත් කුමකද?

වි්්ශ්වාස කරනන, කීකරු ්වනන, යාච්ඥාා කරනන!

ඔබ ්වැරදි කිරීමට යපාළයඹන විට ඔබ කළ යුත්යත් කුමකද?

වි්්ශ්වාස කරනන, කීකරු ්වනන, යාච්ඥාා කරනන!

ඔබට නරක, නරක ද්වසක ඇති විට ඔබ කළ යුත්යත් කුමකද?

වි්්ශ්වාස කරනන, කීකරු ්වනන, යාච්ඥාා කරනන!

රා�යේ ඔබ බිය ්වන විට ඔබ කළ යුත්යත් කුමකද?

වි්්ශ්වාස කරනන, කීකරු ්වනන, යාච්ඥාා කරනන!

යදවියන්වහනයසේට ප්රසනන ්වන පාරිදි ඔබ කළ යුත්යත් කුමකද?

වි්්ශ්වාස කරනන, කීකරු ්වනන, යාච්ඥාා කරනන!

ගුරුවරයා නායකත්වය ණෙදන්ණෙන් කළු පැහැණෙයන් ඇති වචන කියවීණෙමන් වන අත්යර ළමයින් 
නිල් පැහැණෙයන් දක්වා ඇති ේතිචාරය අනුගැමනය කරයි. පසුව, කණ්ඩායමක් ණෙලස් 
ත්යමන්ණෙ�ම රැප් ලිවීමට පන්තියට දිරිගැන්වන්න, ඔවුන්ණෙ� ණෙයෝජානා පුවරුණෙව් ලියන්න. 
ළමයින් ත්යමන් ලියා ඇති ණෙද් ේකාශං කරන විට ඔවුන් නරඹන්න! දිරිගැන්වන්න!

කීකරුකම
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ඔබ මට ආදරය කරන ආකාරයට අන 

අයට යප්රේම කිරීමට මට උදේ කරනන.තැරඟය

යහපාත් සමාරිතැයා  •  ලූක 10:25-37
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යයාහන 15:12

මය� ආඥාා්ව යමයයි, මම ඔබට 
යප්රේම කළාක යමන එකියනකාට 
යප්රේම කරනන.
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තැරඟය

එය ඔබට දැයනන්වාද?
ඔබ මට ණෙේ�ම කරන ආකාරයට අන් අයට ණෙේ�ම කිරීමට මට උපකාර 
කරන්න
–––––

යයොහන 15:12

මණෙ� ආඥාාව ණෙමයයි, මම ඔබට ණෙේ�ම කළාක් ණෙමන් එකිණෙනකාට ණෙේ�ම කරන්න.

ඔබට එය 
යසොයාගතැ හැකිද?
මණෙත්යව් 5:44-48

1 ණෙකාරින්ති 13:4-7

1 ණෙයාහාන් 4:7-11

1 ණෙයාහාන් 3:18

ආදරය කිරීමට 

අපාට අණා කර 

ඇත්යත් කාටද?
අපි යකායහාමද ආදරය කරනයන?

ඔයබ් පාවුයල් ආදරය ඔබට දැයනනයන ක්වදාද?

ඔබට 

යදවියන්වහනයසේය� 

යප්රේමය දැනුයන 

ක්වදාද?

ඔ
බට

එය දැයනන්වාද
?
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“යපාොේයකෝන යාච්ඤාා්ව” කඩිනම් සැසිය
“ඔබ මට යප්රේම කරන ආකාරයට අන අයට යප්රේම කිරීමට මට උපාකාර කරනන” 
කියා යාච්ඤාා කිරීයමන දරු්වන නැ්වතැ ්වරක යාච්ඤාා්වට යයොමු කරනන. 
යදවියන්වහනයසේ තැමනට යප්රේම කල අකාරයයන අන අයට යප්රේමය යපානවීමට 
ක්රම යසොයමින ඔවුනය�ම ්වචන ්වලින එක ්වාකයයක යාච්ඤාා්වක කිරීමට ඔවුන්ව 
දිරිමත් කරනන. නියැදි පාාඩයම් දක්වා ඇති පාරිදි යදවියන්වහනයසේය� නම් යහෝ 
උන්වහනයසේය� ගුණාාංග ඔවුනට ප්රකා්ශ කල හැකිය.

ඒ ගැන කතැා කරනන!
•  අන් අයට ණෙේ�ම කිරීම ණෙකොත්යරම් වැදගැත්ද යත්, එය ඔබණෙ� මුළු හදවතින්ම, 

ආත්මණෙයන් ස්හ මනසින් ණෙදවියන්වහන්ණෙස්�ට ණෙේ�ම කිරීමකි.

•  අන් අයට ණෙේ�ම කිරීම යනු ඔණෙේ මිතුරන්ට ස්හ ඔණෙේ ස්තුරන්ට ණෙේ�ම කිරීමයි. 
අණෙපොයි! එය දුෂ්්කරය.

•  අන් අයට ණෙේ�ම කිරීම යන්ණෙනන් අදහස්් කරන්ණෙන් ණෙ�සුස්්වහන්ණෙස්� ණෙේ�මණෙ� 
පූජාාවක් කළාක් ණෙමන් අපද කැප කිරීමයි.. එයින් අදහස්් කරන්ණෙන් අන් අය අප 
ඉදිරිණෙයහි ත්යැබීමයි.

ණෙ�සුස්ව්හන්ණෙස්�  බලාණෙපොණෙරොත්තු වන ආකාරයට අන් අයට ණෙේ�ම කිරීණෙම්දී ඔවුන්ණෙ� 
අවශංයත්යා ස්හ අභිණෙයෝගැ විවෘත්යව ණෙබදා ගැැනීමට හා ස්ාකච්ඡා කිරීමට දරුවන් දිරිමත් 
කරන්න. මණෙත්යව් 5 වන පරිච්ණෙඡ්දයට ණෙයොමු වන්න. ස්බඳත්යා වලදී ඔවුන්ණෙ� අරගැල 
ණෙබදා ගැැනීමට දරුවන් කැමති විය හැකි අත්යර ඔවුන්ට අකමැති අයට ආදරය කිරීම 
දුෂ්ක්ර වන්ණෙන් ඇයි. 1 ණෙකොරින්ති 13 හි දක්වා ඇති පරිදි ණෙේ�මණෙ� ලක්ෂ්� ගැැන 
කත්යා කරන්න.ණෙම් අනුව අපට අනුගැමනය කිරීමට වඩා දුෂ්ක්ර ණෙහෝ පහසු ඒවා 
ණෙමොනවාද? ස්ාකච්ඡාකරන්න.

තැරඟය
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ඔබට එය ඇයසේද?
යහපාත් සමාරිතැයා  (ලූක 10:25-37)

ණෙදවියන්වහන්ණෙස්� අපට ණෙේ�ම කරන ආකාරයට අන් අයට ණෙේ�ම කිරීම යන්ණෙනන් අදහස්් 
කරන්ණෙන් කුමක්ද? අපි ණෙස්ොයා බලමු. “මණෙ� අස්ල්වැසියා කවුද” කියා යණෙමක් 

ණෙ�සුස්ණ්ෙගැන් ඇසුවා. කත්යාවක් පවස්මින් ණෙ�සුස්ව්හන්ණෙස්� එය පැහැදිලි කණෙළ�ය. ණෙ�සුස්ව්හන්ණෙස්� 
ණෙහොඳ කත්යන්දරකරුණෙවක් වු අත්යර උන්වහන්ණෙස්� ණෙමණෙස්� 

පැවසීය.දිනක් මනුෂ්යණෙයක් ණෙයරුස්ලණෙම් සිට ණෙජාරිණෙකෝව 
බලා මාර්ගැණෙ� ගැමන් කරමින් සිටියදී ණෙස්ොරුන් 

කල්ලියකට හසුවී ඔවුන් ණෙම් මනුෂ්යයාව පහරදී ඔහු 
ස්තුණෙද් රැණෙගැන මාර්ගැණෙ� දමා ගිණෙ�ය. පූජාකණෙයක් ඒ 
අස්ල ඇවිදණෙගැන යද්දී ඒ මිනිස්ා දැක පාණෙර් අනික් 
පැත්ත්යට වී ගියාය. ” ඔබ ස්හ මා අත්යර, ඔහු එත්යරම් 
දයානුකම්පිත්ය ණෙනොවීය. ණෙ�සුස්ව්හන්ණෙස්� ත්යවදුරටත් 
ණෙමණෙස්� පැවසුවා. “ණෙලවීවරණෙයක්ද, ආගැමික 
නායකණෙයක්ද ඒ අස්ලින් ඔහු පසුකර ගිණෙ�ය. වාව්, 

ඇත්ත්යටම? ඊළඟට සිදුවූණෙ� කුමක්දැයි ඔබ දන්නවාද? 
“ස්මාරීය ජාාතිකණෙයක් (යුණෙදව්වන් පහත් ණෙකොට 

ස්ැලකූ) ඒ අස්ලින් යන විට  තුවාල වූ මිනිස්ා දුටුණෙව්ය. 
ඔහු ණෙදවියන්වහන්ණෙස්�ණෙ�  ආදරය ණෙපන්වූණෙ� ඔහුණෙ� තුවාල 

පිරිසිදු කර ණෙවළුම් පටියක් දමා, මිනිස්ා ත්යමාණෙ�ම බූරුණෙවකු මත්ය 
ත්යබා, ත්යානායමකට (ණෙහෝටලයක් වැනි ස්ථ්ාානයකට ) ණෙගැන ණෙගැොස්,් ඔහු ණෙහොඳ වන තුරු දිගැටම 
රැකබලා ගැන්නා ණෙලස් ත්යානායම්කරුණෙගැන් ඉල්ලා සිටිණෙ�ය. ස්මාරීය ජාාතිකයා, වියදම් පියවා 
ගැැනීම ස්ඳහා රිදී කාසි කිහිපයක්ද දී ඊට වඩා වැඩි මුදලක් වැය වුවණෙහොත්, මම ණෙම් ආකාරණෙයන් 
ආපසු එන විට මම ඔබට ආපසු ණෙගැවන්ණෙනමි.යයි පැවසීය’ ”ණෙ�සුස්ව්හන්ණෙස්�  කත්යාව අවස්න් කළ 
ආකාරය ඔබ දන්නවාද? “දැන් ගිහින් ඒ ණෙද්ම කරන්න” කියා උන්වහන්ණෙස්� පැවසීය.

ඔබට එය කල හැකිද?
• ණෙ�සුස්ව්හන්ණෙස්�ණෙ� පූජාාවු ණෙේ�මය වණෙ� ණෙේ�මකරන්න.

•  ඔබණෙ� ක්රියාණෙවන් ආදරය කරන්න, අපණෙ� වචන පම�ක් ණෙනොව.අප අන් අය ගැැන 
ස්ැලකිලිමත් වන විට ඒ තුලින් ඔණෙේ අනුකම්පාව ණෙපන්නුම් ණෙකණෙර්.

•  ණෙේසුස්ව්හන්ණෙස්�ට ඔණෙේ මුළු හදවතින්ම ණෙේ�ම කරන්න. ඔබ තුළින් අන් අයට ණෙේ�ම 
කරන්න කියා ශුද්ධාාත්මයා�න්ණෙගැන් ඉල්ලන්න.

තැරඟය

kPCBOOK_Interior3rd_Sinhala.indd   38kPCBOOK_Interior3rd_Sinhala.indd   38 6/22/22   9:19 PM6/22/22   9:19 PM



1.  පිරිමි ළමයින් හා ගැැහැණු ළමයින් ඔබ අස්ල සිටින පුද්ගැලයාට ඔණෙේ ජාලය ලබා දුන්ණෙන් ඇයි? ඇයි 
ඔබ වතුර ත්යබා ණෙනාගැත්ණෙත්? (වැඩි වැඩිණෙයන් මට ලැබුණු ජාලය වැඩි විය)

2.  බයිබලණෙයහි ණෙව්දනාවක් ඇති ස්හ උපකාර අවශංය මිනිණෙස්ක් සිටිණෙ�ය. යහපත් ස්මරිත්යයා ත්යමන්ට 
රිදවන මිනිස්ාට ණෙමත්යරම් කරු�ාවන්ත්ය වී මිනිස්ාට උදව් කණෙළ� ඇයි කියා ඔබ සිත්යන්ණෙන් ඇයි? 
(මිනිස්ාට අවශංයත්යාවයක් තිබූ අත්යර ස්මාරීය ජාාතිකයාට එම අවශංයත්යාවය ස්පුරාලිය හැකිවීය)

3.  මා වටා සිටින මිනිසුන්ට උපකාර අවශංයද , අනුකම්පාව අවශංයද ඒ අයව දැකීමට ණෙදවියන්වහන්ස් 
මණෙ�  දෑස්් වීවෘත්ත්ය කරන්න. ණෙ�සුස්්වහන්ස් කරු�ාකර උදව් අවශංයය අය මට ණෙපන්වන්න. 
(නිශං්චලව) අන් අයට ණෙේ�ම කිරීමට ස්හ උපකාරකරුණෙවකු වීමට ණෙ�සුනී මට උදව් කරන්න.

ප්ර්ශ්ණා 

යසල්ලම් කරනන!
කිසිදා නිම යනෝවන කුසලානය.

1.  �ඩකයින් අවම වශංණෙයන් කණ්ඩායම් ණෙදකකට ණෙබදන්න (ඔබට දරුවන් ණෙගැොඩක් සිටී නම් 
ත්යවත් කණ්ඩායම් ණෙබදන්න ).

2.  �ඩකයන්ණෙ� උරහිස් සිට උරහිස් දක්වා දුරින් ණෙප්ලියක් ආකාරයට සිටුවා ආයුධා පළල 
ගැැන �ඩකයන් සිටුවන්න.

3.  එක් එක් ණෙප්ළිණෙ� ඉදිරිපස් විශංාල බාල්දියක් ඇති අත්යර එක් එක් ණෙප්ළිණෙ� අවස්ානණෙ� 
විශංාල බාල්දියක් ඇත්ය.

4. ස්ෑම �ඩකණෙයකුටම කුඩා කඩදාසි ණෙකෝප්පයක් ණෙදන්න.

5.  “යන්න” යන ස්ංඥාාව ලැබුණු පසු එක් එක් ණෙප්ළිණෙ� පළමු �ඩකයා ඉදිරිපස් බාල්දියට 
ණෙගැොස්් වතුර ටිකක් ණෙගැන, ණෙර්ඛ්යාාවට දිව ණෙගැොස්් ඊළඟ �ඩකයාණෙ� කුස්ලානට ජාලය වත් 
කරයි - ජාලය ත්යබා ණෙනොණෙගැන ඔහුණෙ� / ඇයණෙ� වතුර ඊළඟ �ඩකයාණෙ� ණෙකෝප්පයට 
දමන්න ණෙප්ළිණෙ� අන්තිම �ඩකයා ණෙර්ඛ්යාාව අවස්ානණෙ� බාල්දියට වතුර වත් කර “මට 
ත්යවත් ජාලය අවශංයයි” කියා කෑගැස්යි.

6.  පළමු �ඩකයාට කෑගැැසීම ඇණෙස්න විට ඔවුන්ට නැවත්ය බාල්දියට ණෙගැොස්් ඔවුන්ණෙ� 
කුස්ලාණෙනහි වැඩි ජාලය ලබා ගැත්ය හැකි අත්යර නැවත්ය ඊළඟ �ඩකයා ණෙවත්ය ණෙගැොස්් ක්රියාවලිය 
නැවත්ය සිදු කළ හැකිය.

7. පු හුණුකරුවන් ස්ඳහා වැදගැත් ස්ටහන: පළමු වටණෙ� ආරම්භාක බාල්දිණෙ� ඇත්ණෙත් ජාලය 
ස්්වල්පයක් පමණි; ස්ෑම වටයක්ම ආරම්භාක බාල්දියට අමත්යර ජාලය එක් කරන අත්යර 
එමඟින් ස්ෑම වටයකටම දරුවන්ට වැඩි ජාලය ේමා�යක් ලබා ගැත්ය හැකිය.

8.  විණෙනෝද ස්ාධාකය: ණෙර්ඛ්යාාව අවස්ානණෙ� බාල්දි අත්යර  මැද මාවත්ය ස්ලකු�ක් ත්යබා විනාඩි 
පහකට අඩු කාලයකදී ළමයින් එම සීමාව ඉක්මවා යා යුතු බව පවස්න්න!

•  ජීවිතැ සම්භානධ තැා්වයට සතැයය: යදවියන ්වහනයසේයගන අපාට ලැබී ඇති යේ අපි අන අයට ලබා 
යදමු.

යසල්ලම් කරනන!
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 යාච්ඤාායේ 3 ්වන යේළිය ්වන අනුකම්පාා්ව ඔබට මතැකද?

 හිස් තැැන පුර්වනන.

  යයාහාන 15:12 “මාය� __________මා _______________නුඹලාත් එකියනකාට 

_______________ යනුය. 

  යේසුස් ්වහනයසේ කුරුසියේ මරණායට පාත්වීම, උන්වහනයසේ  ඔබ යකයරහි දැකවූ පාරිපූර්ණා යප්රේමයට 

උදාහරණායක ්වනයන ඇයි?

 ඔබ දනනා යකයනකුට පාරිතැයාගශීලී යප්රේමය යපානවිය හැකි එක ක්රමයක නම් කරනන.

 ප්රතිචාර කාලය:

  කඩදාසි, පාාට සහ සලකුණු භාාවිතැා කරමින, ඔබට ආදරය යපානවීමට අ්ව්ශය අයයකු සඳහා කාඩ්පාතැක 

සාදනන. කාඩ්පායත් යම් ස්ථාානයක අද ඔබට ඇති කටපාාඩම් පාදය ලිවීමට හැකිය!

්වැඩ පා�කා්ව   

තැරඟය
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එය රැේ එකක!

යදවිඳුනි, මම ඔබට මුළු හද්වතිනම ආදයරයි!

මම ආදයරයි, මම ආදයරයි!

යදවිඳුනි, මාය� මුළු ආත්මයයන මම ඔබට ආදයරයි!

මම ආදයරයි, මම ආදයරයි!

යදවිඳුනි, මම ඔබට මුළු හද්වතිනම ආදයරයි!

මම ආදයරයි, මම ආදයරයි!

යදවිඳුනි, මාය� මුළු ්ශකතියයන මම ඔබට ආදයරයි!

මම ආදයරයි, මම ආදයරයි!

ඔයබ් ආදරය මට දැකීමට හා දැනීමට අ්ව්ශයයි!

මම ආදයරයි, මම ආදයරයි!

ඔයබ් ආදරය සැබෑ බ්ව අන අයට යපානවීමට මට අ්ව්ශයයි!

මම ආදයරයි, මම ආදයරයි!

ගුරුවරයා නායකත්වය ණෙදන්ණෙන් කළු පැහැණෙයන් ඇති වචන කියවීණෙමන් වන අත්යර ළමයින් 
නිල් පැහැණෙයන් දක්වා ඇති ේතිචාරය අනුගැමනය කරයි. පසුව, කණ්ඩායමක් ණෙලස් 
ත්යමන්ණෙ�ම රැප් ලිවීමට පන්තියට දිරිගැන්වන්න, ඔවුන්ණෙ� ණෙයෝජානා පුවරුණෙව් ලියන්න. 
ළමයින් ත්යමන් ලියා ඇති ණෙද් ේකාශං කරන විට ඔවුන් නරඹන්න! දිරිගැන්වන්න!

තැරඟය
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මය� පාේ ගැන මට කණාගාටුයි. 

මා්ව පිරිසිදු කරනන.

