III න ක ොට - කදවිඹන්වන්කේට කදන කේරා
නභ් ායඹ ව ඹාච්ඤා තුශ කදවිඹන් වන්කේකේ ශුද්ධ අභිමුඛත්කඹහි ගත යන කේරා

කදවිඹන් වන්කේකේ යුද්ධායුධලින් ැයසීභ
(කේ ඹාච්ඤා ඔඵකේ දිනඳතා උදෑන දින චර්යාකේ ක ොටක් යගන්න. ෑභ දින භ නැගී එන
ආත්මි අභිකඹෝගරට කදවිඹන් වන්කේකේ ලක්තිකඹන් ව ඵරකඹන් මුහුණදීභට කේ ඹාච්ඤා
ඔඵ සුදානේ යනු ඇත.)
ප්රර්ි
භණිඹ ්ාමීන්වන් භභ භකේ නිදිඹවනින් නැගිටින විටභ, භභ ඳා තඵන්කන් යුද්ධ භූමිඹ ට ඵ
භභ දනිමි. එනමුත් භභ තත් කදඹක් දනිමි. එනේ, ්ථීය නැගීසිටීභට අ්ය් සිඹල්රභ ඔඵවන්කේ
භට දී ඇති ඵඹ. එකවයින් ඔඵවන්කේ ශුද්ධාත්භඹාණන්කේ ඵරකඹන් භභ කදවිඹන් වන්කේකේ
යුද්ධ යුධ ලින් ැයකන්කනමි.
ඳශමු, භකේ හි භත ගැෂවීකේ ආයක්ා කතොප්පිඹ දභාගන්කනමි. රුණාකන් භාකේ භන ව
භාකේ සිතුවිලි ආයක්ා යගත භැන. භාකේ ඇ් කද රැ ගත භැන. කිසිභ ඳාඳඹ ට ඇතුල්වීභට
ඉඩ කනොවැරිඹ භැන කදවිඹන් වන්කේකේ කද් කත භාකේ සිතුවිලි සිඹල්ර කඹොමු ර භැන.
ධර්මි්ඨ භ නභැති ෂඹැ්භ භඟින් භාකේ වදත ව සිඹලූ වැඟිේ ආයක්ා යනු රැකේා. භා
ඳාරනඹ යනු රඵන්කන් භාකේ වැඟිේ භඟින් කනො නමුත් ත්යග
කඹන් න කරට භභ ඹාච්ඤා යමි.
ඉන ඳටිඹක් කරසින් ඔඵවන්කේකේ ත්යන
භා ටා ඔතා ගන්කනමි. සිඹලූ ැයදිලින් රුණාකන්
භා රැ ගත භැන. භාකේ ඳාද ආයක්ාකිරීභට භභ භාදානකේ ඳාවන් ඳැශගනිමින් ඔඵකේ ත්යම
තුශ භාකේ ඳාද වි ශ භැන. සිඹලූ ඳවයදීේ ඉදිරිකේ ්ථීය සිටගැනීභට භා ඵරේඳන්න ශ
භැන.
මීශඟට, ඇදහිල්ර නභැති ඳලිව භභ අතට ගන්කනමි. ාතන්කේ ගිනිභඹ ඊතරලින් මිඳුනි
රුණාකන් භා රැ ගත භැන. ඹක්ඹාකේ සිඹලූ උඳාඹන්ට විරුද්ධ නැඟි සිටීභට ඔඵවන්කේකේ
වමුදා භඟ භා එ ට තැබු භැන. අාන ලකඹන් ආත්භඹාණන්වන්කේකේ ඩු එනේ
ඔඵවන්කේකේ ශුද්ධ චනඹ භභ අතට ගනිමි. අලුත්වු පුබුදු යන්නාවු විධිලින් ඵයිඵරඹ කිඹවීභට
භට උදේ යන්න. මිඳුනි එවිට ැභවිටභ සිඹලූ ඳවයදීේ ආඳ්ට වයන්නටද ඔඵවන්කේකේ ත්යි
අන්රය්යන්
භඟ කඛදාගැනීභටද භභ සුදානේ සිටින්කනමි.
්ාමීනි, අද දිනඹ තුශ භභ ඳවයදීභට මුහුණකදන ඵ දනිමි. එනමුත් භට ්ථීය සිටගැනීභට
ඔඵවන්කේ භා ඵරගන්ා ඇතිකේ . මිඳුනි රුණාකන් අද දිනකේ ටනට අ්යන
ලක්ති ඹභට
දුන භැන. ්ාමීන්වන්කේකේ ප්රී.
තිඹ භාකේ ලක්තිඹ න්කන්ඹ. කේසු් වන්කේකේ නාභකඹන්
ඹාච්ඤා යමි. ආකභන්.
ඵයිඵල් වන (එපී 6:13-18)