අකරුණාා්වනතැ දාසයාය� කතැා්ව  •  මයතැේ 18:21-35

පාසුතැැවිලි විම
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ගීතැා්වලිය 51:2

මාය� අයුතුකමින මා සම්පූර්ණායයනම 
යස්දු්ව මැන්ව, මාය� පාාපායයන මා 
පිරිසිදුකළ මැන්ව.
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එය ඔබට දැයනන්වාද?
මණෙ� පව් ගැැන මට ක�ගැාටුයි. මාව පිරිසිදු කරන්න. 
–––––

ගීතැා්වලිය 51:2

මාණෙ� අයුතුකමින් මා ස්ම්පූර්�ණෙයන්ම ණෙස්ද්ුව මැනව, මාණෙ� පාපණෙයන් මා පිරිසිදුකළ 

මැනව.

ඔබට එය 
යසොයාගතැ හැකිද?
මණෙත්යව් 6:9-15

ක්රියා 3:19

1 ණෙයාහාන් 1:9

ඔබ යම් ්වැරැේදක 

කළ පාසු ඔබට 

හැයඟනයන යකයස්ද?

“මට කණාගාටුයි” යැයි 
පාැ්වසීයමන ඔබ්ව ්වළක්වනයන 

කුමකද?

ඔබට සමා්ව 
ලැබීයමන පාසු ඔබට 

හැයඟනයන යකයස්ද?

ඔ
බට

එය දැයනන්වාද
?

පාසුතැැවිලි විම
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“යපාොේයකෝන යාච්ඤාා්ව” කඩිනම් සැසිය
යාච්ඤාා කිරීණෙමන් දරුවන්ට නැවත්ය වරක් යාච්ඤාා කාලයකට ණෙයොමු කරන්න, “මණෙ� 
පව් ගැැන මට ක�ගැාටුයි. මාව පිරිසිදු කරන්න. ” දරුවන් ණෙම් යාච්ඤාාව නැවත්ය ේකාශං 
කලාද?. ඔවුන්ට ස්මාව ණෙදන ණෙලස් ස්හ / ණෙහෝ අන් අයට ස්මාව දීමට උදව් කරන 
ණෙලස් ණෙදවියන්වහන්ණෙස්�ණෙගැන් ඔවුන්ණෙ�ම වචන වලින් ඉල්ලා එක් වාකයයක් යාච්ඤාා 
කිරීමට ඔවුන්ව දිරිමත් කරන්න. නියැදි පාඩණෙම් දක්වා ඇති පරිදි ණෙදවියන්වහන්ණෙස්�ණෙ� 
නම් ණෙහෝ ඔහුණෙ� ගැතිලක්ෂ්� ඔවුන්ට ේකාශං කල හැකිය.

ඒ ගැන කතැා කරනන!
• ස්මාව දීම පිළිබඳව ඔබට ණෙත්රුම් ගැැනීමට අපහසුම ණෙද් කුමක්ද?

• ඔබට රිදවූ අණෙනක් අයට ස්මාව දීමට අපහසු ඇයි?

• “මට ක�ගැාටුයි, කරු�ාකර මට ස්මාව ණෙදන්න” යැයි පැවසීම දුෂ්්කර ඇයි?

•  ණෙදවියන්වහන්ණෙස්� ඉදිරිණෙ�,ඔණෙේ ණෙදමාපියන්, ස්ණෙහෝදර ස්ණෙහෝදරියන් ණෙහෝ මිතුරන් 
ඉදිරිණෙ� පවිත්ර වීණෙමන් පසු ඔබට හැණෙඟන්ණෙන් ණෙකණෙස්�ද?

අපණෙ� සියලු පාපවලට ස්මාව දීමට ණෙදවියන්වහන්ණෙස්� දක්වන කැමැත්ත්ය ගැැන කත්යා 
කිරීණෙමන් ස්ාකච්ඡාවට නායකත්වය ණෙදන්න. උන්වහන්ණෙස්� අපණෙ� ආදර්ශංය වන 
අත්යර, උන්වහන්ණෙස්� අපට ස්මාව ණෙදන නිස්ා අප අන් අයට ස්මාව දීමට කැමැත්ණෙත්යන් 
සිටිය යුතුය. ස්ව්ාමින්ණෙ� යාච්ඤාාව එකට කියවීමට ඔබට අවශංය විය හැකිය. ඔවුන් 
ණෙස්ොයා ගැන්නා ණෙව්ලාවන් ගැැන විවෘත්යව ණෙබදා ගැැනීමට දරුවන් දිරිමත් කරන්න.
ස්මාව දීම අසීරු වන අත්යර, ඔවුන්ට ස්මාව දුන් විට ඔවුන්ට හැණෙඟන ආකාරය ස්මඟ 
ස්ස්ඳන්න.

පාසුතැැවිලි විම
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ඔබට එය කල හැකිද?
•  ස්ෑම දිනකම ඔණෙේ පව් ගැැන පසුත්යැවිලි වන්න, ඔබව ණෙස්ෝදා හරින්න කියා 

ණෙදවියන්වහන්ණෙස්�ණෙගැන් ඉල්ලන්න.

• ණෙදවියන්වහන්ණෙස්� ඔබණෙ� සියලු පාප ණෙස්ෝදා හරින බව විශංව්ාස් කරන්න.

•  පව් ණෙනොකිරීමට ඔබට උදව් කරන්න කියා ණෙදවියන්වහන්ණෙස්�ණෙගැන් ඉල්ලන්න. ස්මාව හා 
කාරුණික වීමට ඔබට උදව් කරන්න කියා ණෙදවියන්වහන්ණෙස්�ණෙගැන් ඉල්ලන්න.

• ස්මාව හා කාරුණික වීමට ඔබට උදව් කරන්න කියා ණෙදවියන්වහන්ණෙස්�ණෙගැන් ඉල්ලන්න.

• අන් අයට ස්මාව දීමට ස්ැමවිටම සූදානම්ව සිටින්න.

ඔබට එය ඇයසේද?
අකරුණාා්වනතැ දාසයාය� උපාමා්ව (මයතැේ 18:21-35)

ණෙප්ත්රැස්් ණෙ�සුස්්වහන්ණෙස්�ණෙගැන් ඇසුණෙව්, “අපට විරුද්ධාව පව් කරන ණෙකණෙනකුට හත් වත්යාවක් 
ස්මාව දිය යුතුද?”කියාය. “ස්ැත්ත්යෑ වර ස්ත් වත්යාවක් ” කියා ණෙ�සුස්්වහන්ණෙස්�  පිළිතුරු 

දුන් අත්යර ත්යවත් කත්යාවක් පවස්න ලදී. වරක් රණෙජාක් ත්යම ණෙස්�වකයන් ත්යමාට ණෙගැවිය යුතු ණෙද් ඔහුට 
පවස්න ණෙලස් ඉල්ලා සිටිණෙ�ය.එක් ණෙස්�වකණෙයකු විශංාල මුදලක් 

�ය වී තිබූ අත්යර ඔහුට එය කිසි විණෙටකත් ආපසු ණෙගැවීමට 
ණෙනොහැකිව තිබුණි. රජාතුමා, “ඔබ මට ණෙගැවිය යුතු මුදල් 

ණෙගැවීම ස්ඳහා මම ඔබ ස්හ ඔණෙේ පවුල වහලුන් ණෙලස් 
විකු�න්ණෙනමි !!” පැවසීය. මිනිස්ා හඬන්නට පටන් 
ගැත්ත්යා. රජුට අනුකම්පා සිතී, “ඔබ සියලු �ය වලින් 
නිදහස්්ය!” කියා ඔහු සියල්ණෙලන් නිදහස්් කලාය.
නමුත් එම මිනිස්ාම කණෙළ� කුමක්දැයි අනුමාන 
කරන්න? නිදහස් ලැබීණෙමන් පසු ඔහු ණෙගැොස්් ත්යම 
ණෙස්�වකයා ණෙස්ොයාණෙගැන ඔහු සුළු මුදලක් ත්යමාට �ය 

වී ඇති අත්යර ඔහු එම මුදල් ණෙනොණෙගැවන්ණෙන් නම් 
ඔහුව සිරගැත්ය කරන බවට ත්යර්ජානය කණෙළ�ය. ණෙස්�වකයා 

දයාව ඉල්ලා සිටියද ඔහුට අනුකම්පාවක් ණෙනොතිබූ අත්යර 
ඔහු ඒම ණෙස්�වකයා සිරගැත්ය කණෙළ�ය. රජාතුමා ඒ බව දැනගැත් 

විට ඉත්යා ණෙකෝප වී කෑගැස්මින්, “දුෂ්්ට ණෙස්�වකයා! මම ඔණෙේ විශංාල 
�ය ේමා�යට ඔබට ස්මාව දුන්නා, ඇයි ඔබ ඔණෙේ ණෙස්�වකයාට අනුකම්පා ණෙනොකණෙළ�? ” රජා ඔහුව 
සිරණෙගැට විසි කණෙළ�ය

පාසුතැැවිලි විම
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1.  �ඩාණෙව්දී  නායකණෙයකු රතු එළිය යයි කියූ විට ඔබ දිගැටම දුවන්ණෙන් නම් ණෙහෝ වැටුණෙන් 
නම් කුමක් කළ යුතුද? (නවත්වන්න, හැණෙරන්න, ආපසු යන්න, නැවත්ය ආරම්භා කරන්න).

2.  රජුණෙගැන් කරු�ාව හා ස්මාව මිනිස්ාට ලැබු�ාද? (ඔව්) එණෙස්� නම්, එම මිනිස්ා ත්යමාට �ය 
ණෙගැවිය යුතු මිනිස්ාට කරු�ාව හා ස්මාව ලබා දුන්ණෙන්ද? (නැත්ය) රජු ස්මාව ණෙනොදුන් මිනිස්ා 
ගැැන ස්තුටු වූවාද? (අේස්න්න විය!)

3.  ණෙ�සුස්්වහන්ස් ඔබ අපට ස්මාව ණෙදනවා, ඔබ අපට කරු�ාව ලබා ණෙදනවා. මම ණෙනොකළ 
යුතු ණෙද්වල් කරන විට කරු�ාකර මට පසුත්යැවිලි වීමට මත්යක් කර ණෙදන්න: නැවැත්වීමට, 
හැරවීමට, ආපසු යාමට ස්හ නැවත්ය ආරම්භා කිරීමට. කරු�ාකර මට පසුත්යැවිලි විය යුතු 
ේණෙද්ශං ණෙපන්වන්න. (නිශං්චලව) ඔබණෙ� කරු�ාවට, මාව ණෙස්ෝදා පිරිසිදු කර, ස්මාව දුන් 
ඔබට ස්්තූතියි ණෙේසුස්් ස්්වාමීන් වහන්ස්. මට අනිත් අයටත් ස්මාව ණෙදන්න උපකාර කරන්න.

ප්ර්ශ්ණා 

යසල්ලම් කරනන!
රතු එළිය යකොළ එළිය

1.  �ඩාව ස්ඳහා ආරම්භාක ණෙර්ඛ්යාාව ස්හ අවස්න් ණෙර්ඛ්යාාව �ඩකයන් හට ණෙපන්වන්න.

2. ආරම්භාක ණෙර්ඛ්යාාව පිටුපස් සිටණෙගැන සිටීමට සියලුම �ඩකයින් ණෙයොමු කරන්න.

3.  �ඩා කලාප නායකයා “�න් ලයිට්” යනුණෙවන් කෑගැස්න විට �ඩකයන්ට අවස්න් ණෙර්ඛ්යාාව 
ණෙදස්ට දිව යා හැකි බව පැහැදිලි කරන්න. �ඩා කලාප නායකයා “රතු එළිය” යනුණෙවන් 
කෑගැස්න විට �ඩකයින් වහාම නත්යර විය යුතුය. “ණෙරඩ් ලයිට්” හි නත්යර ණෙනොවන 
�ඩකයින් නැවත්ය ආරම්භා කිරීම ස්ඳහා ආරම්භාක ණෙර්ඛ්යාාවට පැමිණෙණ්.

4.  පුහුණුකරු අවස්න් ණෙර්ඛ්යාාණෙව් සිටණෙගැන �ඩකයන්ට පිටුපස් හරවා  “ණෙකොළ එළිය” ස්හ “රතු 
එළිය” යනුණෙවන් කෑ ගැස්න අත්යර  �ඩා කලාප නායකයා සිටින ස්්ථාානයට ළඟා වූ පළමු 
�ඩකයා ජායග්රහ�ය කරයි.

5.  පුහුණුකරු “රතු එළිය” යනුණෙවන් ඇමතූ විට සියලුම �ඩකයින් නැවැත්වූ බවට වගැ 
බලා ගැැනීම ස්ඳහා පුහුණුකරු වණෙට් කැරණෙකයි. පුහුණුකරු “ රතු එළිය” යනුණෙවන් 
ඇමතූ ණෙව්ලාණෙවන් පසුව ධාාවනය වන ඕනෑම �ඩකණෙයක් නීති රීති කඩ කරන අත්යර 1. 
නැවැත්විය යුතුය. 2. ආරම්භාක ණෙර්ඛ්යාාවට ආපසු යන්න. ස්හ 3. නැවත්ය ආරම්භා කරන්න.
ඔහුට/ඇයට සිදුණෙව්.

6. වට කිහිපයක් �ඩා කරන්න.

•  ජීවිතැ සම්බනධතැා්වයට සතැයය: යමය පාසුතැැවිල්ල පිළිබඳ පාැහැදිලි නිරූපාණායකි: යයමක නීති කඩ 
කරන විට කළ යුතු යේ 1. න්වත්්වනන. 2. හැයරනන. 3. ආරම්භාක යර්ඛ්යාා්වට ආපාසු යනන. සහ 4. 
නැ්වතැ ආරම්භා කරනන.

යසල්ලම් කරනන!
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48

 පාසුතැැවීම යන යාච්ඤාායේ 4 ්වන යේළිය ඔබට මතැකද?

 හිස් තැැන පුර්වනන.

  ගීතැා්වලිය51:2 “මාය� ________________යස්දු්ව මැන්ව, මාය� __________මා __________මැන්ව.”

 අපි අයේ පාාපා පිලිබඳ දිනපාතැා පාසුතැැවිලි විය යුත්යත් ඇයි? 

 අපා අන අයට සමා්ව දීම එතැරම් ්වැදගත් ්වනයන ඇයි?

 ප්රතිචාර කාලය:  

  සමා්ව දීම හා සබැඳි: සමාන කඩදාසි තීරු කපානන. එක පාැත්තැක “යදවියන ්වහනයස් මට සමා්ව 

යදයි.......”පිටුපාස පාැත්යතැහි ලියනන,“ මම අන අයට සමා්ව යදන විට… ”යනුය්වන ලියනන ඊළඟට එකක 

අයනක සමග යට්ේ එකකින යහා් ස්යටේලර් එකකින සම්භානධ කරනන. නිමක නැති සමා්වට යදවියන 

්වහනයස්ට ස්තුති කිරීම සඳහා මතැක කිරීමක යලස ඔබට එය ඔයබ් කාමරයේ එල්ලා තැැබිය හැකිය

්වැඩ පා�කා්ව   

පාසුතැැවිලි විම
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එය රැේ එකක!

අකීකරු ්වන විට අපා කළ යුත්යත් කුමකද?

පාසුතැැවිලි ්වනන, යාච්ඥාා කරනන, නැ්වතැ හැයරනන!

අපා ්වැරදි යදයක පාැ්වසූ විට අපා කළ යුත්යත් කුමකද?

පාසුතැැවිලි ්වනන, යාච්ඥාා කරනන, නැ්වතැ හැයරනන!

යබාරු්වක පාැ්වසූ විට අපා කළ යුත්යත් කුමකද?

පාසුතැැවිලි ්වනන, යාච්ඥාා කරනන, නැ්වතැ හැයරනන!

රණ්ඩු්වක ආරම්භා කල විට අපා කළ යුත්යත් කුමකද?

පාසුතැැවිලි ්වනන, යාච්ඥාා කරනන, නැ්වතැ හැයරනන!

අපි සමා්ව යනායදන විට අපා කළ යුත්යත් කුමකද?

පාසුතැැවිලි ්වනන, යාච්ඥාා කරනන, නැ්වතැ හැයරනන!

අපා අකාරුණික වූ විට අපා කළ යුත්යත් කුමකද?

පාසුතැැවිලි ්වනන, යාච්ඥාා කරනන, නැ්වතැ හැයරනන!

අයේම මාර්ගයක අ්ව්ශය විට අපා කළ යුත්යත් කුමකද?

පාසුතැැවිලි ්වනන, යාච්ඥාා කරනන, නැ්වතැ හැයරනන!

ගුරුවරයා නායකත්වය ණෙදන්ණෙන් කළු පැහැණෙයන් ඇති වචන කියවීණෙමන් වන අත්යර ළමයින් 
නිල් පැහැණෙයන් දක්වා ඇති ේතිචාරය අනුගැමනය කරයි. පසුව, කණ්ඩායමක් ණෙලස් 
ත්යමන්ණෙ�ම රැප් ලිවීමට පන්තියට දිරිගැන්වන්න, ඔවුන්ණෙ� ණෙයෝජානා පුවරුණෙව් ලියන්න. 
ළමයින් ත්යමන් ලියා ඇති ණෙද් ේකාශං කරන විට ඔවුන් නරඹන්න! දිරිගැන්වන්න!

පාසුතැැවිලි විම
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මම මුළු හද්වතිනම ඔබට 

ප්ර්ශංසා කරනයනමි !

නමසක්ාරය

නත්තැල් කතැා්ව • ලූක 2:1-20
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ගීතැා්වලිය 9:1

සමිඳුනි, මාය� මුළු හද්වතිනම මම 
ඔබට ප්ර්ශංසා කරනයනමි. ඔබය� 
සියලු අපූරු ක්රියා ගැන මම කියමි.
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එය ඔබට දැයනන්වාද?
මම මුළු හදවතින්ම ඔබට ේශංංස්ා කරන්ණෙනමි ! 
–––––

ගීතැා්වලිය 9:1

ස්මිඳුනි, මාණෙ� මුළු හදවතින්ම මම ඔබට ේශංංස්ා කරන්ණෙනමි. ඔබණෙ� සියලු අපූරු ක්රියා ගැැන 

මම කියමි.

ඔබට එය 
යසොයාගතැ හැකිද?
ගීත්යාවලිය 145

මණෙත්යව් 21:16-17

1 ණෙත්යස්ණෙලා්නික 5:18

එළිදරව් 4:8-11

ප්ර්ශංසා්ව  

යනු කුමකද?

මම යදවියන්වහනයසේටප්ර්ශංසා කරනයන යකයසේද? 

මට 

යදවියන්වහනයසේට 

ප්ර්ශංසා කළ හැකයක 

ක්වදාද? 

ඔ
බට

එය දැයනන්වාද
?

නමසක්ාරය

kPCBOOK_Interior3rd_Sinhala.indd   52kPCBOOK_Interior3rd_Sinhala.indd   52 6/22/22   9:20 PM6/22/22   9:20 PM



53

“යපාොේයකෝන යාච්ඤාා්ව” කඩිනම් සැසිය
“ස්්වාමිනි , මාය� මුළු හද්වතින මම ඔබට ප්ර්ශංසා කරනයනමි” කියා යාච්ඤාා 
කරමින් දරුවන් නැවත්ය වරක් ඔවුන්ණෙ� යාච්ඤාාවට ණෙවලාවක් මගැ ණෙපන්වන්න. 
දරුවන්ට යාච්ඤාාව නැවත්ය කිරීමට ස්ලස්්වන්න. ණෙදවියන්වහන්ණෙස්�ට ණෙේ�ම 
කිරීමට හා කීකරු වීමට ඉණෙගැන ගැැනීමට උපකාර කිරීම ස්ඳහා ඔවුන්ණෙ�ම 
වචනවලින්  ණෙදවියන්වහන්ණෙස්�ණෙගැන් ඉල්ලා එක් වාකයයක් යාච්ඤාා කිරීමට 
ඔවුන්ව දිරිමත් කරන්න. නියැදි පාඩණෙම් දක්වා ඇති පරිදි ණෙදවියන්ණෙ� නම් ණෙහෝ 
ඔහුණෙ� ගැතිලක්ෂ්� ඔවුන්ට ේකාශං කල හැකිය. 

ඒ ගැන කතැා කරනන!
• ස්මහර විට ණෙදවිඳුන්ට ේශංංස්ා කිරීම අන්අයට වඩා පහසුය.

• ණෙදවිඳුන්ට ේශංංස්ා කිරීම පහසු යැයි ඔබට හැණෙඟන විට ණෙබදාගැන්න.

• ණෙදවිඳුන්ට ේශංංස්ා කිරීම වඩා දුෂ්ක්ර යැයි ඔබට හැණෙඟන විට ණෙබදාගැන්න.

•  ස්ත්ුතිවන්ත්ය වන හදවත්යක් තිබීම ණෙදවිඳුන් ස්තුටු කරනවා පම�ක් ණෙනොව එය ේශංංස්ා 
කිරීණෙම් ණෙකොටස්කි. ඔබ අවදි වන විට උන්වහන්ණෙස්�ට ේශංංස්ා කරන්න! ඔබ කන 
විට ේශංංස්ා කරන්න! ඔබ පාස්ැලට ණෙගැොස්් ආපසු ණෙගැදර එන විට ේශංංස්ා කරන්න! 
නින්දට යාමට ණෙපර ණෙදවිඳුන්ට ේශංංස්ා කරන්න!

•  ේශංංස්ා කිරීණෙම් පුරුද්දක් ඇති කරගැැනීණෙමන් ඔණෙේ ස්ව්ර්ගික පියා�න් ස්තුටු වනවා 
පම�ක් ණෙනොව, ඔබට ස්තුටක් හා ආශීර්වාදයක් ලැණෙබනු ඇත්ය!

නමස්්කාර කරන්ණෙන් ණෙකණෙස්�දැයි දරුවන් දන්නවා! ඔවුන් ණෙ�සුස්්වහන්ණෙස්� ණෙකණෙරහි 
ඇති ණෙේ�මය ණෙපන්වීමට පසුබට ණෙනොණෙව්.ඔවුන් වඩාත්ම කැමති නමස්්කාර ෛශංලිය 
ණෙබදා ගැැනීමට ඔවුන්ට ඉඩ ණෙදන්න. ස්්තුතිවන්ත්යභාාවය ගැැන කත්යා කිරීමට වගැ බලා 
ගැන්න. ස්ෑම විටම ස්ෑම ණෙදයකටම ස්්තූතිවන්ත්ය වීම දුෂ්ක්ර ය. ේශංංස්ා කිරීණෙම් හා 
ස්්තුති කිරීණෙම් පුරුද්දක් ඇති කර ගැැනීම ආරම්භා කිරීමට කිසි විණෙටකත් ේමාද නැත්ය.

නමසක්ාරය
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ඔබට එය කල හැකිද?
• දවස් පුරා ණෙදවියන්වහන්ණෙස්�ට ේශංංස්ා කරන්න.

• ස්ෑම ත්යත්වයකදීම ණෙදවිඳුන්ට ේශංංස්ා කරන්න. ණෙමය ණෙත්රීමක්.

•  ණෙදවියන්වහන්ණෙස්�ට ස්හ ඔබ වටා සිටින අයට ස්ත්ුතිවන්ත්ය වන්න: ඔණෙේ පවුල, ඔණෙේ 
මිතුරන් ස්හ ගුරුවරුන්.

• ේශංංස්ා කිරීණෙම් පුරුද්දක් ඇති කරගැන්න.

නමසක්ාරය

ඔබට එය ඇයසේද?
නත්තැල් කතැා්ව ලූක 2:1-20

මීට වස්ර 2000 කට පම� ණෙපර, මරියා නම් ත්යරුණිය බැහැදැකීමට ගැා�ණෙයල් නම් ණෙද්වදූත්යණෙයක් 
පැමිණියා. ඔහු විණෙශං�ෂ් පණිවිඩයක් රැණෙගැන ආවා  “මරියා, බිය ණෙනොවන්න.මක්නිස්ාද නුඹට 

ණෙදවියන්වහන්ණෙස්�ණෙ�න් කරු�ාව ලැබුණෙන්ය.ඔබ පුණෙත්යක බිහි කරන්ණෙන්ය  ඔහුණෙ� නම ණෙ�සුස්් 
ණෙලස් හඳුන්වනු ඇත්ය. ඔහු ණෙශ්ර�ෂ්ඨ් , මණෙහෝත්ත්යමයා�න්ණෙ� පුත්රයා 

යයි කියනු ලැණෙේ. ”යයි පැවසිය. ණෙ�සුස්ව්හන්ණෙස්� ඉපණෙදන 
විට හැණෙමෝම ස්තුටින් සිටියා! ණෙද්වදූත්යයන් පැමි�, 

“ස්ව්ර්ගැණෙ� ණෙදවියන්වහන්ණෙස්�ට ේශංංස්ා කරන්න! 
ණෙදවියන්වහන්ණෙස්� ස්තුටු කරන ස්ැමට මිහිපිට ස්ාමය.” 
ළදරු ණෙ�සුස්ව් බැහැදැකීමට එණෙඩ්රුන් පැමි� 
ණෙයසුස්ව්ාහන්ණෙස්�ට ණෙගැෞරව කර නමස්ක්ාර කලාක් 
ණෙමන් අපද උන්වහන්ණෙස්�ට ණෙගැෞරව කල යුතුය.යම් 
දවස්ක, අප ස්ව්ර්ගැණෙ� සිටින විට, අපි උන්වහන්ණෙස්�ණෙ� 
සිංහාස්නය වටා ස්දාකාලයටම උන්වහන්ණෙස්�ට 

ණෙගැෞරව කරමින් නමස්ක්ාර කරන්ණෙනමු.
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1.  �ඩාණෙව්දී ඔබ ණෙත්යෝරාගැත් නමස්්කාර ගීත්යය ණෙත්යෝරාගැත්ණෙත් ඇයි? (වැදගැත්: “ඇයි” යන ේශං්�ය 
ඇසීමට කාලය ගැන්න; ණෙමම අත්දැකීම දරුවන්ට ස්ැබවින්ම නමස්්කාරය ගැැන ස්ලකා බැලීමට 
පටන් ගැැනීමටත්, ඔවුන් නමස්්කාරය භුක්ති විඳීමටත්, ඔවුන්ණෙ� �යත්යම නමස්්කාර ගීත්යය කුමක්ද 
යන්නත් ස්ලකා බැලීමට ඉඩ ණෙදයි.

2.  ණෙදවියන්වහන්ණෙස්� ත්යම පුත් ණෙේසුස්් වහන්ණෙස්� ණෙමණෙලොවට එවූහ. එණෙඬ්රුන්, ශංාස්්ත්රවන්ත්යයන් ස්හ 
රජාවරු පවා ණෙ�සුස්්වහන්ණෙස්�ට නමස්්කාර කළහ. උන්වහන්ණෙස්�ණෙ� උපත්ය, ජීවිත්යය, ඔණෙේ මිල 
ණෙගැවීමට උන්වහන්ණෙස්� මිය යාම, ණෙහෝ නැවත්ය මළවුන්ණෙගැන් නැගිටීම යන ණෙ�සුස්්වහන්ණෙස්�ණෙ� 
ජීවිත්යණෙ� කුමන ණෙකොටස්ක් පිලිබඳ ඔබ වඩාත් ස්්තුතිවන්ත්ය වන්ණෙන්ද?

3.  ආදරණීය ණෙේසුස්් වහන්ස් ළදරුණෙවකුණෙ� ස්්වරූපණෙයන් පැමිණීම ගැැන ඔබවහන්ණෙස්�ට ස්්තූතියි. මණෙ� 
දඬුවම ණෙගැවීමට මැණෙරමින් මණෙ� ගැැලවුම්කරුවානන් වීම ගැැන ණෙ�සුනී ඔබට ස්්තූතිවන්ත්ය ණෙවමි. 
මණෙ� ස්්වාමීන් වීම ගැැන ණෙ�සුනී ඔබට ස්්තූතියි. නමස්්කාර ගීත්ය ගැායනා කරනවාට අමත්යරව මට 
ඔබට නමස්්කාර කළ හැකි ණෙවනත් ක්රම මට ණෙපන්වුව මැනව. (නිශං්චලව) මණෙ� වචන, මණෙ� ක්රියා 
ස්හ මණෙ� ආකල්ප තුළින් ඔබවහන්ණෙස්�ණෙ� පුදුමාකාර ක්රියා ගැැන අන් අයට පැවසීමට ණෙ�සුනී මට 
උදව් කල මැනව.

ප්ර්ශ්ණා  

යසල්ලම් කරනන!
මය� ප්රියතැම ගීතැය

1.  “ස්මිඳා�න් වහන්ණෙස්් ඉදිරිණෙයහි නිහත්යමානී වන්න” යන ගීත්යය ස්ඳහා අත් චලන නිරූප�ය 
කරන්න.

2. www.youtube.com/watch?v=qpyDJMCL9yc

3.   (නිහත්යමානී වන්න =  අත් ඉහළට ඔස්වා බිම ණෙදස්ට මුහු� ණෙදන්න උන්වහන්ණෙස්් ඔබව ඔස්වනු 
ඇත්ය = ද� ගැස්න ස්්ථාානයක සිට, පළමුව එක් ද�හිස්කට ඔස්වා නැගී සිටින්න, ඉන්පසු ස්මිඳා�න් 
වහන්ණෙස්්ට නමස්්කාර කිරීණෙම්දී දෑත් දිගු කර ගැන්න)

4.  �ඩකයන් කණ්ඩායම් ණෙදකකට ණෙබදන්න ස්හ ස්ෑම කණ්ඩායමකටම එක ගීත්යයක් ස්වන් දීමට 
ස්හ ඔවුන්ණෙ�ම අත් චලන නිර්මා�ය කිරීමට ස්ලස්්වන්න (ඔණෙේ �යත්යම නමස්්කාර ගීත්ය ණෙදකක් 
සූදානම් කරන්න).

5.  ස්ෑම කණ්ඩායමකටම ඔවුන්ණෙ� චලනයන් පුහුණු කර පසුව ඔවුන්ණෙ� චලනයන් ඉගැැන්වීමට 
ස්හ අණෙනක් කණ්ඩායම ස්ඳහා “ඉටු කිරීමට” ඉඩ ණෙදන්න. ඉන්පසු අණෙනක් කණ්ඩායම ඔවුන්ණෙ� 
නමස්්කාර ගීත්ය චලන උගැන්වයි.

6.  අවස්ානණෙ�දී සියලුම �ඩකයින් පළපුරුදු තිණෙදනාණෙ� �යත්යම නමස්්කාර ගීත්යයට ඡන්දය ේකාශං කර 
ඇත්ය. ඡන්දය දීණෙමන් පසු අස්න්න, “ඇයි එය ඔණෙේ �යත්යම නමස්්කාර ගීත්යය වුණෙ�?”

•  ජීවිතැ සම්බනධතැා්වයට සතැයය: ළමයින නමස්කාර කිරීමට ඉයගන ගනයන ඔවුනට අර්ථා්වත් ්වන අයුරිනි. 
්වඩාත්ම ්වැදගත් යදය නම් - ළමයින “මය� ප්රියතැම නමස්කාර ගීතැය” යනු කුමකද යනන පිළිබිඹු කිරීමට හා 
සලකා බැලීමට පාටන යගන තියබ්. පුහුණුකරු, ඔයබ් ප්රියතැම නමස්කාර ගීතැය යබදායගන එය ඔයබ් ප්රියතැම යේ 
ළමයින සමඟ යබදා 

යසල්ලම් කරනන!

55

නමසක්ාරය
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්වැඩ පා�කා්ව   

 යාච්ඤාා්ව,නමසක්ාරය, හි 5 ්වන යේළිය ඔබට මතැකද?

 හිස් තැැන පුර්වනන.

 ගීතැා්වලිය9:1 “ස්්වාමීනට මාය� _______________කරනයනමි;  ඔබය� _______________සියල්ල 

__________යදනයනමි.” 

 අපාට යේසුස්්වහනයසේට නමස්කාර කළ හැකි විවිධ ක්රම නම් කළ හැකිද?

 ඔබ ්වඩාත්ම කැමති නමස්කාර ක්රමය කුමකද?  

 ප්රතිචාර කාලය:  

  සංගීතැ භාාණ්ඩයක (මරකා) සෑදීම සරල හා වියනා්දජානක ය. හිස් කළ ්වතුර යබා්තැලයක සහල් යහා් වියළි 

ඇට ්වර්ග අර්ධ ්ව්ශයයන පුර්වනන. යබා්තැලය ස්ටිකර් යහා් සලකුණු ්වලින සරසා ගනන. යේසුස් ය්වනුය්වන 

ගායනා කර නටනන!

නමසක්ාරය
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එය රැේ එකක!

අපාය� සියලු ප්ර්ශංසා්වනට යේසුනී ඔබ සුදුසුයි!

ආයමන, ආයමන!

ද්වස පුරාම අපි ඔබට ප්ර්ශංසා කළ යුතුයි!

ආයමන, ආයමන!

ඔබය� දරු්වන ගායනා කිරීම ඇසීයමන ඔබට ඉමහත් සතුටක දැයන.

ආයමන, ආයමන!

ඉතින දැන සියල්යලෝම එක්ව ප්ර්ශංසා ඔස්වමු!

ආයමන, ආයමන!

යේසුස් පාැමිණියේ අපාය� පාාපායයන අපා්ව ගල්වා ගැනීමටයි!

ආයමන, ආයමන!

සදහටම අපි ඔබ අපාය� රජු ්වන ක්රිස්තුස් යලස දකිමු!

ආයමන, ආයමන!

ගුරුවරයා නායකත්වය ණෙදන්ණෙන් කළු පැහැණෙයන් ඇති වචන කියවීණෙමන් වන අත්යර ළමයින් 
නිල් පැහැණෙයන් දක්වා ඇති ේතිචාරය අනුගැමනය කරයි. පසුව, කණ්ඩායමක් ණෙලස් 
ත්යමන්ණෙ�ම රැප් ලිවීමට පන්තියට දිරිගැන්වන්න, ඔවුන්ණෙ� ණෙයෝජානා පුවරුණෙව් ලියන්න. 
ළමයින් ත්යමන් ලියා ඇති ණෙද් ේකාශං කරන විට ඔවුන් නරඹන්න! දිරිගැන්වන්න!

නමසක්ාරය
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යේසුනි, මාය� ස්්වාමීන යලස ඔබ්ව අනුගමනය 

කිරීමට මට අ්ව්ශයය. ඔබට අ්ව්ශය ඕනෑම 

ආකාරයකින මා්ව ය්වනස් කරනන.කැපාවීම

යේත්රැැස් පාරිපූර්ණා යනොවීය  •  ලූක 22:54-62
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ලූක 9:23

යේසුනි, මාය� ස්්වාමීන යලස ඔබ්ව 
අනුගමනය කිරීමට මට අ්ව්ශයය. ඔබට අ්ව්ශය 
ඕනෑම ආකාරයකින මා්ව ය්වනස් කල මැන්ව.
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එය ඔබට දැයනන්වාද?
ණෙේසුනි, මාණෙ� ස්ව්ාමීන් ණෙලස් ඔබව අනුගැමනය කිරීමට මට අවශංයය. 
ඔබට අවශංය ඕනෑම ආකාරයකින් මාව ණෙවනස්් කරන්න. 
–––––

ලූක 9:23

ණෙේසුනි, මාණෙ� ස්ව්ාමීන් ණෙලස් ඔබව අනුගැමනය කිරීමට මට අවශංයය. ඔබට අවශංය ඕනෑම 

ආකාරයකින් මාව ණෙවනස්් කල මැනව.

ඔබට එය 
යසොයාගතැ හැකිද?
මණෙත්යව් 4:18-22

මණෙත්යව් 16:24

ගැලාති 2:20

යේසුස්්ව අනුගමනය 

කිරීම යනයනන අදහස් 

කරනයන කුමකද?

කවුරුන යහා් කුමක 
අනුගමනය කිරීමට ඔබ 

කැපාවී සිටිනයන ද?

යදවියන 
්වහනයස් මා්ව 

ය්වනස් කරනයන 
යකයස්ද?

කැපාවීම

ඔ
බට

එය දැයනන්වාද
?

kPCBOOK_Interior3rd_Sinhala.indd   60kPCBOOK_Interior3rd_Sinhala.indd   60 6/22/22   9:20 PM6/22/22   9:20 PM



61

“යපාොේයකෝන යාච්ඤාා්ව” කඩිනම් සැසිය
යාච්ඤාා කර දරුවන් යාච්ඤාාවට ණෙයොමු කරන්න , “ණෙේසුනි, මාණෙ� ස්්වාමීන් ණෙලස් ඔබව 
අනුගැමනය කිරීමට මට අවශංයය. ඔබට අවශංය ආකාරයට මාව ණෙවනස්් කරන්න. ” 
නැවත්ය දරුවන්ට යාච්ඤාා කරන්න. ත්යම ස්්වාමීන් ණෙලස් ණෙ�සුස්්වහන්ණෙස්�ව අනුගැමනය 
කිරීමට ඇති කැමැත්ත්ය ේකාශං කරමින් එක් වාකයයක් යාච්ඤාා කිරීමට ඔවුන්ව දිරිමත් 
කරන්න. නියැදි පාඩණෙම් දක්වා ඇති පරිදි ණෙදවියන්වහන්ණෙස්�ණෙ�  නම් ණෙහෝ ඔහුණෙ� 
ගැතිලක්ෂ්� ඔවුන්ට කෑ ගැැසිය හැකිය. 

ඒ ගැන කතැා කරනන!
• කැපවීම යනු පුද්ගැලණෙයකුට පක්ෂ්පාතී වීණෙම් ණෙපොණෙරොන්දුවක් ණෙහෝ ණෙහ�තුවකි.

•  කැපවීම ස්ඳහා කාලය, මුදල් ස්හ ණෙවණෙහස් මහන්සි වී වැඩ කිරීම ඇතුළත් ණෙව්. එය 
�ඩා කණ්ඩායමක සිටීම වැනිය. ඔණෙේ ගැාස්ත්ු ණෙගැවීම, පුහුණුවීම්වලට යාම ස්හ �ඩා 
ස්ඳහා ණෙපනී සිටීම.

•  ණෙ�සුස්් වහන්ණෙස්�ට අවශංය වන්ණෙන් ඔබ උන්වහන්ණෙස්�ව ඔබණෙ� ජීවිත්යණෙ� ස්ව්ාමීන් 
ණෙලස් අනුගැමනය කිරීමට කැපවීමයි.

•  “ඔබට අවශංය ආකාරයට මාව ණෙවනස්් කරන්න” යනු ණෙ�සුස්ක්්රිස්ත්ුස්ව්හන්ණෙස්�  
ණෙවනුණෙවන් ස්ම්පූර්�ණෙයන්ම කැපවී ඔණෙේ ජීවිත්යය ගැත්ය කිරීමට ඔබ කැමති බවයි.

• බැඳීම් ත්යබා ගැැනීම පහසු නැත්ය.