1

්ාමීන්කේ ඹාච්ඤා
්ර්ගකඹහි ැඩසිටින අඳකේ පිඹාකණනි, ඔඵකේ නාභඹට කගෞය කේා. ඔඵකේ යාජ්රය්ඒා, ඔඵකේ
ැභැත්ත ්ර්ගකඹහි කභන් කඳොකශොකහිද යනු රැකේා. අකප් ද්ඳතා කබෝජනඹ අඳට අද දුන
භැන. අකප් ණඹ ායඹන්ට අඳ භා ශාක් කභන් අකප් ණඹත් අඳට භා ශ භැන. අඳ ඳරීක්ාට
කනොඳමුණුා, නපුයාකගන් අඳ ගැශවු භැන. භක්නිාද රාජ්යය
ඹත් ඵරඹත් භහිභඹත් දා ාරඹටභ
ඔඵවන්කේකේඹ.
ආකභන්
ඵයිඵල් වන (භකතේ 6:9-13)

2

්ාමීන්වන්කේකේ ආයක්ා වා ඹාච්ඤා
භකවෝත්තභඹාණන්කේ යව් ්ථානකේ ාඹ යන අපි, සිඹලූ ඵරැතිඹාණන්කේ කණැල්ර
ඹටකතහි ාඹ යන්නමු. “උන්වන්කේ භාකේ ආයක්ා ්ථානඹඹ. භාකේ ඵරක ොටුඹ, භාකේ
කදවිඹන් වන්කේ ඔඵවන්කේ ක කයහි විල්ා යන්කනමි” ඹයි භභ ්ාමීන්වන්කේට
කිඹන්කනමි.
ත්යම
කඹන්භ ඔඵවන්කේ ඳක්ෂි ැද්දාකේ උගුකරන්ද බිඹ රු කරඩකයෝගලින්ද අඳ රැ ගන්නා
කේ .
ඔඵවන්කේකේ පිඹාඳත්ලින් ඔඵ අඳ ආයණඹ

යනකේ ,

තද ඔඵවන්කේකේ පිඹාඳත් ඹභ අඳ ආයක්ාන්කනමු.
ඔඵවන්කේකේ ත්යල
ාදී භ අඳට රැ යණඹ ව ඳලිවද න්කන්ඹ.
රෑ ාරකේ ඇතින බිඹටත් දාකල් විදින ඊගටත් අඳුකර් ගභන් යන ංගතඹටත් ඉයමුඳුන්
කේරාකේ ඳාළු යන විනාලඹටත් අපි බිඹ කනොන්කනමු.
අඳකේ ඳැත්ත

දවක් කදනාද,

දකුණු ඳැත්ත

ද දවක් ැකටන්නට වැකිඹ. එකවත් එඹ අඳ රඟට එන්කන් නැත.

එකවත් එඹ අඳ රඟට එන්කන් නැත.
අඳකේ කදකනතින් අඳ එඹ දකිනා ඳභණඹ,
දු්ටඹාකේ විඳා ඹ අඳ දකිනා ඳභණඹ.
භක්නිාද ්ාමීනි අපි ඔඵ අඳකේ ආයක්ා ්ථානඹ
භකවෝත්භඹාණන් අඳකේ ා්ථානඹ

යගත්කතමු,

යගත්කතමු,

අඳ කත කිසි නපුයක් ඳැමිකණන්කන් නැත.
අඳකේ ා්ථානඹට කිසිභ ංගතඹක් ශඟාන්කන් නැත,
භක්නිාද අඳකේ සිඹලූ භාර්ගරදී අඳ ආයක්ා යන පිණි, ්කීඹ කද්දුතඹන්ට උන්වන්කේ අඳ
ගැන අණකදන කේ .
අඳකේ ඳඹ ගර

කනොදින කර, ඔවුන්කේ අත් පිට අඳ උසුරාගන්නා ඇත.