ඔබ බැඳීම් ගැැන කත්යා කරන විට, ළමයින් ඔවුන් ස්ම්බන්ධා කර ඇති බැඳීම් (�ඩා, 
ස්ංගීත්යය, ආදිය) ණෙබදා ගැන්න ස්හ එම කැපවීම් පවත්වා ගැැනීම පහසු ස්හ දුෂ්ක්ර ණෙද් 
පිලිබඳ ණෙබදා ගැැනීමට ස්ලස්්වන්න. ණෙ�සුස්්වහන්ණෙස්�ණෙ� කැපවූ අනුගැාමිකණෙයකු වීම 
යන්ණෙනන් අදහස්් කරන්ණෙන් කුමක්ද යන්න ගැැන කත්යා කරන්න. ඒවා ණෙවනස්් වන්ණෙන් 
කිනම් ආකාරවලින්ද? ඒවා ස්මාන වන්ණෙන් කිනම් ආකාරවලින්ද? විවෘත්යව හා අවංකව 
ණෙබදා ගැැනීමට ඔවුන්ව දිරිමත් කරන්න.
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ඔබට එය ඇයසේද?
යේත්රැැස් පාරිපූර්ණා යනොවීය (ලූක 22:54-62) 

ණෙප්ත්රැස්් වරක් ණෙ�සුස්ව්හන්ණෙස්�ට කත්යා ණෙකොට, “අනික් සියල්ණෙලෝ ඔබව ේතික්ණෙෂ්�ප 
කළත්, මම කිසි විණෙටකත් එණෙස්� ණෙනොකරමි!”පැවසීය.නමුත් ණෙ�සුස්ව්හන්ණෙස්�  සියල්ල 

දැන සිටි අත්යර, කුකුළා හැඬලිමට ණෙපර ණෙප්ත්රැස්් 3 වත්යාවක් ණෙනොහඳුනන බව ේකාශං කරන 
බව ණෙ�සුස්ව්හන්ණෙස්� ණෙප්ත්රැස්ට් පැවසුවා. ණෙ�සුස්් වහන්ණෙස්� 

කුරුසිණෙ� ඇ� ගැැසීමට ණෙපර ේශං�් කරනු ලැබූ 
මළුණෙව්දී ණෙප්ත්රැස්් එණෙස්� කණෙළ�ය. මිනිසුන් ණෙප්ත්රැස්ව් 

හඳුනාගැැනීමට පටන්ගැත් විට, භාය වී ස්ෑම අවස්ථ්ාාවකම 
ඔහු ණෙ�සුස්ව්හන්ණෙස්� ස්මඟ සිටි බව  ේතික්ණෙෂ්�ප 
කණෙළ�ය. එවිට කුකුළා හැඬලීය.හදිසිණෙ�ම ණෙප්ත්රැස්ට් 
ණෙ�සුස්ව්හන්ණෙස්�ණෙ� වචන මත්යක් වූ අත්යර ඔහු භායින් 
පලා ගිණෙ�ය. ණෙ�සුස්ව්හන්ණෙස්�ණෙ� අනාවැකිණෙයන් 
පැවසූ ණෙද්ම ත්යමා කර ඇති බව ඔහු දැන සිටිණෙ�ය. 
නමුත් ණෙ�සුස්ව්හන්ණෙස්� ණෙප්ත්රැස්ව් අත්හැරිණෙ� නැත්ය. 

පසුව, ණෙ�සුස්ව්හන්ණෙස්� නැවත්ය නැඟිටුවනු ලැබූ පසු, 
ඔහු ත්යම ණෙගැෝලයන් කිහිපණෙදණෙනකු ස්මඟ උදෑස්න 

ආහාරය ගැනිමින් ටයිබීරියස්් විල අස්ල සිටිණෙ�ය. “ණෙප්ත්රැස්,් 
ඔබ මට ණෙේ�ම කරනවාද” කියා ණෙ�සුස්් තුන් වත්යාවක් 

ණෙප්ත්රැස්ණ්ෙගැන් ඇසුවා. “ඔව්, ස්ව්ාමීනි, මම ඔබට ණෙේ�ම කරන බව 
ඔබ දන්නවා” කියා ණෙප්ත්රැස්් පිළිතුරු දුන් ස්ෑම අවස්ථ්ාාවකම “මණෙ� බැටළුවන්ව ණෙපෝෂ්�ය 
කරන්න” කියා ණෙ�සුස්ව්හන්ණෙස්� පැවසීය. ණෙ�සුස්ව්හන්ණෙස්�ට අවශංය වූණෙ� ණෙප්ත්රැස්්  ත්යම ණෙගැෝලයා 
වී ණෙගැෝලයන් බිහි කිරීමයි. ණෙප්ත්රැස්් පරිපූර්� ණෙනොවූවත්, ත්යම ස්ව්ාමියා අනුගැමනය කිරීමට කැමති 
බව ණෙ�සුස්ව්හන්ණෙස්�  දැන සිටිණෙ�ය. ණෙප්ත්රැස්් නැවත්ය කිසි දිණෙනක ණෙ�සුස්ව්හන්ණෙස්�ව ේතික්ණෙෂ්�ප 
කණෙළ� නැත්ය.

ඔබට එය කල හැකිද?
• ඔණෙේ ජීවිත්යණෙ� අධිපතියා ණෙලස් ණෙ�සුස්ව්හන්ණෙස්�ව අනුගැමනය කිරීමට කැප වන්න.

•  ඔණෙේ සිතුවිලි, ක්රියාවන් ස්හ ආශංාවන් පාලනය කිරීමට ණෙ�සුස්්වහන්ණෙස්�ට ඉඩ දීමට කැප 
වන්න.

•  ණෙලෝකණෙ� අන් සියල්ලටම වඩා උන්වහන්ණෙස්� ඔබට වඩා වැඩි යමක් අදහස්් කර 
ඇති බවත් ඔබට උන්වහන්ණෙස්�ව අනුගැමනය කිරීමටත්, උන්වහන්ණෙස්�ට කීකරු වී 
උන්වහන්ණෙස්� හා ස්මාන වීමටත් අවශංය බව ණෙ�සුස්ව්හන්ණෙස්�ට දන්වන්න
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1.  �ඩාණෙව් ස්ෑම ේශං්නයකටම “ස්ත්යය” ණෙහෝ “අස්ත්යය” විය හැකි පිළිතුරු ණෙදකක් පමණි. 
ේකාශංය ස්ත්යය වූ විට ඔබ ධාාවනය කණෙළ� කුමන දිශංාවටද? (දකු�ට)

2.  බයිබලණෙ� ණෙප්ත්රැස්්  ඇත්ත්ය කිව්වද නැත්නම් ණෙබොරුවක් කිව්වද? ණෙප්ත්රැස්් ණෙබොරු කීණෙව් 
ඇයි? ඔබට ස්ත්යයය පැවසීමට ණෙහෝ ණෙබොරු කීමට ණෙත්රීමක් ඇති විට ඔබ කළ යුත්ණෙත් 
කුමක්ද? (ඇත්ත්ය කියන්න) ඇයි? (ණෙබොරුව අපට නරක යැයි හැණෙඟ්, ණෙබොරු කීම ණෙදවියන් 
වහන්ණෙස්�ට අකීකරු වීමක්ණෙව්)

3.  ආදරණීය ණෙේසුනි, මාණෙ� ස්්වාමීන් ණෙලස් ඔබව අනුගැමනය කිරීමට මට අවශංයය. ඔබට 
අවශංය ඕනෑම ආකාරයකින් මාව ණෙවනස්් කරන්න. මට ඔබව අනුගැමනය කළ හැකි ක්රම 
ණෙ�සුස්්වහන්ණෙස්� මට ණෙපන්නුවා. (නිශං්චලව) මාර්ගැය පහසු ණෙනොවිය හැකි නමුත් මට මගැ 
ණෙපන්වනු ඇත්යැයි මම විශං්වාස් කරමි.

ප්ර්ශ්ණා  

යසල්ලම් කරනන!
හරි ්වැරදි

1.  සියලුම �ඩකයින් කාමරණෙ� මධායණෙ� ණෙපළ ගැැසී ඉදිරිණෙ� සිට පිටුපස්ට සිටණෙගැන සිටිය 
යුතුය

2.  කාමරය ණෙදකට ණෙබණෙදන ණෙලස් දකුණු පැත්ත්ය ස්හ වම් පැත්ත්ය. �ඩකයන් ඔබ අස්න 
ේශං්�යට ස්ත්යය ණෙහෝ අස්ත්යය ණෙලස් පිළිතුරු දිය යුතු බව පැහැදිලි කරන්න, නමුත් “ස්ත්යය” 
ණෙහෝ “අස්ත්යයය” යැයි පවස්නවාට වඩා �ඩකයන් පිළිතුරු ස්පයන්ණෙන් ස්ත්යය පිළිතුරක් 
ස්ඳහා දකු�ට දිව යාණෙමන් ණෙහෝ වයාජා පිළිතුරක් ස්ඳහා වමට දිවී යැවීණෙමනි.

3.  “ස්ඳ හරිත්ය චීස්් වලින් ස්ාදා ඇත්ය!” වැනි ේශං්� වලට විණෙනෝදයක් ඇරඹිය හැකිය. (පිළිතුර 
අස්ත්යයයක් වන අත්යර �ඩකයින් දිව “වම් බිත්තිය” ණෙදස්ට යා යුතුය.)

4.  විණෙනෝද ස්ාධාකය:කලින් ත්යරගැණෙයන් ඉවත්වන �ඩකයන් එළියට ණෙගැොස්් ඊළඟ ත්යරගැය 
ණෙත්යක් වාඩි වී සිටිය යුතුය. �ඩකයන් සිව්ණෙදණෙනකු ඉතිරි වන තුරු දිගැටම �ඩා කර 
ඔවුන්ණෙගැන් ඉතිරිවන අය “ස්ත්යය ශූරයන්” ණෙලස් ේකාශංයට පත් කරන්න.

5.  වැදගැත්: ණෙපර ස්ැසිවාරවල ස්මාණෙලෝචන ේශං්න අස්න්න, “ණෙහොඳ එණෙඬ්රා වූ 
ණෙ�සුස්්වහන්ණෙස්�ණෙ�  බැටළුවන් නැති ණෙනොවීය!” (පිළිතුර ස්ත්යය වන අත්යර �ඩකයන් 
“දකු�ට” දකු�ට දිව යා යුතුය.)

•  ජීවිතැ සම්බනධතැා්වයට සතැයය: යේත්රැැස් සතැයය ප්රකා්ශ කයල් නැතැ. යේත්රැැස් තැමා්ව ආරකෂා 
කරගනන යබොරු කීය. යදවියන ්වහනයසේ අයපාන බලායපාොයරොත්තු ්වනයන අපා සැමවිටම සතැයය 
පාැ්වසීමයි. යේසුස් ්වහනයසේ මාර්ගය, සතැයය සහ ජීවිනයයි, ඇදහිලි්වනතැයන සතැයය අනුගමනය 
කිරීමට හා කීකරු වීමට කැපාවිය යුතුය.

යසල්ලම් කරනන!
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්වැඩ පා�කා්ව   

 කැපාවීම යන යාච්ඤාායේ 6 ්වන යේළිය ඔබට මතැකද?

 හිස් තැැන පුර්වනන.

ලූක9:23”උන්වහනයස් සියල්ලනට කථාායකාට: යයමක මා ____________________නම්,  

ඔහු____________________, ද්වස්පාතැා____________________, මා අනු්ව ඒ්වා”

 යේසුස්්වහනයස්්ව අනුගමනය කිරීම කැපාවීමක ්වනයන ඇයි? 

  ඔබ කැපාවී සිටින සමහර යේ්වල් යමාන්වාද?

 ප්රතිචාර කාලය:

  ඔයබ් ඇස් ්වසායගන යේසුස්්වහනයසයගන අසනන, “මම ඔබ යකයරහි දැඩි උනනදු්වක දක්වන, කැපාවූ 

අනුගාමිකයයක නම් කුමක යපායනවිද?” ඔබ කරනයන කුමකද? යේසුස්්වහනයස් ඔබට යපාන්වන යේ ගැන 

පිනතූරයක අඳිනන පාසු්ව එය ඔයබ් පානතිය සහ යදමාපියන සමඟ යබදා ගනන.
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එය රැේ එකක!

ඔබ ඔයබ් ම්වට ද්වස පුරා යගදර යදායර් ්වැඩට උදේ කරයි

ඒක යහාඳයි! ඒක යහාඳයි!

ඔබ �ඩා කණ්ඩායමක සඳහා ලියාපාදිංචි වූ නමුත් යගොස් �ඩා කිරීමට අමතැක කරයි

ඒක නරකයි! ඒක නරකයි!

පාංතියේ යබායහා් ය්වයහසකාරි්ව සිටින මිතුයරකුට ඔබ උදේ කරයි

ඒක යහාඳයි! ඒක යහාඳයි!

ඔබ ඔයබ් පියායනෝ පාාඩම මඟහරින නිසා ඔබ අසමත් වී යයි 

ඒක නරකයි ! ඒක නරකයි!

ඔබ දුන සියලු යපාායරානදු ඔබ ඉටු කරයි

ඒක යහාඳයි! ඒක යහාඳයි!

එමනිසා ඔයබ් කැපාවීම් තැබායගන යාච්ඤාා කිරීමට මතැක තැබා ගනන!

ගුරුවරයා නායකත්වය ණෙදන්ණෙන් කළු පැහැණෙයන් ඇති වචන කියවීණෙමන් වන අත්යර ළමයින් 
නිල් පැහැණෙයන් දක්වා ඇති ේතිචාරය අනුගැමනය කරයි. පසුව, කණ්ඩායමක් ණෙලස් 
ත්යමන්ණෙ�ම රැප් ලිවීමට පන්තියට දිරිගැන්වන්න, ඔවුන්ණෙ� ණෙයෝජානා පුවරුණෙව් ලියන්න. 
ළමයින් ත්යමන් ලියා ඇති ණෙද් ේකාශං කරන විට ඔවුන් නරඹන්න! දිරිගැන්වන්න!

කැපාවීම
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ඔබය� ශුේධාත්මයාණානයගන මා පුර්වනන. 

මා ය්වනුය්වන ඇති ඔබය� සැලසුම් දැන 

ගැනීමට මට අ්ව්්ශයාය.

සැනසිලිකරු්වානන  •  යයාහන 14:15-31

යැපීම
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එපීස 5:18 ආ

ආත්මයයන පූර්ණා ්වනන.
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එය ඔබට දැයනන්වාද?
ඔබණෙ� ශුද්ධාාත්මයා�න්ණෙගැන් මා පුරවන්න. මා ණෙවනුණෙවන් ඇති ඔබණෙ� 
ස්ැලසුම් දැන ගැැනීමට මට අවශංයය. 
–––––

එපීස 5:18 ආ

ආත්මණෙයන් පූර්� වන්න.

ඔබට එය 
යසොයාගතැ හැකිද?
ක්රියා 2:1–17 

ණෙරෝම 8:26, 27

ණෙරාම් 15:13

ගැලාති 5:22-26

ණෙයාහන් 16:13a

ආත්මයයන 

පූර්ණා වීම යනයනන 

අදහස් කරනයන 

කුමකද?

අපා 

ආත්මයයන පූර්ණා 

්වනයන යකයස්ද?

යදවියන්වහනයස්ය� 
හඬ ඇසීම යනයනන අදහස් කරනයන කුමකද?

යදවියන්වහනයස්යගන යැපීම යනයනන අදහස් කරනයන කුමකද?

යැපීම

ඔ
බට

එය දැයනන්වාද
?
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“යපාොේයකෝන යාච්ඤාා්ව” කඩිනම් සැසිය
 “ඔබණෙ� ශුද්ධාාත්මයා�න්ණෙගැන් මා පුරවන්න. මා ණෙවනුණෙවන් ඔණෙේ ස්ැලසුම් දැන 
ගැැනීමට මට අවශංයයි.” දරුවන්ට නැවත්ය යාච්ඤාා කරන්න. ණෙදවියන්වහන්ණෙස්� ත්යම 
ආත්මණෙයන් ඔවුන්ව පුරවා ආත්මයා�න් ගැලා යා හැකි නාලිකා බවට දරුවන් පත් 
කරන ණෙලස් ඉල්ලා එක් වාකයයක් යාච්ඤාා කිරීමට ඔවුන්ව දිරිමත් කරන්න. නියැදි 
පාඩණෙම් දක්වා ඇති පරිදි ණෙදවිඳුන්ණෙ�  නම් ණෙහෝ ඔහුණෙ� ගැතිලක්ෂ්� ඔවුන්ට කෑ 
ගැැසිය හැකිය.

ඒ ගැන කතැා කරනන!
•  ණෙදවියන්වහන්ණෙස්�ට අප ස්මඟ කථාා කිරීමට අවශංයයි. ස්මහර විට අපට එයට 

ඇහුම්කන්දීම දුෂ්ක්ර ය. නමුත් අපි දිගැටම ස්වන් ණෙදනවා නම්, උන්වහන්ණෙස්�ණෙ� 
කටහඬ දැන ගැැනීමට අපට ඉණෙගැන ගැත්ය හැකිය.

•  අප ණෙදවියන්වහන්ණෙස්�ණෙ� ශුද්ධාාත්මයා�න් මත්ය රඳා සිටිය යුතුය. අප විශංව්ාස්ය 
ත්යැබිය යුත්ණෙත් ණෙදවියන්වහන්ණෙස්�ණෙ� බලය මත්ය මිස් අණෙප්ම බලය මත්ය ණෙනොණෙව්.

•  ණෙ�සුස්ව්හන්ණෙස්් හා ස්මාන වීමට අප උන් වහන්ණෙස්ණ්ෙ� ආත්මය මත්ය රඳා සිටිය 
යුතුය.

•  ඔබ ආත්මණෙයන් පූර්� වූ විට, ඔබව වැඩි වැඩිණෙයන් උන්වහන්ණෙස්් උණෙදස්ා පාවිච්චි 
කිරීමට ණෙ�සුස්ව්හන්ණෙස්ට් හැකි ණෙව්වි.

•  ඔබට ත්යවත් ණෙේ�මය, �තිය, ස්ාමය, ඉවසීම ස්හ ඔහුණෙ� ආත්මණෙ� අණෙනක් ඵල 
ලැණෙබනු ඇත්ය.

මිතුණෙරකු සිටීම, ස්ෑම දිනකම ඔබට මගැ ණෙපන්වීම ස්ඳහා ඔබට විශ්ංවාස්ය ත්යැබිය 
හැකි ස්ැනසිලිකරුණෙවකු සිටීම යන්ණෙනන් අදහස්් කරන්ණෙන් කුමක්ද යන්න ගැැන 
කත්යා කිරීණෙමන් ස්ාකච්ඡාවට නායකත්වය ණෙදන්න. එම ස්ම්බන්ධාත්යාවය හැණෙඟන්ණෙන් 
ණෙකණෙලස්ද? ආත්මණෙ� විවිධා ඵල ගැැන ස්ාකච්ඡා කරන්න, අණෙනක් අයට වඩා ඔවුන් 
තුල අරගැල කළ හැකි ඒවා ණෙබදා ගැැනීමට දරුවන්ට ඉඩ ණෙදන්න.

යැපීම
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ඔබට එය ඇයසේද?
සැනසිලිකරු්වානන (යයොහන 14:15-31)

ණෙමොණෙහොත්යක් ඔණෙේ ඇස්් වස්ාණෙගැන ඔබ ස්ැබවින්ම ආදරය කරන මිතුණෙරකු ගැැන සිත්යන්න. ඔබ 
ඔවුන්ණෙ� මුහු� දකිනවාද? දැන් සිත්යන්න, “මම ණෙහට පිටත් වී ඔබට පැමිණිය ණෙනොහැකි දුර 

බැහැර ස්්ථාානයකට යනවා. නමුත් ඔබ ක�ගැාටු ණෙනොවන්න, මම ඔබ ස්මඟ කත්යා කිරීමට ස්හ ණෙස්ල්ලම් 
කිරීමට මණෙ� ආත්මය ණෙමහි ත්යබමි. ” ඇත්ත්ය වශංණෙයන්ම ණෙමය ණෙදවියන්වහන්ණෙස්�ට පිටින් කිසි විණෙටකත් සිදු 

ණෙනොවනු ඇත්ය. නමුත් ණෙ�සුස්් වහන්ණෙස්� කුරුසිණෙ� මියණෙගැොස්් ස්්වර්ගැණෙ� 
සිටින ත්යම පියාණෙ� දකුණු අත්යට නැඟීමට ණෙපර සිදු වූණෙ� ණෙමයයි. 

උන්වහන්ණෙස්� අපිව ත්යනි කණෙළ� නැත්ය. ණෙ�සුස්්වහන්ණෙස්�  ණෙයොහන් 
14:16-17 හී ණෙමණෙස්� පැවසීය. “මම පියා�න්වහන්ණෙස්�ණෙගැන් 
ඉල්ලන්ණෙනමි, එවිට උන්වහන්ණෙස්� නුඹලා ස්මගැ 
ස්දාකල්ම සිටින පිණිස් ණෙවන ස්ැනසිලිකාරණෙයකු 
නුඹලාට ණෙදනණෙස්�ක. ඒ ස්ැනසිලිකාරයාණෙ�ෝ ස්ත්යයත්යාණෙව් 
ආත්මයා�න්වහන්ණෙස්�ය. උන්වහන්ණෙස්�ව පිළිගැන්ට 
ණෙලෝකයාට බැරිය; මක්නිස්ාද ණෙලෝකයා උන්වහන්ණෙස්�ව 
දකින්ණෙන්වත් අඳුනන්ණෙන්වත් නැත්ය. නුඹලා උන්වහන්ණෙස්�ව 
අඳුනන්නහුය; මක්නිස්ාද උන්වහන්ණෙස්� නුඹලා ස්මගැ නැවතී 

සිටිනණෙස්�ක, නුඹලා තුණෙළහි සිටිනණෙස්�ක.”

ස්භාාවන්හි ණෙස්�වය ආරම්භා කිරීමට ණෙ�සුස්්වහන්ණෙස්�  ත්යම 
ආත්මයා�න් වහන්ණෙස්� යැවීය.වැඩි කලක් යන්නට මත්ණෙත්යන්, 

ණෙපන්ත්යණෙකොස්්ත්ය නමින් හැඳින්ණෙවන විණෙශං�ෂ් දිනයක, ත්යද සුළඟක් 
හමන්නට වූ අත්යර, උන්වහන්ණෙස්� සිය ශුද්ධාාත්මණෙයන් සියල්ලන් ආණෙල්ප 

කණෙළ�ය. උන්වහන්ණෙස්�ණෙ� ආත්මය ස්ෑම විටම ඔවුන්ණෙ� ස්ැනසිලිකරු, ගුරුවරයා ස්හ මඟ ණෙපන්වන්නා ණෙලස් 
ඔවුන් ස්මඟ සිටියහ. එම ශුද්ධාාත්මයා�න් වහන්ණෙස්� ඔබත් මාත් ණෙමන් උන්වහන්ණෙස්�ණෙ� දරුවන් වන අය 
තුළ ජීවත් ණෙව්. උන්වහන්ණෙස්�ණෙ� ආත්මණෙයන් අපට මඟ ණෙපන්වීමට උන්වහන්ණෙස්�ට අවශංයය. අපි ස්වන් 
ණෙදනවාද?

ඔබට එය කල හැකිද?
•  ඔබට මඟ ණෙපන්වීම, ස්ැනසීම ස්හ ඉගැැන්වීම ස්ඳහා ණෙදවියන්වහන්ණෙස්�ණෙ� ආත්මය මත්ය රඳා 

සිටින්න.

•  උන්වහන්ණෙස්ණ්ෙ� ආත්මයා�න්ණෙගැන් ඔබව පුරවන්න කියා ස්ෑම දිනකම ඔණෙේ ස්ව්ර්ගික 
පියා�න්ණෙගැන් ඉල්ලා සිටින්න.

•  මට යම් කාලයක් ගැත්ය කර ණෙදවිඳුන්ට ඇහුම්කන් දිය හැකිද? අපණෙ� මණෙහෝත්ත්යම ණෙදවිඳුන් ස්මඟ 
විනාඩි පහක් ස්ම්පූර්�ණෙයන්ම නිශංශ්ංේදව සිටින්න.එය ස්වන් දීම කත්යා කිරීමට වඩා වැදගැත් විය 
හැකිය. ණෙදවියන්වහන්ණෙස්� ඔබට කථාා කරන්ණෙන් ණෙකණෙස්�ද? ගීත්යාවලිය 46:10 එකට කියවන්න.

යැපීම
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1.  “ස්යිමන්ට” ඉක්මනින් කීකරු වීමට ඔබට කළ යුතුව තිබුණෙණ් කුමක්ද? (ස්මීපව ස්වන් ණෙදන්න, 
අවධාානය ණෙයොමු කරන්න, ස්යිමන්ණෙ� ආඥාා වලට වහාම කීකරු වන්න) ස්යිමන් රහසින් ේකාශං 
කරන විට ඔබ කළ යුත්ණෙත් කුමක්ද? 

2.  අපණෙ� ස්ැනසිලිකරු, ගුරුවරයා ස්හ මඟ ණෙපන්වන්නා වන ණෙදවියන්වහන්ණෙස්�ණෙ� 
ශුද්ධාාත්මයා�න්ට අප ස්වන් දිය යුතුය. ණෙදවිඳුන් අපට කථාා කරන ආකාරය අපට ඇණෙස්න්ණෙන් 
ණෙකණෙස්�ද? අප කළ යුත්ණෙත් කුමක්ද? (ස්මීපව ස්වන් ණෙදන්න, අවධාානය ණෙයොමු කරන්න, ණෙදවියන් 
වහන්ණෙස්�ණෙ� ආත්මයා�න්ට වහාම කීකරු වන්න) ඔබට මඟ ණෙපන්වීම ස්ඳහා ශුද්ධාාත්මයා�න් 
මත්ය යැපීම, විශං්වාස්ය ත්යැබීම යන්ණෙනන් අදහස්් කරන්ණෙන් කුමක්ද?

3.  ණෙදවියන්වහන්ස් ඔබණෙ� ශුද්ධාාත්මයා�න්ණෙගැන් මා පුරවන්න, ඔබ මා ස්මඟ කත්යා කරන විට 
ඔණෙේ නිශං්චල හඬට ස්මීපව ස්වන් දීමට මට උදව් කරන්න. ශුද්ධාාත්මයා�න් වහන්ණෙස්� දැන් 
මාණෙ� හදවත්යට කථාා කරන අත්යර මට ඔබව වඩාත් ස්මීපව අනුගැමනය කළ හැකි එක් ක්රමයක් මට 
ණෙපන්වන්න. ශුද්ධාාත්මයාණෙ�නි, ඔබවහන්ණෙස්� මාණෙ� ගුරුවරයා ස්හ මගැ ණෙපන්වන්නා වීම ගැැන 
ඔබට ස්්තූතියි. 

ප්ර්ශ්ණා 

යසල්ලම් කරනන!
සයිමන කියයි

1.  ඔබ පැහැදිලි කිරීමට ණෙපර ණෙමම ත්යරඟණෙ�දී �ඩකයන් ණෙහොඳින් ස්වන් දිය යුතුය. 

2.  එක් පුහුණුකරුණෙවකු “ස්යිමන්” ණෙව්. ස්යිමන් “ඔණෙේ ඇඟිලි ස්්පර්ශං කරන්න” වැනි ඉල්ලීමක් කරයි 
නමුත් ළමයින් ේතිචාර දැක්විය යුත්ණෙත් “ස්යිමන් කියයි ඔණෙේ ඇඟිලි ස්්පර්ශං කරන්න” කියා ස්යිමන් 
පැවසුවණෙහොත් පමණි.

3.  ස්යිමන් ණෙනොකියන ණෙදයක් කණෙළොත් ළමයින් එම �ඩාණෙවන් ඉවත් ණෙව්.

4.  මුලදී ස්යිමන් ළමයින්ණෙගැන් ඉල්ලා සිටින සියලු ඉල්ලීම් අනුගැමනය කිරීම පහසු විය යුතුය. ඔණෙේ 
කන ස්්පර්ශං කිරීම ,වැතිර සිටින්න, වාඩි වන්න, නැගී සිටින්න වැනි දෑ පහක් කරන්න. �ඩාව 
ඉදිරියට යත්ම ස්යිමන්ට “ස්යිමන් කියයි ඔණෙේ ඇඟිලි ස්්පර්ශං කරන්න” වැනි ඉල්ලීම් වඩාත් 
අභිණෙයෝගැාත්මක ණෙලස් කළ හැකිය “ස්යිමන් කියයි ඔණෙේ නාස්ය ස්හ ඇඟිලි ස්්පර්ශං කරන්න,”
“ඔණෙේ කන් ස්්පර්ශං කරන්න” (“ස්යිමන් කියයි ”ණෙනොකියමින්) ණෙද්වල් ේකාශං කරන්න.

5.  �ඩකයන් සිව්ණෙදණෙනකු ඉතිරි වන ණෙත්යක් �ඩා කර ඔවුන්ණෙගැන් ණෙහොඳින් ස්වන්දී ඉතිරි වන්නන් 
ජායග්රාහක අනුගැාමිකයන් ණෙලස් ේකාශංයට පත් කරන්න.

6.  වැදගැත්: නැවත්ය ණෙස්ල්ලම් කරන්න; ණෙම් වත්යාණෙව් ස්යිමන් ඉත්යා රහසින් ේකාශංයන් කරනු ඇත්ය.

7.  �ඩකයන් සිව්ණෙදණෙනකු ඉතිරි වන ණෙත්යක් �ඩා කර ඔවුන්ණෙගැන් ණෙහොඳින් ස්වන්දී ඉතිරි වන්නන් 
ජායග්රාහක අනුගැාමිකයන් ණෙලස් ේකාශංයට පත් කරන්න

•  ජීවිතැයට සතැයය සම්බනධතැා්වය: යදවියන්වහනයසේ නිතැරම අපා සමඟ කථාා කරනයන ශුේධාත්මයාණාන 
කරණායකොටයගනය. යදවියන්වහනයසේ අපාට සැනසිල්ල, ඉගැනවීම සහ මඟ යපානවීම ලබා යදන බ්වට අපා 
වි්ශ්්වාසය තැැබිය යුතුය. යදවිඳුන අයේ හද්වතැට කතැා කරන විට අපි අ්වධානය යයොමු කළ යුතුයි.

යැපීම
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්වැඩ පා�කා්ව   

  එය ්වඩාත් දුෂක්ර ය්වමින පා්වතී, නමුත් ඔබට එය කළ හැකිය! යාච්ඤාායේ 7 ්වන යේළිය ්වන යැපීම ඔබට 

මතැකද?

 හිස් තැැන පුර්වනන.

 එපීස 5:18b: “නුමුත් ______________________________________ පූර්ණාවී

 ආත්මයේ ඵල පාහතැ නම් කරනන:

_________________   _________________   ___________________

_________________   _________________   ___________________

_________________   _________________   ___________________

  ඔබට යපානනුම් කිරීමට ්වඩාත්ම අභියයා්ගාත්මක යහා් දුෂක්ර ඵලය කුමකද? යාච්ඤාා්ව උපාකාර කරනයන 

යකයස්ද?

 ප්රතිචාර කාලය:

ඔයබ් ඇස් ්වසායගන යදවියන්වහනයසේ ඔබට පා්වසන යේට ස්වන යදනන. උන්වහනයසේ ඔබට බයිබල් පාදයක 

මතැක කළාද? ඔබට යම් අදහසක ලබා දුනනාද? ඔබට කිසියම් විය්ශේෂිතැ පුේගලයයකු ගැන මතැක කළාද? 

යදවියන්වහනයසේ ඔබට පා්වසනු ඇතැැයි ඔබ සිතැන යේ කඩදාසි කැබැල්ලක අඳිනන නැතිනම් ලියනන.

යැපීම
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එය රැේ එකක!

යකටි තැම මිතුරියට පාල්ලියට ආරාධනා කිරීමට තීරණාය කළාය.

ආත්මයයනද? ඔේ ඔේ ඔේ!

යජාා් පාාඩම් යනාකර විභාාගයේදී ්වංචා කයළය්. 

ආත්මයයනද? නෑ නෑ නෑ !

සුසී සිය සාකෂිය මුළු පානතිය සමඟම යබදා ගත්තැාය.

ආත්මයයනද? ඔේ ඔේ ඔේ!

ඉතැා අසනීපා්ව සිටින තැම ම්ව සු්වපාත් කරන යලස බ්රයන යාච්ඤාා කයළේය.

ආත්මයයනද? ඔේ ඔේ ඔේ!

පීට තැමාට අයිති නැති යදයක ගත්යත්ය.

ආත්මයයනද? නෑ නෑ නෑ !

යජාසී මිෂනාරි්වරයයකුය� ළමයයකු ය්වනුය්වන යාච්ඤාා කිරීමට පාටන ගත්යත්ය.

ආත්මය තුළ සහ එය රැේ එකක!

ගුරුවරයා නායකත්වය ණෙදන්ණෙන් කළු පැහැණෙයන් ඇති වචන කියවීණෙමන් වන අත්යර ළමයින් 
නිල් පැහැණෙයන් දක්වා ඇති ේතිචාරය අනුගැමනය කරයි. පසුව, කණ්ඩායමක් ණෙලස් 
ත්යමන්ණෙ�ම රැප් ලිවීමට පන්තියට දිරිගැන්වන්න, ඔවුන්ණෙ� ණෙයෝජානා පුවරුණෙව් ලියන්න. 
ළමයින් ත්යමන් ලියා ඇති ණෙද් ේකාශං කරන විට ඔවුන් නරඹන්න! දිරිගැන්වන්න!

යැපීම

kPCBOOK_Interior3rd_Sinhala.indd   73kPCBOOK_Interior3rd_Sinhala.indd   73 6/22/22   9:21 PM6/22/22   9:21 PM



ඔබය� කරුණාා්ව, සතැයය සහ යුකතිය 

සඳහා යම්වලමක බ්වට මා පාත් කරනන.

යේසුස්්වහනයස් සහ ළදරු්වන  •  මයතැේ 18:1-6

බලපාෑම
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යයාහාන 1:14 

තැ්වද ්වාකයයායණාෝ මාංස්වත්වී, කරුණාාය්වනද 
සතැයයයනද පූර්ණා්ව, අපා අතැයරහි ්වාසයකළයසේක. 75
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එය ඔබට දැයනන්වාද?
ඔබණෙ� කරු�ාව, ස්ත්යයය ස්හ යුක්තිය ස්ඳහා ණෙමවලමක් බවට මා පත් 
කරන්න.
–––––

යයොහාන 1:14 

ත්යවද වාකයයාණෙ�ෝ මාංස්වත්වී, කරු�ාණෙවන්ද ස්ත්යයණෙයන්ද පූර්�ව, අප අත්යණෙරහි 

වාස්යකළණෙස්�ක. 

ඔබට එය 
යසොයාගතැ හැකිද?
මණෙත්යව් 19:13-15

ක්රියා 2:16,17

ලූක් 18:15-17

යදවිඳුන 

මට දී ඇති තැෑගි 

යමාන්වාද?

සතැයයක සහ 
යබොරු්ව අතැර ය්වනස 

කුමකද?

යබාරු කීයම් 

්වරද කුමකද?

යදවියන්වහනයස්ය� 
කරුණාා්ව අන අයට 
යපානවිය හැකයක යකයස්ද?

බලපාෑම

ඔ
බට

එය දැයනන්වාද
?
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“යපාොේයකෝන යාච්ඤාා්ව” කඩිනම් සැසිය
“ඔබය� කරුණාා්ව සතැය සහ යුකතිය පිලිබඳ මා්ව පාණිවිඩකරුය්වකු කරනන” කියා 
යාච්ඤාා කර දරුවන් යාච්ඤාාවට ණෙයොමු කරන්න  , නැවත්ය දරුවන්ට යාච්ඤාා කරන්න 
, ඔබට එක ස්ත්යය වාකයක් ණෙබදා ගැැනීමට හා අවට සිටින යට ඔහුණෙ� කරු�ාව 
ණෙපන්වීමට උදව් කරන ණෙලස් ණෙදවියන්වහන්ණෙස්�ණෙගැන් ඉල්ලා සිටිමින් යාච්ඤාා කරන්න 
. නියැදි පාඩණෙම් දක්වා ඇති පරිදි ණෙදවියන්වහන්ණෙස්�ණෙ� නම් ණෙහෝ ඔහුණෙ� ගැතිලක්ෂ� 
ඔවුන්ට කෑ ගැැසීය හැක.

ඒ ගැන කතැා කරනන!
•  ණෙ�සුස්ව්හන්ණෙස්� ස්ෑම දිනකම ණෙලඩුන්ව සුව කරමින් දුප්පතුන්ට උපකාරමින් 

යුක්තිය ණෙපන්නුණෙව්ය.

•  උන්වහන්ණෙස්් ඔවුන් මහලුද, ත්යරු�ද, ණෙපාණෙහාස්ත් ණෙහා් දුප්පත් දැයි ගැ�න් 
ගැත්ණෙත් නැත්ය.

• උන්වහන්ණෙස්් ස්ෑම ණෙකණෙනකුටම ස්ාධාාර� ණෙලස් ස්ැලකුවාය.

• උන්වහන්ණෙස්� ස්ෑම ණෙකණෙනකුටම ණෙේ�මණීය හා කරු�ාවන්ත්ය විය.

• උන්වහන්ණෙස්� නිත්යරම ස්ත්යයය කත්යා කණෙළ�ය.

යුක්තිය ස්ඳහා නිණෙයෝජිත්යයන් විය හැකි ක්රම දරුවන්ට ණෙබදා ණෙදන්න. ස්ත්යයය 
පැවසීම දුෂ්ක්ර වන අවස්්ථාා ස්හ ණෙදවියන්වහන්ණෙස්�ණෙ� වචනය ඔණෙේ හදවණෙත් 
ස්ැඟවීම ස්ත්යයවාදීව කථාා කිරීමට ඔබට උපකාර කරන්ණෙන් ණෙකණෙස්�ද? ස්ාකච්ඡා 
කරන්න.
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ඔබට එය ඇයසේද?
යේසුස්්වහනයසේ සහ ළදරු්වන (මයතැේ 18:1-6)

එක් හවස්් වරුවක දීප්තිමත් හා අව්ව දවස්ක ණෙගැෝලයන් ණෙ�සුස්ව්හන්ණෙස්� ස්මඟ කත්යා කරමින් 
සිටියා. නිවණෙස්�දී, පාස්ැණෙල්දී ණෙහෝ �ඩා පිටිණෙ�දී විණෙශං�ෂ් ස්ැලකිල්ලක් ලබා ණෙදන්ණෙන් කාටද 

යන්න ගැැන අප ස්මහර විට කනස්ස්්ල්ලට පත්වනවා ණෙස්�ම, ණෙගැෝලයන්ද කල්පනා කණෙළ� එකම 
ණෙදයයි. “හම්්, එණෙස්� නම්, ස්ව්ර්ගැ රාජායණෙ� වැදගැත්ම ත්යැනැත්ත්යා 

කවුද?” කියා ඔවුහු හිස් කස්මින් කල්පනා කළහ. මණෙ� 
අනුමානය නම් ඔවුන් සිතුණෙව් ණෙ�සුස්ව්හන්ණෙස්� ඔවුන්ණෙගැන් 

එක් ණෙකණෙනකුව නම් කරයි කියායි. ණෙ�සුස්ව්හන්ණෙස්� 
ඔවුන් සිත්යන ණෙද් දැනණෙගැන දරුණෙවකුව කැඳවා. “මා 
ළඟ සිටගැන්න” කියා ඔහුට පැවසුවා. ඉන්පසු ඔහු 
ත්යම ණෙගැෝලයන් ණෙදස් දෑස්් ණෙදස් බලා පුදුම ස්හගැත්ය 
ණෙලස් පැවසුණෙව්, “ණෙම් දරුවා ණෙමන් නිහත්යමානී වන 
ත්යැනැත්ත්යා ස්ව්ර්ගැ රාජායණෙ� ණෙශ්ර�ෂ්ඨ්ත්යම ත්යැනැත්ත්යාය” 
යනුණෙවනි. ඉන්පසු උන්වහන්ණෙස්� ඊටත් වඩා විශංම්ය 
ජානක ණෙදයක් පැවසුවා, “කවුරුන් ණෙහෝ මාණෙ� 

නාමණෙයන් කුඩා දරුණෙවකුව ස්ාදරණෙයන් පිළිගැන්ණෙන් 
නම් ඔහු මාව පිළිගැනී. ආ! ඔබ දන්නවා ණෙ�සුස්ව්හන්ණෙස්� 

එය පැවසුවා නම් උන්වහන්ණෙස්� අදහස්් කණෙළ� දරුවන් 
ස්ත්යයය කත්යා කරන නිස්ා බවයි.