අඳ සිංවකඹකු වුත් ර්ඳකඹකු වුත් ඳාගන්කනමු,
තරුණ සිංවඹාත් ර්ඳඹාත් ඳයින් ඳාගන්කනමු.
“භක්නිාද අපි අඳකේ ප්රර්ි්
භඹ ඔඵ කත තැබු නිා ඔඵවන්කේ අඳ මුදාවරින කේ . අපි
ඔඵවන්කේකේ නාභඹ දැනසිටින නිා භා උ් යනකේ .
අපි ඔඵවන්කේට ඹාච්ඤා යන්කනමු. ඔඵවන්කේ අඳට උත්තය කදන කේ .
දුකක්දී ඔඵවන්කේ අඳ භඟ න කේ .
ඔඵවන්කේ අඳ මුදා කගෞයඹට ඳමුණුන කේ ,
අඳට දීර්ඝායුදී ගැෂවීභ අඳට කඳන්න කේ .”
ඵයිඵල් වන (ගීතාලිඹ 91)
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්ාමීන් වන්කේ අඳකේ ැඳයුේ රුාකණෝඹ (අඳකේ සිඹලූ අ්යතාන්
ම
උන්වන්කේ පුයාරන
කේ .)
්ාමීන්වන්, ඔඵ භාකේ එකේයාකණෝඹ, භට කිසි හිඟඹක් නැත. භට අ්ය් සිඹල්රභ භට
තිකඛන්කන්ඹ.
නිල්තණ බිේර ඔඵ භා රඟින්ට ර්නකේ .
නිර දිඹ අලින් භට භඟකඳන්න කේ .
ඔඵවන්කේ භාකේ ආත්භඹ ප්රා
ණත් යන කේ . භාකේ ලක්තිඹ අලූත් යන කේ .
ඔඵවන්කේකේ නාභඹ කගෞයඹට ඳමුණුමින් භා නිැයදි භාකත් කගනඹනකේ .
එකේඹ, ඉතාභ අඳුරු මිටිඹාත භැදින් භභ ගභන් යන විටදී ඳා භභ බිඹ කනොන්කනමි.
භන්ද භාකේ ්ාමීන්වන් ඔඵවන්කේ භා භඟඹ,
ඔඵවන්කේකේ දණ්කඩන් ව ැයඹටිකඹන් භට ආයක්ාද ැනසිල්රද රැකේ.
භාකේ තුයන් ඉදිරිකඹහිදී ඔඵවන්කේ භට
භංගර කඵොදුනක් පිළිකඹර

ය කදන කේ .

භාකේ හි කතලින් ආකල්ඳ යන කේ ,
ආශිර්ාද ලින් භාකේ කුරාන උතුයා ඹයි.
ැඵවින්භ ඔඵවන්කේකේ ඹවඳත් භත් කනොනතින ප්රර්
භඹත්
භාකේ සිඹලූ ද්ර භා අනු එන්කන්ඹ.
තද, ්ාමීන්වන් භභ දා ල්භ ඔඵවන්කේකේ නිකහි ජීත්න්කනමි.
ඵයිඵල් වන (ගීතාලිඹ 23)
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තුන්න ඳැකේ ඹාච්ඤා
කේසු් වන් ඔඵවන්කේ භයණඹට ඳත්වුකේ , එනමුත් ආත්භ උකදා ජීනකේ උල්ඳත ඳැන
නැගුකන් තද දඹාකේ භවා ාගයඹ මුළු කරෝ ඹටභ විය වුකේඹ.
ජීනකේ උල්ඳතවු මිඳුනි කිසිදා කත්රුේගත කනොවැකි දිව්යිභඹ දඹාන්තඹාකණනි මුළු කරෝ ඹභ
ට යගනිමින් අඳ භත ඔඵවන්කේ හි් ශ භැන.
අඳ කත වු දඹාකේ උල්ඳතක් කරසින්,
කේසු් වන්කේකේ වදතින් ගරාකගන ආ රුධියඹ ව තුය කත අපි අඳකේ විල්ාඹ තඵමු.
ශුද්ධ කදවිඹන් වන්කේ, අති ශුද්ධ ඵරත්තඹාණන් වන් ශුද්ධ දා ාලි
කතද මුළු කරො කතද දඹා දැක්වු භැන. (තුන් යක්)
්ාමිවු කේසු් වන්, දඹාකේ යජ්ජුරුන්වන් අපි ඔඵ තුශ විල්ා
ආකභන්.
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තැනන්වන් අඳ