ණෙ�සුස්්වහන්ස්්ට යුක්තිය උණෙදස්ා හදවත්යක් තිබුණි.උන්වහන්ණෙස්� දුප්පතුන් ගැැන ස්ැලකිලිමත් විය, 
ණෙලඩුන් ණෙකණෙරහි අනුකම්පාව දැක්වීය, ණෙව්දනාණෙවන් සිටි අයට ස්ාමය ණෙගැන ආණෙව්ය. ණෙබොණෙහෝ 
විට ණෙනොස්ලකා හරින ලද දරුවන් ස්මඟ කාලය ගැත්ය කිරීමට උන්වහන්ණෙස්� නිත්යරම �ය කණෙළ�ය. 
ණෙ�සුස්්වහන්ණෙස්� පැවසුණෙව් “කුඩා දරුණෙවකුට රිදවන ඕනෑම ණෙකණෙනකුට එය භායානකයි” කියායි. 
ණෙදවිඳුන් ඔබට ණෙකොත්යරම් ණෙේ�ම කරනවාද ස්හ රැකබලා ගැන්නවාද කියා ඔබට හැණෙඟනවාද?

ඔබට එය කල හැකිද?
•  ණෙදවියන්වහන්ණෙස්�ණෙ� වරේස්ාදය, ස්ත්යයය ස්හ යුක්තිය පිළිබඳ පණිවුඩය ණෙබදා ගැැනීමට 

ඔබව ණෙයොදා ගැැනීමට උන්වහන්ස්ට් ඉඩ ණෙදන්න.

• ස්ැමවිටම ස්ත්යයය කථාා කිරීමට ඔණෙේ හදවතින් තීර�ය කරන්න.

• ණෙද්ව වචනය කටපාඩම් කරගැන්න

බලපාෑම

kPCBOOK_Interior3rd_Sinhala.indd   78kPCBOOK_Interior3rd_Sinhala.indd   78 6/22/22   9:21 PM6/22/22   9:21 PM



©2018 The Prayer Covenant for Children/Games provided by GameLife77.com. All rights reserved.

79

1.  පිරිමි ළමයින් හා ගැැහැණු ළමයින් දඬුවම් කිරීම් වලින් ණෙවණෙහස්ට පත්ව සිටිනවාද? (නැත්ය, 
පුහුණුකරු අපණෙ� දඬුවම සිදු කණෙළ්ය) වාව්! පුහුණුකරු ඔණෙේ දඬුවම ගැන්ණෙන් ඇයි?

2.  අපණෙ� පාපය, ණෙදවියන්වහන්ණෙස්�ට අේස්න්න ණෙද්වල් නිස්ා, අපි දඬුවම ණෙලස් (මර�ය) උපයා 
ඇත්ණෙත්යමු. ඔණෙේ දඬුවම ණෙගැව්ණෙව් කවුද? ණෙ�සුස්්වහන්ණෙස්� ඔණෙේ දඬුවම ණෙගැවන්ණෙන් ඇයි?

3.  ණෙේසුස්් වහන්ස් මට ආදර කරමින් මා ණෙවනුණෙවන් මැණෙරන්නට මණෙ� දඬුවම ඔබවහන්ණෙස්� ගැත් නිස්ා 
ස්්තුතියි. පිරිමි ළමයින් හා ගැැහැණු ළමයින් ණෙමොණෙහොත්යකට නිශං්චලව සිටිමින් ණෙ�සුස්්වහන්ණෙස්� 
ඔබට ණෙකොත්යරම් ණෙේ�ම කරනවාදැයි සිත්යා බලමු. (නිශං්චලව) ණෙේසුස්් වහන්ණෙස්� මාණෙ� පව්වලට ස්මාව 
ණෙදන්න. මට පසුත්යැවිලි වී මාණෙ� පව් වලින් ඉවත්වීමට මට අවශංයයි. ණෙ�සුස්්වහන්ස් කරු�ාකර 
මාණෙ� ගැැලවුම්කරුවා�න් වන්න. මණෙ� ජීවිත්යණෙයන් කරු�ාව, ස්ත්යයය ස්හ යුක්තිය ණෙපන්වන්ණෙන් 
ණෙකණෙස්�ද? (නිශං්චලව) මාව ඔබවහන්ණෙස්�ණෙ� දරුණෙවකු බවට පත් කිරීම ගැැන ණෙ�සුනී ඔබට ස්්තූතියි. 
ශුද්ධාාත්මයා�නී මා තුළින් ස්ෑම දිනකම බැබණෙළන්න!

ප්ර්ශ්ණා 

යසල්ලම් කරනන!
යමනන දඬු්වම සහ ශුභාාරංචි අත් චලන

1.  සියලුම �ඩකයින් කාමරණෙ� එක් පැත්ත්යක ණෙහෝ ක්ණෙෂ්�ත්ර අවකාශංණෙ� ණෙපළ ගැැසී සිටිති. දුරින් පිහිටි 
ස්්ථාානයක් ණෙපන්වා ණෙදන්න. ණෙමත්යැන් සිට (ආරම්භාක ණෙර්ඛ්යාාව) එත්යැනට (දුරින් ඇති ස්්ථාානය) 
ධාාවනය කර නැවත්ය පැමිණෙ�න ණෙලස් �ඩකයන්ට උපණෙදස්් ණෙදන්න.

2.  වැදගැත්: සියලුම �ඩකයින්ට ආරම්භාක ණෙර්ඛ්යාාවට ආපසු යාමට ගැත්යවන කාලය ස්ැලකිල්ලට ගැන්න. 
�ඩකයින්ට නැවත්ය ධාාවනය කළ යුතු යැයි පවස්න්න, නමුත් ණෙම් වත්යාණෙව් ණෙව්ලාණෙවන් අඩක් ණෙහෝ 
යම් පුෂ්් අප්ස්් 10ක  දඬුවමක් තිණෙේ. වැදගැත්: ණෙමම අත්දැකීම ස්ඳහා �ඩකයින්ට ලබාණෙදන කාලය 
යටණෙත් අවස්න් කිරීමට ණෙනොහැකි විය යුතුය - ත්යරඟය ස්ැලසුම් කර ඇත්ණෙත් �ඩකයින් අස්මත් වීම 
ස්ඳහා ය.

3.  නැවත්ය උත්ස්ාහ කිරීමට �ඩකයන්ට ඉඩ ණෙදන්න. ගැැහැනු ළමයින්ට දුවන්න ඉඩ ණෙදන්න, පිරිමි 
ළමයින්ට දුවන්න ඉඩ ණෙදන්න, ත්යරු� �ඩකයන්ට දුවන්න ඉඩ ණෙදන්න.

4.  ක්රීයඩකයන් ණෙබොණෙහෝ වාරයක් උත්ස්ාහ කිරීණෙමන් පසු ඔවුන් ඉලක්කය ස්පුරා ණෙනොගැත් බව 
ක�ගැාටුණෙවන් යුතුව පැහැදිලි කිරීණෙමන් පසු ඔවුන් අත්යර දුර ණෙකටි වීම ස්ඳහා දඬුවමක් තිබිය යුතුය.

5.  �ඩකයන් දඬුවම ණෙගැවීමට ණෙපර - අණෙනක් පුහුණුකරුවන්ණෙගැන් එක් අණෙයක් දුව ණෙගැොස්් ණෙම් වණෙ� 
ණෙදයක් ේකාශං කරන්න: “පුහුණුකරු, ඔබට ණෙමම �ඩකයින්ට දඬුවම් ලැබීමට ඉඩදිය ණෙනොහැක! 
බලන්න, ඔවුන් ණෙකොත්යරම් ණෙවණෙහස්ට පත්ව සිටිනවාද කියා! ” පිළිතුර: ඔව්, නමුත් දඬුවමක් තිබිය 
යුතු බවට අපි එකඟ වු�ා. අණෙනක් පුහුණුකරුට ණෙමණෙස්� කියන්න: “ඉන්න! මම ඔවුන්ණෙ� දඬුවම 
ණෙගැවන්ණෙනමි ”(කිසියම් ස්ාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට ණෙපර, අණෙනක් පුහුණුකරු එම පුෂ්් අප්ස්් 10 දඬුවම 
ආරම්භා කරන්න).

6.  පුහුණුකරු එය කරන විට ළමයින්ට එය ගැ�න් කරන්න 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10!

7.  දරුවන් ස්මඟ ණෙබදාණෙගැන “ක්රිස්්තුස්් වහන්ණෙස්�ට මැවීම අත් චලනයන් ” කරන්ණෙන් ණෙකණෙස්�ද යන්න 
පුහුණු කරන්න (චලනයන් හි පින්තූර ස්ඳහා උපග්රන්ථා පිටුව බලන්න).

•  ජීවිතැ සම්බනධතැා්වයට සතැයය : යදවියන්වහනයසේ තැම පාවුයල් අයට සහ මිතුරනට බලපාෑමක කිරීමට 
දරු්වන යයොදා ගැනීමට ආ්ශා කරයි.

යසල්ලම් කරනන!

බලපාෑම
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්වැඩ පා�කා්ව   

 යාච්ඤාායේ 8 ්වන යේළිය ්වන බලපාෑම ඔබට මතැකද?

 හිස් තැැන පුර්වනන.

යයොහාන 1:14: “තැ්වද __________ මාංස්වත්වී, __________ සතැයයයනද  __________, අපා 

_______________ ්වාසයකළයසේක.” 

  ඔයබ් පාාසලට, පාල්ලියට යහා් අසල්්වැසියා යලස අලුතින පාැමිණි අයයකු ඔබ පිළියගන තියබ්ද? එයස් නම්, 

ඔබ එම පුේගලයා පිළිගත් කාලය යබදා ගනන. එයස් යනායේ නම්, එය උත්සාහ කර බලනන. ඔබ එය ්වැඩි 

්වැඩියයන කරන තැරමට එය පාහසු යේ!

  දුෂක්ර තැත්්වයකදී නි්වැරදි යේ කිරීමට යයමකුට බලපාෑම් කිරීමට යහෝ ඒත්තු ගැනවීමට ඔබට හැකි වූ 

කාලයක ගැන ඔබට සිතිය හැකිද? එයසේ නම්, එම පුේගලයා ඔබය� උදේ්වට ප්රතිචාර දැකවූ ආකාරය 

යබදා ගනන.

 ප්රතිචාර කාලය:

  ඔබ ප්ර්ශණ්ා්වලට පිළිතුරු යදන විට යදවියන්වහනයසේයගන විමසනන. ඔබ අ්වට සිටින අය ය්වතැ ළඟා වීමට  

ඔබට භාාවිතැා කළ හැකි ක්රම ගැන ඔබට සිතිය හැකිද?ඔබට ඔයබ් යේ්වසථ්ාානයේ යාච්ඤාා සමාජායක ආරම්භා 

කළ හැකිද? සාමානයයයන යේ්වසථ්ාානයට යනොයන ඔයබ් සමහර මිතුරනට ආරාධනා කළ හැකිද? ඔයබ් 

පානතියේ දරුය්වකු යහෝ න්ව අසල්්වැසියයකු සාදරයයන පිළිගනිමු.

බලපාෑම
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එය රැේ එකක!

මට ඔයබ් සතැයයේ නියයෝජිතැයකු වීමට අ්ව්ශයයි!

අ්ව්ශයයි ! අ්ව්ශයයි !

මට ඔබය� කරුණාායේ ්වචන කථාා කිරීමට අ්ව්ශයයි!

අ්ව්ශයයි ! අ්ව්ශයයි !

සෑම දිනකම මය� ජීවිතැයේ ඔයබ් යුකතිය යපානවීමට මට අ්ව්ශයයි!

අ්ව්ශයයි ! අ්ව්ශයයි !

අතැරමං වී යනොමඟ ගිය අයට උදේ කිරීමට මට අ්ව්ශයයි! 

අ්ව්ශයයි ! අ්ව්ශයයි !

මට යබොයහෝ යේ නැති අයට උදේ කිරීමට අ්ව්ශයයි! 

අ්ව්ශයයි ! අ්ව්ශයයි !

අන අය යනොසලකා හරින අයට උදේ කිරීමට මට අ්ව්ශයයි! 

අ්ව්ශයයි ! අ්ව්ශයයි !

මට ඔයබ් ආදරයේ නියයෝජිතැයා වීමට අ්ව්ශයය! 

ගුරුවරයා නායකත්වය ණෙදන්ණෙන් කළු පැහැණෙයන් ඇති වචන කියවීණෙමන් වන අත්යර ළමයින් 
නිල් පැහැණෙයන් දක්වා ඇති ේතිචාරය අනුගැමනය කරයි. පසුව, කණ්ඩායමක් ණෙලස් 
ත්යමන්ණෙ�ම රැප් ලිවීමට පන්තියට දිරිගැන්වන්න, ඔවුන්ණෙ� ණෙයෝජානා පුවරුණෙව් ලියන්න. 
ළමයින් ත්යමන් ලියා ඇති ණෙද් ේකාශං කරන විට ඔවුන් නරඹන්න! දිරිගැන්වන්න!

බලපාෑම
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ඔයබ් මහිමය සඳහා සහ ඔබ්ව 

අනුගමනය කිරීමට අන අයට ආරාධනා 

කරනන මා භාාවිතැා කරනන.

තැාර්සස්හි සාවුල් යේසුස් ක්රිස්තුස්්වහනයසේය� යප්රේරිතැ පාාවුල් බ්වට පාත්වීම  •  ක්රියා 9: 1-22

යගාල්ත්්වය
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මයතැේ 28:19 

එබැවින නුඹලා යගොස්, සියලු ජාාතීන 
යගෝලයන කරපාල්ලා, පියාණානයගත් 
පුත්රැයාණානයගත් ශුේධාත්මයාණානයගත් 
නාමයට ඔවුන බේතීස්මකරපාල්ලා.
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එය ඔබට දැයනන්වාද?
ඔණෙේ මහිමය ස්ඳහා ස්හ ඔබව අනුගැමනය කිරීමට අන් අයට 
ආරාධානා කරන්න මා භාාවිත්යා කරන්න.
–––––

මයතැේ 28:19 

එබැවින් නුඹලා ණෙගැොස්,් සියලු ජාාතීන් ණෙගැෝලයන් කරපල්ලා, පියා�න්ණෙගැත් 

පුත්රයා�න්ණෙගැත් ශුද්ධාාත්මයා�න්ණෙගැත් නාමයට ඔවුන් බව්තීස්ම්කරපල්ලා.

ඔබට එය 
යසොයාගතැ හැකිද?
මාර්ක් 16:15

ණෙයාහාන් 17:4-5

ණෙරාම් 10:13-17

ණෙකාණෙලාස්ස්ි 3:17

මිෂනාරි්වරයයකු 

යනු කුමකද?

යදවියන ්වහනයස්ය� 

මහිමය සඳහා යමක 

කිරීම යනයනන අදහස් 

කරනයන කුමකද?

යේසුස්්වහනයස් ගැන අපාට අන අයට පාැ්වසිය හැකි කරුම යමාන්වාද?

යගා්ලයයක යනු කුමකද?

යගා්ලත්්වය

ඔ
බට

එය දැයනන්වාද
?
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“යපාොේයකෝන යාච්ඤාා්ව” කඩිනම් සැසිය
“ඔණෙේ මහිමය ස්ඳහා මාව පාවිච්චි කරන්න, ඔබව අනුගැමනය කරන්න කියා අන් 
අයට ආරාධානා කරන්න” කියායාච්ඤාා කිරීණෙමන් දරුවන්ට නැවත්ය වරක් යාච්ඤාාවට 
මගැණෙපන්වන්න. ණෙ�සුස්ව්හන්ණෙස්�ව අනුගැමනය කිරීමට අන් අයට ආරාධානා කිරීණෙම්දී 
ණෙදවියන්වහන්ණෙස්�ණෙ� මහිමය ස්හ නිර්භීත්යකම ස්ඳහා ණෙයොදා ගැැනීමට ඇති කැමැත්ත්ය 
ේකාශං කරමින් එක් වාකයයක් ණෙහෝ යාච්ඤාා කිරීමට ඔවුන්ව දිරිමත් කරන්න. නියැදි 
පාඩණෙම් දක්වා ඇති පරිදි ණෙදවියන්වහන්ණෙස්�ණෙ� නම් ණෙහෝ ඔහුණෙ� ගැතිලක්ෂ්� 
ඔවුන්ට කෑ ගැැසිය හැකිය.

ඒ ගැන කතැා කරනන!
•  මිෂ්නාරිවරුන් යනු ණෙ�සුස්් ක්රිස්ත්ුස්ණ්ෙ� ශුභාාරංචිය ණෙද්ශංනා කිරීමට ණෙදවියන් 

වහන්ණෙස්� විසින් කැඳවනු ලැබූ අයණෙව්.

•  ණෙබොණෙහෝ විට එයින් අදහස්් වන්ණෙන් දුර රටකට ණෙගැොස්් නව භාාෂ්ාවක් හා 
ස්ංස්ක්ෘතියක් ඉණෙගැනීමින් ණෙදවියන්වහන්ණෙස්�ට කැපණෙවමින් භාක්තිවන්ත්ය 
ජීවිත්යයක් ගැත්කිරීමයි.

•  අප ජීවත් වන ඕනෑම ත්යැනක මිෂ්නාරිවරුන් වීමටත් පාස්ැණෙල්දීත් නිවණෙස්�දීත් අප 
උන්වහන්ණෙස්�ණෙ� ආණෙලෝකය වීම ණෙ�සුස්ව්හන්ණෙස්�ට අවශංය ණෙව්.

ළමයින්ට ඔවුන්ණෙ� ණෙද්වස්ථ්ාානණෙයන් ණෙහෝ ණෙලොව පුරා දන්නා අයණෙ� මිෂ්නාරි 
කථාා ණෙබදාගැැනීණෙමන් ස්ාකච්ඡාව ආරම්භා කිරීමට ඔබට අවශංය විය හැකිය. ත්යම 
පවුණෙල් අය හා මිතුරන් ස්මඟ ණෙ�සුස්ව්හන්ණෙස්�ව ණෙබදාගැත්ය හැකි ක්රම ගැැන කත්යා 
කිරීමට ඔවුන්ව දිරිමත් කරන්න.

යගා්ලත්්වය
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ඔබට එය ඇයසේද?
තැාර්සස්හි සාවුල් යේසුස් ක්රිස්තුස්්වහනයසේය� යප්රේරිතැ පාාවුල් බ්වට පාත්වීම (ක්රියා 9: 1-22)

කලක් ක්රිස්්තුස්්වහන්ණෙස්�ණෙ� ස්හ ඔහුණෙ� අනුගැාමිකයන්ණෙ� ෛවර කරමින් ස්තුණෙරකු වූ 
පාවුල් මුල් ස්භාාණෙව් වැදගැත්ම නායකණෙයකු හා ශුභාාරංචිණෙ� මිෂ්නාරිවරණෙයකු බවට 

පත්විය. ස්ාවුල් (ඔහුණෙ� නම පාවුල් ණෙලස් ණෙවනස්් වීමට ණෙපර) දමස්්කයට යන මාර්ගැණෙ� ගැමන් 
කරමින් සිටියදී එය සිදු විය. ස්්වර්ගැණෙයන් ඉත්යා දීප්තිමත් ආණෙලෝකයක් දැකීණෙමන් ඔහු බිම වැටු�ාය. 

එය ඔහුව අන්ධා කණෙළ�ය. “ස්ාවුල්, ඔබ මට පීඩා කරන්ණෙන් ඇයි? 
“ස්්වාමීනි, ඔබ කවුද?” ස්ාවුල් ඇසුණෙව්ය. “මම ඔබ පීඩා කරන 

ණෙ�සුස්්.” ස්ාවුල් බිණෙයන් ණෙවව්ලන්නට විය. දවස්් තුනක් 
ඔහුට ණෙනොණෙපනුණි. දවස්් තුනක් ඔහු කන්ණෙන්වත් 
ණෙබොන්ණෙන්වත් නැතිව සිටිණෙ�ය. ණෙගැොස්් ස්ාවුල්ව 
ණෙස්ොයාගැන්න කියා අනනියස්් නම් ණෙද්වභාක්තික 
මිනිණෙස්කුට ණෙදවියන්වහන්ණෙස්�  පැවසීය.මන්ද 
“අනනියස්්, මට ස්ාවුල්ණෙ� ණෙපනීම යථාා ත්යත්වයට 
පත් කිරීම අවශංයයි. මම ඔහුව මිෂ්නාරිවරණෙයකු ණෙලස් 
ණෙත්යෝරාණෙගැන තිණෙබනවා. ”යැයි ණෙදවියන්වහන්ණෙස්� 

පැවසුවද අනනියස්්ට ඒ පිලිබඳ පැහැදීමක් ණෙනොතිබිණි. 
ස්ාවුල් ක්රිස්්තියානීන්ට කළ සියලු බිහිසුණු ණෙද්වල් ඔහු 

අස්ා තිබු�ත් අනනියස්් ණෙදවියන්වහන්ණෙස්�ට  කීකරු 
විය. ණෙදවියන්වහන්ණෙස්�  ස්ාවුල්ව සුව කළාය. ස්ාවුල් ගිය 

ස්ෑම ත්යැනකම ණෙ�සුස්්වහන්ණෙස්� ගැැන ණෙද්ශංනා කරන්නත් 
ඉගැැන්වීමටත් පටන්ගැත්හ. ණෙබොණෙහෝ ණෙදණෙනක් ණෙ�සුස්්වහන්ණෙස්�ණෙ� අනුගැාමිකයන් බවට පත් වූහ. 
ස්ාවුල්ණෙ� නම පසුව පාවුල් ණෙලස් ණෙවනස්් කරන ලදි. පාවුල්ණෙ� ඉගැැන්වීම්වලින් ස්හ ස්භාාවන්ට 
ලියූ ලිපිවලින් බයිබලය පිරී තිණෙේ. ඔහු ණෙ�සුස්්වහන්ණෙස්� ණෙවනුණෙවන් ණෙලෝකය උඩු යටිකුරු කණෙළ�ය, 
ණෙදවියන් වහන්ණෙස්�ට සියලු මහිමය ලබා ණෙදමින් අන් අයටත් එණෙස්� කිරීමට ඉගැැන්වීය

ඔබට එය කල හැකිද?
•  ඔබ කරන ඕනෑම ණෙදයක් ණෙදවියන්වහන්ණෙස්�ණෙ� මහිමය ස්ඳහා කරන බව ඔණෙේ හදවතින්ම 

තීර�ය කරන්න.

•  ඔබණෙ� ත්යණෙලන්ත්ය ස්හ හැකියාවන් ණෙදවියන්වහන්ණෙස්�ණෙගැන් බව හඳුනා ගැන්න.

•  ඔබ කරන ස්ෑම ණෙදයක්ම ණෙ�සුස්ව්හන්ණෙස්�ට ණෙේ�ම කිරීණෙම් ත්යයාගැයක් ණෙව්වා.

•  ණෙදවියන්වහන්ණෙස්�ව අනුගැමනය කරන්න කියා අන් අයට ආරාධානා කිරීණෙම්දී නිර්භීත්ය වීමට ඔබට 
උදව් කරන්න කියා ණෙදවියන්වහන්ණෙස්�ණෙගැන් ඉල්ලන්න.

•  ඔබ ණෙකොණෙහ� ගියත් ණෙදවියන්වහන්ණෙස්�ණෙ� ණෙේ�මය ණෙබදා ගැැනීමට අවස්ථ්ාා ඉල්ලන්න.

•  මිතුරා ණෙහෝ පවුණෙල් ස්ාමාජිකණෙයකු ස්මඟ ශුභාාරංචි පණිවිඩය ණෙබදා ගැැනීමට “ක්රිස්ත්ුස්් 
වහන්ණෙස්�ණෙ� මැවීම” අත් චලනයන් ණෙයොදාගැන්න. ඔබට ණෙමයට විණෙනෝදජානක, ඉණෙගැනීමට පහසු 
ණෙමවලම ණෙස්ොයාගැත්ය හැකිය ණෙමම ණෙපොණෙත් පිටුපස් 109 වන පිටුව.

යගා්ලත්්වය
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1.  �ඩාව අවස්න් වීමට නම් ළමයින් තිණෙදණෙනකු දැලකට හසු විය යුතුද? (හැණෙමෝම!) ඉන්න, එක් 
�ඩකණෙයක් ත්යනිවම ඔහු / ඇය සියල්ලන්ම දැල තුළට අල්ලාගැත්ණෙත් ණෙකණෙස්�ද? (එක් �ඩකණෙයකු 
ස්මඟ ආරම්භා කර එය ණෙව්ගැණෙයන් ගු�නය ණෙව්)

2.  ණෙ�සුස්්වහන්ණෙස්් ත්යම අනුගැාමිකයන් වන ණෙගැා්ලයන්ණෙගැන් ඉල්ලා සිටිණෙ� කුමක්ද? එක ජාාතියක 
පම�ක් ණෙගැා්ලයන් කරන්න කියා ණෙ�සුස්්වහන්ණෙස්් ත්යම ණෙගැා්ලයන්ට පැවසුවාද? (නැත්ය, සියලු 
ජාාතීන්!)

3.  ආදරණීය ණෙේසුස්් වහන්ස් සියලු ජාාතීන් ණෙගැෝලයන් කිරීණෙමන් ඔබට කීකරු වීමට මට අවශංයය. 
සියලු ජාාතීන් ණෙවනුණෙවන් යාච්ඤාා කිරීණෙමන් ස්හ ණෙ�සුස්්වහන්ණෙස්� ගැැන මා දන්නා සියල්ලන්ට 
පැවසීණෙමන් මට අදම ආරම්භා කළ හැකිය. ඔබවහන්ණෙස්�ව අනුගැමනය කිරීමට මා දිරිමත් කිරීමට ඔබ 
කැමති අය කවුරුන්දැයි ණෙදවියන් වහන්ණෙස්� දැන් මට ණෙපන්වුව මැනව. (නිශං්චලව) ණෙහොඳ ණෙගැෝලයන් 
ස්ාදන්ණෙනකු වන්ණෙන් ණෙකණෙස්�දැයි ණෙ�සුනී මට ඉගැැන්වුවමැනව.

ප්ර්ශ්ණා 

යසල්ලම් කරනන!
යනට් ටැ�

1. �ඩා කරන සීමාවන් �ඩකයන්ට ණෙපන්වන්න

2.  ආරක්ෂ්ාව ස්ඳහා: ණෙබොණෙහෝ �ඩකයින් සිටී නම්, ඔවුන් එක් ේණෙද්ශංයක සිටින ලාබාලත්යම �ඩකයන් 
හා ත්යවත් ේණෙද්ශංයක �ඩා කරන වයස්්ගැත්යම �ඩකයන් ස්මඟ කණ්ඩායම් කිහිපයකට ණෙබදන්න.

3.  වැදගැත්: සියලුම �ඩකයින් දැලට හසු වන තුරු �ඩාව අවස්න් ණෙනොවන බව පැහැදිලි කරන්න.

4.  වැදගැත්: “එය” වීමට කුඩාම �ඩකයා ණෙත්යෝරන්න. “එය” වීමට එක් �ඩකණෙයකු ණෙත්යෝරන්න. “එය” 
ණෙලස් ණෙත්යෝරාගැත් �ඩකයා අණෙනක් අය පසුපස් හඹා යමින් ඔවුන්ණෙගැන් එක් අණෙයකු “ටැ�”(හසුකර 
ගැැනීමට)කිරීමට උත්ස්ාහ කරයි (අත්යකින් ස්්පර්ශං කරයි) අණෙනක් �ඩකයන් පැන යාමට උත්ස්ාහ 
කරයි.

5.  “එය” �ඩකයා ත්යවත් �ඩකණෙයකු ටැ� කළ පසු �ඩකයන් ණෙදණෙදනාම දැන් “එය” වන අත්යර 
�ඩකයන් ණෙදණෙදනා “ණෙනට්” ණෙමන් දෑත් දිගු කරති.

6.  ටැ� කර ඇති ස්ෑම නව �ඩකණෙයක්ම “ණෙනට්” හා ස්ම්බන්ධා ණෙව් - �ඩකයන් දිගු ණෙර්ඛ්යාාවකින් අත් 
අල්ලාණෙගැන සිටිති.

7. “ණෙනට්” සියලුම �ඩකයින් අල්ලා ගැන්නා ණෙත්යක් දිගැටම �ඩා කරන්න. 

8.  කාලය ඉඩ ණෙදන පරිදි වැඩි වට ගැ�නක් �ඩා කිරීම, ස්ෑම අවස්්ථාාවකම කුඩා �ඩකණෙයකු ස්මඟ 
පළමු �ඩකයා “එය” ණෙව්.

•  ජීවිතැ සම්බනධතැා්වයට සතැයය: එක �ඩකයයකුයගන ආරම්භා කළ �ඩා්ව එක �ඩකයයකු අල්ලා ගැනීයමනි, 
පාසු්ව දැල වි්ශාල වී එක ්වරකට ්වැඩි ප්රමාණායක අල්ලා ගනනා ලදි, අ්වසානයේදී සියල්ලනම දැලට හසු 
යේ. යගෝලයන සෑදීම ආරම්භා ්වනයන එක පුේගලයයකු හිකමවීයමන පාසු්ව එය යබොයහෝ යදයනකුට ගුණා 
කිරීයමනය!

යසල්ලම් කරනන!
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යගා්ලත්්වය

්වැඩ පා�කා්ව   

 ඔබ යබායහා් දුරට ඉ්වරයි! යාච්ඤාායේ 9 ්වන යේළිය ්වන යගා්ලත්්වය බ්ව ඔබට මතැකද?

 හිස් තැැන පුර්වනන.

මයතැේ 28:19” එබැවින __________ යගාස්, ____________________ කරපාල්ලා, පියාණානයගත් 

_______________ _______________ නාමයට ඔවුන බේතීස්මකරපාල්ලා.”

 මිෂනාරි්වරයයකු යනු කුමකද?

 ඔබ යහෝ මම මිෂනාරි්වරුන වී අයේ අසල්්වැසි ප්රයේ්ශ්වල යගෝලයන බිහි කරනයන යකයසේද?

 ප්රතිචාර කාලය:

  යේසුස්්වහනයසේ්ව යනොදනනා ඔබ දනනා එක පුේගලයයකු නම් කරනන. කාඩ්පාතැක ඔවුනය� නම ලියා 

සෑම දිනකම ඔවුන ය්වනුය්වන යාච්ඤාා කිරීමට කැපා ්වනන. යදවියන්වහනයසේට තැම යප්රේමය ගැන අන අයට 

පාැ්වසීමට ඔබ්ව යයොදා ගතැ හැකි බ්ව මතැක තැබා ගනන!
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එය රැේ එකක!

ගුරුවරයා නායකත්වය ණෙදන්ණෙන් කළු පැහැණෙයන් ඇති වචන කියවීණෙමන් වන අත්යර ළමයින් 
නිල් පැහැණෙයන් දක්වා ඇති ේතිචාරය අනුගැමනය කරයි. පසුව, කණ්ඩායමක් ණෙලස් 
ත්යමන්ණෙ�ම රැප් ලිවීමට පන්තියට දිරිගැන්වන්න, ඔවුන්ණෙ� ණෙයෝජානා පුවරුණෙව් ලියන්න. 
ළමයින් ත්යමන් ලියා ඇති ණෙද් ේකාශං කරන විට ඔවුන් නරඹන්න! දිරිගැන්වන්න!

මට ඇත්තැටම ආදරය කිරීමට යදවියන්වහනයසේය� හද්වතැ තිබිය යුතුය

ඔේ ඔේ!

මට ඇත්යතැනම අ්ව්ශය ්වනයන යසේ්වය කිරීමට යදවියන්වහනයසේය� හද්වතැ තිබීමයි

ඔේ ඔේ!

යදවියන්වහනයසේට කුඩාම තැැනැත්තැා යලස මා භාාවිතැා කළ හැකි බ්ව මම දනිමි

ඔේ ඔේ!

ඔහුය� යනාන්වතින ආදරයේ කතැා්ව යබදා ගැනීමට

ඔේ ඔේ!

මට යගොස් යේසුස්ය� නාමයයන යගෝලයන කිරීමට අ්ව්ශයය

ඔේ ඔේ!

ඔබත් මට එය කිරීමට උදේ කරන්වාද?

ඔේ ඔේ!
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යේසුස්්වහනයස්ය� නාමයයන මම 

යාච්ඤාා කරමි. ආයමන.

අනධ බර්තියම්යුස්  •  මාර්ක 10:46-52

අධිකාරිය

kPCBOOK_Interior3rd_Sinhala.indd   90kPCBOOK_Interior3rd_Sinhala.indd   90 6/22/22   9:21 PM6/22/22   9:21 PM



91

පිලිේපි 2:9 

එබැවින යදවියන්වහනයසේ 
උන්වහනයසේ්ව ඉතැා උසස්යකොට, 
සියලු නාම්වලට ්වඩා උසස් නාමය 
උන්වහනයසේට දුනයසේක.
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එය ඔබට දැයනන්වාද?
ණෙ�සුස්ව්හන්ණෙස්�ණෙ� නාමණෙයන් මම යාච්ඤාා කරමි. ආණෙමන්. 
–––––

පිලිේපි 2:9  

එබැවින් ණෙදවියන්වහන්ණෙස්� උන්වහන්ණෙස්�ව ඉත්යා උස්ස්ණ්ෙකොට, සියලු නාමවලට වඩා උස්ස්් 

නාමය උන්වහන්ණෙස්�ට දුන්ණෙස්�ක.

ඔබට එය 
යසොයාගතැ හැකිද?
මණෙත්යව් 1:21

මණෙත්යව් 28:18

ණෙයාහාන් 14:13

ක්රියා 4:12

ඔබ යලා්කය 

භාාර්ව සිටියේ නම් 

කුමක සිදුයේද?

යේසුස්්වහනයස් යලා්කය භාාර්ව සිටීම යහාඳ ඇයි?

අපා 

යේසුස්්වහනයස්ය� 

නාමයයන යාච්ඤාා 

කළ යුත්යත් ඇයි?

යේසුස්්වහනයස්ය� නාමයයන බලය තියබනයන ඇයි?

අධිකාරිය

ඔ
බට

එය දැයනන්වාද
?
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“යපාොේයකෝන යාච්ඤාා්ව” කඩිනම් සැසිය
ණෙ�සුස්්වහන්ණෙස්�ණෙ� නාමණෙයන් ඉල්ලීමක් කරමින් එක් වාකයයක් යාච්ඤාා කිරීමට 
ඔවුන්ව දිරිමත් කිරීණෙමන් දරුවන්ට යාච්ඤාා කාලයකට නායකත්වය ණෙදන්න. ණෙමය 
ත්යමන්ට ණෙහෝ ආදරණීයණෙයකුට සුවය ලබා දීම ස්ඳහා විය හැකිය, නැත්යණෙහොත් එය 
ඔවුන්ට ණෙේ�මය වර්ධානය කර ගැැනීමට උපකාර කිරීම ණෙහෝ ණෙදවියන්වහන්ණෙස්� 
විසින් විණෙශං�ෂ් ආකාරයකින් භාාවිත්යා කිරීම විය හැකිය. නියැදි පාඩණෙම් දක්වා 
ඇති පරිදි ණෙදවියන්වහන්ණෙස්�ණෙ� නම් ණෙහෝ ඔහුණෙ� ගැතිලක්ෂ්� ඔවුන්ට කෑ ගැැසිය 
හැකිය.

ඒ ගැන කතැා කරනන!
•  “ස්්වර්ගැණෙ� හා ණෙපොණෙළොණෙව් සියලු බලය මට දී තිණෙේ” කියා බයිබලය පවස්යි. අප 

ණෙ�සුස්් වහන්ණෙස්�ණෙ� නාමණෙයන් යාච්ඤාා කරන විට අපට බලය ඇත්ය.

•  ණෙමය ේශ්ං� මතු කරයි: ණෙ�සුස්් වහන්ණෙස්�ණෙ� නාමණෙයන් යාච්ඤාා කළණෙහොත් 
ණෙදවියන්වහන්ණෙස්� අපණෙ� සියලු යාච්ඤාා වලට අප කැමති ආකාරයට පිළිතුරු ණෙදයිද? 
ණෙමයින් අදහස්් කරන්ණෙන් ණෙදවියන්වහන්ණෙස්� මට අවශංය සියල්ල ලබා ණෙදනවාද?

•  අපණෙ� යාච්ඤාා වලින් අවධාානය ණෙයොමු කළ යුත්ණෙත් ස්්වර්ගැණෙ� සිටින අපණෙ� 
පියා�න්ව මහිමවත් කරන ස්හ උන්වහන්ණෙස්�ණෙ� රාජායය ණෙපොණෙළොණෙවහි ඉදිරියට ණෙගැන 
යන ණෙද්වල් ණෙකණෙරහි ය.

දරුවන්ණෙ� යාච්ඤාා ජීවිත්යය ගැැන ඔවුන්ට විවෘත්යව කත්යා කරන්න. ඔවුන්ණෙ� යාච්ඤාා වලට 
පිළිතුරු ලැබී තිණෙේද? ස්මහර යාච්ඤාා වලට ඔවුන් බලාණෙපාණෙරාත්තු වූ ආකාරයට පිළිතුරු 
ණෙනාලැබුණු බව ඔවුන්ට හැඟී ඇති නිස්ා ඔවුන් කලකිරීමට පත් වී තිණෙේද?