යන්කනමු.

කදවිඹන් වන්කේකේ භඟකඳන්වීභ කවීභ
්ාමීනී, භට ගැනීභට අ්යලතීයණ උකදා භභ ඔඵකේ භඟකඳන්වීභ කොඹන්කනමි. භකේ ජීවිතඹ
උකදාවු ඔඵකේ ැභැත්ත කොඹන්කනමි. ්ාමීනී භාකේ මුළු වදතින්භ භභ ඔඵවන්කේ විල්ා
යන්කනමි. භභ භකේභ දැනුභ භත කනොඹැකඳන්කනමි. භභ යන සිඹල්ර උකදාභ ඔඵවන්කේකේ
ැභැත්ත කොඹන්කනමි. තද මිඳුනි, ඔඵවන්කේ භා ගතයුතු භාත භට කඳන්න ඵ දන්කනමි.
්ාමීනි, ඔඵවන්කේකේ ශුද්ධ ඳාමුර නිල්චර සිටීභට භට උගන්න්න. ඔඵවන්කේකේ සිහින් වඬ
ඇසීභට ඇති වැකිඹා භට උගන්න්න. භභ ඔඵවන්කේට කී රුකමින් ඔඵකේ අණඳනත් ඳත්න
කරව භට ආශිර්ාද යන්න.,
පිඹාකණනි කේසු්වන්කේකේ නාභකඹන් භභ ඹාච්ඤා
ඵයිඵල් ඳවන (හිකතෝඳකද්ල 3:5-6)
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යමි ආකභන් .,

ාංා, සිකත් ආතතිඹ ව

යදය අභිඵා ජඹගැනීභ ඳවා ඹාච්ඤා

සිඹලු ඵරැති කදවිඹන්වන්., භභ ඹාච්ඤාකන් ඔඵ කතට එන්කනමි., භා ක ඵඳු කද් දයාකගන
ඹන්කන්දැයි ඔඵ වන්කේ දන්නා කේ ., භභ යදයකඹන් ව සිකත් ආතතිකඹන් පිරී සිටිමි., භභ
යදයවත්., ාංාකන් පිරුනත් එයින් කිසි ැඩක් නැති ඵ භභ දන්නා ්ාමීනි., තද ඔඵ
වන්කේ සිඹලු ඵරඹ ඇත්තාවද ඵරකඹන් පිරුණාව ව ප්රර්එ
භණීඹවු කදවිඹන්වන්කේ ඵද භභ
දන්කනමි., ඔඵවන්කේකේ ආශිර්ාදඹ ව භාදානඹ කොඹාකගන භභ ඔඵ කත එන්කනමි.,
ඔඵවන්කේකේ සිඹලු දරුන් ඔඵ ඉදිරිපිටට ඳැමිණීභට ඔඵ ආයාධනා යන ඵද භභ දන්කනමි., ඒ
අතයට භා ැනි කකව., ඵය උසුරමින් සිටින අඹද ඇතුරත් න ඵද දනිමි., ඔඵවන්කේ තුශ භට
නිාඩු ඔඵ කඳොකයොන්දු වී ඇති ඵ භභ දන්කනමි., භාකේ සිඹලු ාංා ව සිඹලු යදය භභ ඔඵට
කදන්කනමි., භන්ද ඔඵවන්කේ භා ගැන වර නකේ ., ්තතියි ්ාමීන්වන්., ඔඵවන්කේ
වදතින් ඉතාභ භෘදුඹ., ඹටවත් ඳවත්ඹ., ඔඵවන්කේ තුශ භට නිාඩු වමුන්කන්ඹ.,
භා ාකේභ තත්ඹන්ට මුහුණ ඳාන්නාව කභකරො සිටින ඔඵකේ සිඹලු ප්රර්ල
භණීඹ දරුන් භභ දැන්
ඹාච්ඤාකන් ඔඵ කත ඔන්කනමි., ඔඵවන්කේකේ භාදානකඹන් අඳට ආශිර්ාද ශ භැන.,
පිඹාණනි භභ රේ ඹාච්ඤා ඉල්රා සිටින්කන් කේසු්වන්කේකේ ඵරත් නාභඹ නිාඹ.,
ආකභන්.,
ඵයිඵල් ඳවන (භකතේ 11:28-30., 1 කප්තෘ් 5:7)
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සුඹ ඳවා ඹාච්ඤා
සිඹලුඵරැති කදවිඹන්වන්., ඔඵවන්කේ ලද්ධඹ., ධර්මි්ඨඹ., ඔඵවන්කේ ඵරන්තඹ., එකේද
දඹාකන් පිරී ඇත., ්ර්ගකේ ව කඳොශරව් සිඹලු අධි ාරීත්ඹ ඔඵවන්කේකේඹ.,
ප්රර්රි
භණීඹ කදවිමිඳුනි., ඔඵ රුණා අනුග්රක
වකේ කදවිඹන්වන්කේඹ., අඳ සිඹලුකදනාටභ ඔඵවන්කේ
ජීනඹ දුන්කේ ., ඔඵ අඳකේ ගැෂවුේ රුාකණෝඹ., ඔඵවන්කේකේ දෑකතහි ව ඔඵවන්කේකේ
අධි ාරීත්ඹ තුශ ., කයෝගඹට ව යදයඹට ඉවලින් සුකිරීරේ ඵරඹ තිකඛන්කන්ඹ.,
ඔඵවන්කේ ක තයේ ප්රර්ද
භණීඹද., දඹාකන් පිරී ඇතිද., ඔඵවන්කේකේ එ භ පුත්රත
ඹාණන් න
කේසු් ක්රිම
්තු්වන්කේ අඳකේ ගැෂවුේ රුාකණෝ කර අඳට දුන්කේ ., කේසු්වන්කේකේ