අධිකාරිය
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අධිකාරිය

ඔබට එය ඇයසේද?
අනධ බර්තියම්යුස් (මාර්ක 10:46-52)

බර්තිණෙම්යුස්් අන්ධා වූ අත්යර ඔහු ණෙජාරිණෙකෝණෙව් වීදිවල ජීවත් වූ හිඟන්ණෙනකි. ඔහු 
ණෙ�සුස්ව්හන්ණෙස්� ගැැනත් උන්වහන්ණෙස්�ණෙ� පුදුම ක්රියා ගැැනත් දැන සිටිණෙ�ය. ණෙ�සුස්ව්හන්ණෙස්� 

ණෙලඩුන්, අන්ධායන් ස්හ ඇවිදින්නට ණෙනොහැකි අයව සුව කළ ආකාරය ගැැන ඔහු අස්ා සිටිණෙ�ය. 
බර්තිණෙම්යුස්ට් අවශංය වූණෙ� ණෙ�සුස්ව්හන්ණෙස්� ඔහුවද සුව කිරීමයි. ඔහු, 

“ණෙේසුනි, ස්ව්ාමීනි, මට අනුකම්පා කරන්න! මට අනුකම්පා 
කරන්න! ” කෑ ගැැසීය. නමුත් අවට ජානයා බර්තිණෙම්යුස්ට් 

කාරුණික ණෙනොවීය. ඔවුන් කෑගැැසුවා, “අණෙන්, නිශංශ්ංේද 
වන්න!” නමුත් බර්තිණෙම්යුස්් ඒවා ණෙනොස්ලකා දිගැටම 
ණෙ�සුස්ව්හන්ණෙස්�ට කත්යා කණෙළ�ය. ණෙ�සුස්ව්හන්ණෙස්� 
ඔහුට ඇහුම්කන් දී “ඔහු මා ණෙවත්යට ණෙගැණෙනන්න” 
කියා කීණෙව්ය. ස්මූහයා, “ෛධාර්යවත් වන්න! ඔහු 
ඔබට කත්යා කරනවා! ”යයි කියා. බර්තිණෙම්යුස්් 
ඔහුණෙ� ස්ළුව විසි කරමින් ණෙ�සුස්් ණෙවත්යට ගිණෙ�ය. 
“ඔබට ඕන කුමක් ද?” ණෙ�සුස්ව්හන්ණෙස්� ඇසුණෙව්ය. 

බර්තිණෙම්යුස්් පිළිතුරු ණෙදමින්, “මට ණෙපනීම අවශංයයි!” 
“ඔණෙේ ඇදහිල්ල ඔබව සුව කළා” කියා ණෙ�සුස්ව්හන්ණෙස්� 

පිළිතුරු දුන්ණෙන්ය. මිනිසුන්ව සුව කිරීමට ණෙ�සුස්ට් 
බලය තිණෙබන බව බර්තිණෙම්යුස්් විශංව්ාස් කණෙළ�ය.අවස්ානණෙ� 

ඔහු ණෙකොත්යරම් ස්තුටු වූවාදැයි ඔබට සිත්යාගැත්ය හැකිය. ඔහුණෙ� ඇස්් 
ඇරණෙගැන ණෙ�සුස්ව්හන්ණෙස්�ව දැකීම ණෙමොන වණෙ�ද කියා ඔබට සිත්යාගැත්ය හැකිද? 

ඉන් පසු ත්යවත් ඔහු කිසි විණෙටකත් ණෙපර සිටි ආකාරයට ස්මාන ණෙනොවීය. ඔහු ණෙ�සුස්ව්හන්ණෙස්�ව 
අනුගැමනය කරන්න පටන්ගැත්ත්යාය.

ඔබට එය කල හැකිද?
•  ණෙ�සුස්ව්හන්ණෙස්�ව ස්තුටු කරන ණෙද්වල් ණෙකණෙරහි යාච්ඤාා කිරීමට ඔණෙේ අවධාානය ණෙයොමු 

කරන්න.

• ේඥාාව ස්හ මඟ ණෙපන්වීම ඉල්ලා ණෙ�සුස්ව්හන්ණෙස්�ණෙ� නාමණෙයන් යාච්ඤාා කරන්න.

• සුවය ස්හ ශංක්තිය ඉල්ලා ණෙ�සුස්ව්හන්ණෙස්ණ්ෙ� නාමණෙයන් යාච්ඤාා කරන්න.

• ණෙ�සුස්් වහන්ණෙස්ණ්ෙ� නාමණෙයහි බලය ඇති බව ඔණෙේ සිණෙත්යන් විශංව්ාස් කරන්න.
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1.  �ඩාණෙව්දී ඔණෙේ පුහුණුකරු අන්ධාව දුවන්නැයි පැවසූ විට ඔණෙේ පුහුණුකරු ණෙකණෙරහි විශං්වාස්ය 
ත්යැබීම ඔබට අපහසු වූවාද? ඔබ ඔණෙේ පුහුණුකරුට ඇහුම්කන් දුන්ණෙන් ඇයි; �ඩක �ඩිකාවන් 
ඔවුන්ණෙ� පුහුණුකරුට ඇහුම්කන් ණෙදන්ණෙන් ඇයි? (පුහුණුකරුට වැඩි අත්දැකීම් තිණෙේ, පුහුණුකරුට 
මා ජායග්රහ�ය කිරීමට අවශංයයි, පුහුණුකරුට �ඩා ණෙපොත්යක් තිණෙේ, පුහුණුකරුට වඩා ණෙහොඳ 
ඉදිරිදර්ශංනයක් ඇත්ය)

2.  ණෙදවියන් වහන්ණෙස්� ස්ෑම ණෙදයක්ම මැවූ අත්යර සියල්ල පාලනය කරන ත්යැනැන්වහන්ණෙස්� නිස්ාත්, 
ණෙදවියන් වහන්ණෙස්�ණෙ� පුත් ණෙ�සුස්්ක්රිස්්තුස්් වහන්ණෙස්� රජාවරුන්ණෙ� රජු වන නිස්ාත්, ණෙ�සුස්් 
වහන්ණෙස්�ණෙ� නාමණෙයන් ණෙදවියන්වහන්ණෙස්�ණෙ� කැමැත්ත්යට අනුව යමක් ඉල්ලා අප යාච්ඤාා කරන 
විට ණෙකොපම� බලයක් ලැණෙේදැයි ඔබ සිත්යන්ණෙන්ද? (සියලු බලය ඇත්ය)

3.  ණෙ�සුස්්වහන්ණෙස්� ණෙපොණෙළොවට ඒවීම ගැැන ණෙදවියන්වහන්ස් අපි ඔබට ස්්තූතිවන්ත්ය වන අත්යර, 
ඔණෙේ දරුණෙවකු වන මට ණෙ�සුස්්වහන්ණෙස්�ණෙ� නාමණෙයන් යාච්ඤාා කිරීමට ඉඩ දීම ගැැන ස්්තූතියි. 
ණෙදවියන්වහන්ණෙස්� මට මගැ ණෙපන්වීම ස්ඳහා ශුද්ධාාත්මයා�න් මත්ය විශං්වාස්ය ත්යබමි, විශං්වාස් කරමි. 
ණෙදවිඳුනි, ඔබට මහිමය ණෙගැන ඒමට මාණෙ� ජීවිත්යය ණෙයොදා ගැන්ණෙන් ණෙකණෙස්�ද? (නිශං්චලව) මම ණෙමය 
ණෙ�සුස්්වහන්ණෙස්�ණෙ� නාමණෙයන් ඉල්ලමි. 

ප්ර්ශ්ණා 

යසල්ලම් කරනන!
“හරි පුහුණුකරු!”

1.  ඔබ �ඩාණෙව් පුහුණුකරු බවත් ඔබ ණෙමම �ඩාණෙව් �ඩකයින්ට අභිණෙයෝගැ කිරීමට යන බවත් 
�ඩකයන්ට පැහැදිලි කරන්න.

2.  �ඩකයන් එකිණෙනකාට මුහු�ලා එකිණෙනකට ණෙවනස්් ණෙර්ඛ්යාා ණෙදකකින් උණෙරන් උර ගැැටී සිටිති - 
අණෙනක් අයණෙ� දෑත් ස්්පර්ශං කිරීමට ත්යරම් ස්මීප වන්න. වරකට එක් �ඩකණෙයක් දිගු කළ දෑත් 
අත්යරින් ණෙර්ඛ්යාාණෙව් ඉදිරිපස් සිට අවස්ානය දක්වා දිව යයි.

3.  ශංේදය පහසුද? �ඩකයා ඇස්් පියාණෙගැන ගැමන් කළ යුතුය (ණෙරදි කඩකින් ඇස්් වස්ා නැත්යණෙහොත් 
�ඩකයාට ඔහුණෙ� / ඇයණෙ� ඇස්් වස්ා ගැන්නා ණෙලස් කියනු ලැණෙේ).

4.  පුහුණුකරුවන් ස්ඳහා වැදගැත්: �ඩකයන් අවස්න් වූ විට ඔවුන්ව නැවැත්වීම ස්ඳහා එක් 
පුහුණුකරුණෙවකු ණෙර්ඛ්යාාණෙව් ණෙකළවණෙර් සිටණෙගැන සිටියි. වැදගැත්: සියලුම �ඩකයන්ණෙ� ආරක්ෂ්ාව 
පිළිබඳ පුහුණුකරුවන්ණෙ� වගැකීමයි.

5.  �ඩකයින් ස්ඳහා වැදගැත්: �ඩකයා ණෙර්ඛ්යාාණෙවන් ඉවත් වුවණෙහොත් ඔවුන් ත්යම දෑතින් නැවත්ය ණෙර්ඛ්යාාවට 
මඟ ණෙපන්විය යුතු බව ණෙර්ඛ්යාාවල සිටණෙගැන සිටින �ඩකයින් වගැ බලා ගැත්ය යුතුය.

6.  වරකට එක් �ඩකණෙයකු ආරම්භාණෙ� සිට අවස්ානය දක්වා ණෙප්ළි ණෙදක අත්යර ධාාවනය කිරීමට ණෙත්යෝරා 
ගැනු ලැණෙේ.

•  ජීවිතැ සම්බනධතැා්වයට සතැයය: �ඩකයන  පුහුණුකරු යකයරහි වි්ශ්්වාසය තැැබූ නිසා ඔවුන ස්වන දී කීකරු 
විය - අපි සියල්යලෝම අපාය� “පුහුණුකරු්වනට” ස්වන යදමු. යේසුස් ්වහනයසේ යකයරහි ඊටත් ්වඩා 
ඇදහිලි්වනතැයන වි්ශ්්වාස කළ යුතුය, උන්වහනයසේට ඇහුම්කන දිය යුතුය.

යසල්ලම් කරනන!
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kPCBOOK_Interior3rd_Sinhala.indd   95kPCBOOK_Interior3rd_Sinhala.indd   95 6/22/22   9:22 PM6/22/22   9:22 PM



96

අධිකාරිය

්වැඩ පා�කා්ව   

 සුභා පාැතුම්! ඔබ යාච්ඤාායේ අ්වසාන යේළියට පාැමිණා ඇතැ, අධිකාරී බලය! ඔබට එය පාහතින ලිවිය හැකිද?

 හිස් තැැන පුර්වනන.

  පිලිේපි 2:9 “එබැවින යදවියන්වහනයස් _______________ ඉතැා උසස්යකාට, _______________ ්වඩා 

____________________උන්වහනයස්ට දුනයස්ක”

  අද දින බයිබල් කතැනදරය ගැන සිතැන විට, යේසුස්්වහනයසේ බර්තියම්යුස් සු්ව කළ බ්ව ඔබ සිතැනයන 

ඇයි? යේසුස්්වහනයසේ බර්තියම්යුසට් ඇහුම්කන දුනනා නම් ඔබටත් ස්වනදීමට උන්වහනයසේට හැකිද? 

යේසුස්්වහනයසේ ඔබට ඇහුම්කන දුනයනොත්, උන්වහනයසේ බර්තියම්යුසට් පිළිතුරු දුන ආකාරයට ඔයබ් 

යාච්ඤාා්වලට පිළිතුරු දිය හැකිද? පිළිතුර, ‘ඔේ’! යදවියන්වහනයසේ යාච්ඤාා්වට ස්වන දී පිළිතුරු යදන නිසා 

ඔබට සු්වය, ්ශකතිය යහෝ ඔබට සහ අන අයට උපාකාරය ඉල්ලා සිටිය හැකිය.

 ප්රතිචාර කාලය:

  යාච්ඤාා ඉල්ලීම් යපාට්ටියක සාදනන. ඔබට ඕනෑම යපාට්ටියක භාාවිතැා කළ හැකිය: සපාත්තු යපාට්ටියක යහෝ 

ඔබ යතැෝරා ගනනා ඕනෑම ප්රමාණායේ සරල කාඩ්යබෝඩ් යපාට්ටියක. ඔබට යපාට්ටිය ඔතැා කඩදාසි යහෝ සට්ිකර් 

්වලින සරසා ගතැ හැකිය, නැතැයහොත් බයිබල් පාද ලිවිය හැකිය: මය� යාච්ඤාායපාට්ටිය. ඔබය� යාච්ඤාා ඉල්ලීම් 

ලියා සෑම දිනකම ඒ්වාට යාච්ඤාා කිරීමට මතැක තැබා ගනන. යදවියන්වහනයසේ ඔබය� යාච්ඤාා ්වලට පිළිතුරු 

යදන විට එයද ලිවීමට ්වග බලා ගනන. ඔයබ් යාච්ඤාා ්වලට ස්වන දී පිළිතුරු දීම ගැන උන්වහනයසේට නිතැරම 

සත්ූති කරනන.
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එය රැේ එකක!

යේසුස් යනු සෑම නාමයකටම ්වඩා ඉහළින ඇති නාමයකි!

ආයමන! ආයමන!

යේසුස් ්වහනයසේය� නාමයයන අපාට සතැයය හා බලය ලැයබ්!

ආයමන! ආයමන!

යේසුස් ්වහනයස්ය� නාමයයන අපාට සු්වය හා ්ශකතිය ලැයබ්!

ආයමන! ආයමන!

යේසුස් ්වහනයසේය� නාමයයන අපාට බලායපාොයරොත්තු්ව හා ප්රීතිය ලැයබ්!

ආයමන! ආයමන!

යේසුස් ්වහනයස්ය� නාමයයන අපාට කරුණාා්ව හා සාමය ලැයබ්!

ආයමන! ආයමන!

යේසුස් ්වහනයසේය� නාමයයන අපාට පාරිපූර්ණා යප්රේමය ලැයබ්!

ආයමන! ආයමන!

ගුරුවරයා නායකත්වය ණෙදන්ණෙන් කළු පැහැණෙයන් ඇති වචන කියවීණෙමන් වන අත්යර ළමයින් 
නිල් පැහැණෙයන් දක්වා ඇති ේතිචාරය අනුගැමනය කරයි. පසුව, කණ්ඩායමක් ණෙලස් 
ත්යමන්ණෙ�ම රැප් ලිවීමට පන්තියට දිරිගැන්වන්න, ඔවුන්ණෙ� ණෙයෝජානා පුවරුණෙව් ලියන්න. 
ළමයින් ත්යමන් ලියා ඇති ණෙද් ේකාශං කරන විට ඔවුන් නරඹන්න! දිරිගැන්වන්න!

අධිකාරිය
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නම දිනය

මය� යාච්ඤාා ගිවිසුම් ්වාර්තැා්ව
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ක්රිසත්ුස් ්වහනයසේට මැවීම අත් චලනයන

අත් චලන භාාවිත්යණෙයන් දරුවන්ට ශුභාාරංචි පණිවිඩය ණෙබදා ගැැනීමට ස්රල ක්රමයක් ණෙමන්න. 
කරු�ාකර පහත්ය එක් එක් රූප ස්ටහන අනුගැමනය කර ඔණෙේ මිතුරන් හා පවුණෙල් අය ස්මඟ 
ණෙබදා ගැැනීම ණෙකත්යරම් විණෙනෝදජානකද යන්න බලන්න! “ඔබණෙ� මහිමය ස්ඳහා මාව පාවිච්චි 
කරන්න, ඔබව අනුගැමනය කරන්න කියා අන් අයට ආරාධානා කරන්න” යන ණෙගැෝලත්යත්වණෙ� 
යාච්ඤාාව ස්මඟ ණෙහොඳින් ස්ම්බන්ධා වීමට ණෙමය ණෙහොඳ ණෙමවලමකි.

1. ආරම්භාණෙ� දී ණෙදවියන්වහන්ණෙස්� 
පරිපූර්� ණෙලෝකයක් මැවීය.

2. පාපය ණෙදවියන්වහන්ණෙස්�ණෙ� 
පරිපූර්� ණෙලෝකය බිඳ දැමීය.

3. ණෙදවියන්වහන්ණෙස්�ණෙ� පුත් ණෙේසුස්් 
වහන්ණෙස්� පාපණෙ� දඬුවම ණෙගැවා ඇත්ය.

4. ණෙදවියන් වහන්ණෙස්්ණෙ� පුත් ණෙේසුස්් 
වහන්ණෙස්් පාපණෙ� දඬුවම ණෙගැවා ඇත්ය.

5. ණෙ�සුස්්වහන්ණෙස්් එකම පරිපූර්� 
මිනිස්ා විය.

6. ණෙ�සුස්්වහන්ණෙස්් මිය ගිණෙ�ය.

7. ණෙ�සුස්්වහන්ණෙස්් ත්යැන්පත් කරන 
ලදි.

8. ණෙ�සුස්්වහන්ණෙස්් මර�ණෙයන් 
උත්ථාාන විය.

9. ණෙ�සුස්්වහන්ණෙස්් මිය ගිණෙ� ඔණෙේ 
පව් නිස්ාය.

10. ණෙ�සුස්්වහන්ණෙස්� දැන් ඔබට 
ස්දාකාල ජීවනය නමැති ත්යයාගැය  

ලබා ණෙදයි.

11. ඔබ ණෙමම ත්යෑ�ගැට කැමතිද? 12. ඇදහිල්ණෙලන් ඔණෙේ 
ගැැලවුම්කරුවා වන්නැයි 

ණෙ�සුස්්වහන්ණෙස්්ණෙගැන් ඉල්ලන්න.

13. ණෙගැාස්් ස්ෑම ණෙකණෙනකුටම ණෙම් 
ශුභාාරංචිය කියන්න!
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ළමා සම්පාත් සඳහා යාච්ඤාායේ ගිවිසුම

අපණෙ� ණෙපොණෙත් ස්ාම්පල, ණෙපොත් පිංච, යාච්ඤාා කාඩ්පත්, 
වර්�ක ණෙපොත්ය ස්හ ණෙවනත් ණෙනොමිණෙල් වීඩිණෙයෝ පුහුණුව, 
ශ්රවය, හා බාගැත්ය කළ හැකි ස්ම්පත් ගැණෙව්ෂ්�ය කිරීමට 
අපණෙ� ණෙවේඅඩවිය භාාවිත්ය කරන්න!

theprayercovenant.org/children 
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111“මට යාච්ඤාාකරපන්න, එවිට මම නුඹට උත්ත්යරදී, නුඹ ණෙනාදන්න 
මහත්වූ අමාරු ණෙද් නුඹට ණෙපන්වන්ණෙනමි”–ණෙයරමියා 33:3 

දර්්ශනය: ණෙලෝකය පුරා ණෙ�සුස්් ක්රිස්්තුස්් වහන්ණෙස්�ණෙ� ආධිපත්යයය පිබිදීමක් දැකීම.
යමයහ්වර: යාච්ඤාා ගිවිසුණෙම් බලය තුළින් ළමයින්ට ස්හ වැඩිහිටියන්ට ණෙ�සුස්්වහන්ණෙස්ව අනුගැමනය කිරීමට මඟ ණෙපන්වීම.

අද දින ේයා පාාරයට සම්බනධ ්වනන: වැඩි විස්්ත්යර ස්ඳහා theprayercovenant.org/children ණෙවත්ය පිවිණෙස්න්න

theprayercovenant.orgය
ල

ෝක
ය
ට

ආරාධනා ක
රන

න

යාච්ඤාා කරනන
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