සුකිරීරේ ඳවරින් ව එතුභන්කේ ශුද්ධ කල් ලින් අඳකේ සිඹලුභ ඳාඳ ව කයෝග කුරුසිඹ භත
කෝදාවරිනු රඵන්කන්ඹ., අපි සුඹ රැබුකමු! ්ාමීන්වන්කේ භාකේ සිඹලුභ දුර්ර ේ ව
ඳාඳඹන් ඔඵවන්කේට කිඹා සිටින්කනමි:
්ාමීනි., භට භාවු භැන., ඔඵවන්කේ නැති භට කිසිත් නැත., භා සුඹ රඵන්කන් ඔඵකේ
රුණා අනුග්රට
වකඹන් ඳභණඹ., ඔඵ සිඹලු වා් රේ කදවිඹන්වන්කේඹ., ඔඵවන්කේකේ සිඹලු
ඵරකඹන් පිරි., ප්රර්ි්
භණීඹ., දඹාඵය ඵරඹ තුශ භභ විල්ා යමි., ඔඵවන්කේ භට භා දී භා සු ශ
කේ ., ්ාමීනි., භට ඳවිත්රර්
අලුත් වදතක් දීභ ගැන භභ ්තති යමි., ්ාමීනි., ඔඵවන්කේකේ
භාදානඹ දීභ ගැන භභ ්තති යමි., රුණාකන් භා භග දවටභ සිටිඹ භැන., ඔඵවන්කේ
එේභානුකල්ඹ (කදවිඹන්වන්කේ අඳ මගඹ).,
භාර්ගඹද ත්යිඹද ජීනඹද ඔඵවන්කේඹ., භාකේ ජීවිතකේ ආකරෝ ඹ ඔඵවන්කේඹ., භා ගැෂවීභ
රැබුරව් භා කතව ඔඵ ප්රර්
භකඹන්ඹ., ඔඵවන්කේකේ අනගි., ශුද්ධ කරයින් භා ා තැබු භැන.,
්ාමීව කේසු්වන්., භා තත් ඔඵට රං යගත භැන., ඔඵකේ භවත් ඵරඹ තුශ භභ විල්ා
යමි., ඔඵවන්කේ භාකේ සු යන්නාකණෝඹ., ආයක් ඹාකණෝඹ., භාකේ යණඹ., ඔඵ භාකේ
කදවිඹන්වන්කේඹ.,
්ාමීව කේසු්වන්., භා තත් ඔඵට ශං යගත භැන., ඔඵකේ භවත් ඵරඹ තුර භභ විල්ා
යමි., ඔඵවන්කේ භාකේ සු යන්නාකණෝඹ., ආයක් ඹාකණෝඹ., භාකේ යණඹ., ඔඵ භාකේ
කදවිඹන්වන්කේඹ.,
්ාමීව කේසු්වන්කේ., ඔඵ භා ගැන සිඹලුභ කදඹ දන්නා කේ ., භාකේ අ්යිතාඹන් ව භාකේ
ආලාන් දන්නාකේ ., ඔඵවන්කේ ඵරත්ව ශුද්ධව දෑතට භභ භා
ැඳ යන්කනමි.
ඔඵවන්කේකේ ැභැත්ත කර භට සිදුරව්ා. භභ ඔඵවන්කේකේඹ. භභ ගැෂවීභ ව සුඹ රැබීමි.
පිඹාකණනි., ඔඵකේ
රුණා අනුග්රත
වඹ ව ආශිර්ාදඹ අ්යින භාකේ සිඹලුභ කවෝදය
කවෝදරිඹන් ගැනද භභ ඹාච්ඤා යමි. භභ භාකේ සිඹලුභ ඹාච්ඤා ඉල්රා සිටින්කන්
කේසු්වන්කේකේ ඵරත්ව නාභඹ නිාඹ. ආකභන්.
ඵයිඵල් ඳවන (කඹාඹා 53:5., ගීතාලිඹ 103:1-5., කඹොවන් 14:6)
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කදවිඹන්වන්කේකේ ඵරකඹන් ව අධි ාරිත්කඹන් නය

සිතුවිලි ව පුරුදු ඳව ය දැමීභ

ආදය මිඳුනි., ඔඵවන්කේකේ ආශිර්ාදඹ ව අනුග්රර්
වඹ භා පිට ඇති ඵ භභ දන්කනමි. ඔඵකේ දෑ
ඉදිරිකේ කනොටින්නාව සිතුවිලි ව පුරුදු භග භභ කඳොය ඵදන්කනමි. රේ සිඹලු නය සිතුවිලි ව
පුරුදු ඳව ය දැමීභට භට අ්යඹ.
ර ර්ඳයින් ව කගෝනු්න් ඳයින් ඳාගා දැමීභට භට ඵරඹ ව
අධි ාරීත්ඹ දීභ ගැන භභ ්තති යමි. එකේභ තුයාකේ සිඹලු ඵරඹට ඉවලින් භට ඵරඹදීභ ගැන
්තති යමි. තද කිසික් කිසිභ ආ ායඹකින් භට ඳවය කනොකදන්කන්ඹ. එකේ කවයින්., කභභ නය
සිතුවිලි වා පුරුදු රට රේ කභොකවොකත්භ භා අතවැය ඹන කරසින්., කේසු්වන්කේකේ ඵරන්ත
නාභකඹන් භභ අණ යමි. ්ාමීනි., ඔඵවන්කේකේ අගනා කරයින් භා කෝදා සිඹලු ඳාඳකඹන් භා
ඳවිත්ය ශ භැන. ඔඵකේ රුණා අනුග්ර
වකඹන් ව දඹාකන් භා පිකයේ භැන., ඔඵවන්කේකේ
ශුද්ධව නාභඹ භහිභඹට ඳත්කිරීභට ව උ්කිරීභ උකදා භා ජීත්කේා. භා ඹාච්ඤා යන්කන්
කේසු්වන්කේකේ ඵරත්ව නාභඹ නිාඹ. ආකභන්.
ඵයිඵල් ඳවන (ලූක් 10:19)
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ාභඹ උකදා ඹාච්ඤා
්ාමීන්වන්., භාකේ වදත යදයකඹන් පිරී ඇත . භට භදානඹ නැත්කත්ඹ. භාකේ භන
කනත ට වැයවීභට භභ උත්ාව ශද., යදයඹට ඳත් යන සිතුවිලි නැගී එන්කන්ඹ. ්ාමිව
කේසු්වන්., ඔඵකේ සිඹලු දරුන්ට ඔඵකේ භාදානඹ ඔඵ වන්කේ කඳොකයෝනදුව කේ .
ඔඵවන්කේ කභකේ ඳැස කේ . “නුමරා කත භාදානඹ තඵා ඹමි. භාකේ භාදානඹ නුමරාට කදමි.
භා කදන්කන් කරෝ ඹා කදන්නාක් කභන් කනොරව්. නුමරාකේ සිත් ැශකමන්නටත් බඹකන්නටත්
කනොකදල්රා.”
්ාමීව කේසු්වන්., භභ ඔඵකේ කඳොකයොන්දු විල්ා යමි. භභ ඔඵවන්කේ තුශ විල්ා යමි.
භා භග සිටින නිා භභ ඔඵවන්කේට ්තති යමි මිඳුනි. භභ ඔඵකේ ශුද්ධ නාභඹට ප්රර්
ලංා
යන්කනමි. ඔඵ භට ර න ඵැවින් භාකේ සිඹලු යදය භභ ඔඵ වන්කේට ඹටත් යන්කනමි. තද
ඔඵකේ භාදානඹ භා පිට ඵ භභ විල්ා යන්කනමි. ඔඵකේ භාදානඹ භා තුශ ක්රි.
ඹා යන්කන්ඹ.
ඔඵකේ භාදානඹ සිඹලු භනු්යරයාකත්රුේගැනීභ අභිඵා ඹන්කන්ඹ. ්ාමීන්වන්., ්තතිරව්ා.
්ාමීන්වන්., ඔඵ ක කයහි ්ථීයකරව සිතතඵා සිටින සිඹල්කරෝභ., ඔඵ ක කයහි විල්ා යන
ඵැවින් ඔඵ ඔවුන් ලාන්ත භාදානකඹන් ආයක්ා යන කේ . ්ාමීනි., භභ ඔඵ විල්ා යමි. ඔඵ
අඳකේ දාතන ඳර්තඹ ව අඳකේ දා ාලි ලක්තිඹඹ. භභ භාදානකඹන් ැතිය නිදාගන්කනමි.,
භන්ද ඔඵ ඳභණක් භා සුයක්ෂිත තඵන කේ .
ඔවුන්කේ වදත් තුශ භාදානඹ නැති ඔඵකේ සිඹලු දරුන් උකදාද භභ ඹාච්ඤා යමි., ඔඵකේ
භාදානඹ ඔවුන් වදත් ්ඳර්ල යමින් ඔවුන්ද නනු රැරේා. පිඹාකණනි භා රේ ඹාච්ඤා ඉල්රා
සිටින්කන් කේසු්වන්කේකේ ඵරත් නාභඹ නිාඹ. ආකභන්.
ඵයිඵල් ඳවන (කඹොවන් 14:27., ගිතාලිඹ 4:8., කඹාඹා 26:3., 1 රප්තෘ් 5:7., පිලිප්පි 4:6-7)
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තභන්කේභ ැයදි ව ඳාඳඹන් උකදා කදවිඹන්වන්කේකේ

භා ඉල්රාගැනීභ උකදා ඹාච්ඤා

ප්රර්ග
භණීඹ ්ර්ගීඹ පිඹාකණනි., ඔඵවන්කේකේ ශුද්ධව අබිමුට ඳැමිණ ඔඵ ඳාමුර හිදගන්නට භට
ඉඩදුන භැන. භාකේ සිතුවිලිතුලින්ද භාකේ චන ව භාකේ ක්රිබ
ඹා තුළින් භා විසින් ශාව සිඹලුභ ඳාඳ
උකදා භභ ඔඵකේ භා ඉල්රා සිටින්කනමි.
((( ඔඵ

ශාව සිඹලු ැයදි ව ඳාඳ උකදා

භා ඉල්රා සිටින්න :

ඔඵකේ ශභා විකේදී
ඔඵකේ තරුණ ඹකේදී
ඔඵකේ ැඩ යන ්ථානකේ / ඳාැකල්/

ාර්යාකේදී

ඔඵකේ ඳවුකල් අඹ අතය ේඵන්ධතාඹන් රදී
ඔඵකේ නෑදැයින් ව මිතුයන් අතය ේඵන්ධතාඹන් රදී
අන්ඹඹන් භග ඔඵකේ ේඵන්ධතාඹන් රදී
සිඹලු ාරකේදීභ ඔඵ අතින්
භා ඉල්රා සිටින්න )))

යනු රැබ සිඹලු ැයදි උන්වන්කේ කත කගනඑමින් උන්වන්කේකේ

්ාමීන්වන් ., භාකේ වදත තුශ ැරියන්නාව සිඹලුභ ඳාඳ භභ දැනගන්කන් ක ොකවොභද?
තභන්කේභ ැයදි කොඹා දැනගත වැක්කක් ාටද? භාකේ ැඟවුනු ඳාඳ රට රුණා ය භට භා
න්න. රේ ැඟවුණු ැයදි ලින් භා ඳවිත්ය යන්න. උභනාකන්භ යන ඳේලින් භා ඈත් ය
තඵන්න. ඒාට භා ඳාරනඹ කිරීභට ඉඩකදන්න එඳා මිඳුනි. එවිට භභ යද ාරී වැඟීකභන් නිදව්
න්කනමි• විලාර ඳාඳලින් නිැයදි රු න්කනමි.
භභ ඳේ ය ඇත්කතමි., භාකේ ඳාඳ කේදී ඹන්කන් ඔඵවන්කේකේ රුණා අනුග්රඑ
වඹ නිාඹ. එකේ
න්කන් කේසු් ක්රිප
්තු්වන්කේ භාකේ ගැෂවුේ රුාකණෝ ඵ භභ පිලිගන්නා නිාඹ.
උන්වන්කේ කභකරොට ඳැමිණිකේ භාකේ ඳාඳඹ ව භාකේ කයෝගඹ නැති ය දැමීභටඹ.
උන්වන්කේකේ
රුණා අනුග්රන
වකඹන් ව අඳ උකදා කුරුසිඹ භත භයණඹ තුළින්., භට
ඔඵවන්කේට භාකේ පිඹාකණනි ඹන කරසින් ථාකිරීභට පුළුන.
්ාමීන්වන්., ඔඵ ඉතා ඵරේඳන්නඹ., එකේභ ඉතාභ ප්රර්.
භණීඹඹ. ඔවුන්., ඔවුන්කේ ඳාඳ ගැන
ඳසුතැවිලි ව ර ., ඔඵවන්කේ නිනඹ නගයඹට මිදීභ කදමින් ., එහි සිටි සිඹලු කදනා ගෂාගත්
කේ . ාමීන්වන්., ඔඵ රුණාඵය දඹාන්ත කදවිඹන්වන්කේඹ., ක ෝඳ වීභට ප්රි
භාදඹ.,
ප්රර්ි
භණීඹ රුණා ගුණකඹන් පිරී ඇත .
රුණා ය භා ඳවිත්ය යමින් භාකේ වදත ව භාකේ භන පිරිසිදු ශ භැන. භා විසින් ය ඇති
ඳාඳරට භට භා දුන භැන. කේසු්වන්කේකේ ශුද්ධ කරයින් භා කෝදා ඳවිත්ය ශ භැන.
ඔඵවන්කේකේ ශුද්ධව ව ඵරේඳන්නව නාභඹට භභ ්තතිඹ ව ප්රු
ලංා කදන්කනමි.
භාකේ මුඛකේ චනද භාකේ වදකත් බානාද ඔඵවන්කේ ඉදිරිකේ පිළිගැනීභට සුදුසු රව්ා. අකන්
මිඳුනි., ඔඵ භාකේ ලක්තිඹයි., ඔඵ භාකේ ගැෂවුේ රුාකණෝයි. රුණා ය භට භා කදමින්.,
ඔඵකේ භාදානකඹන් ප්රර්ඔ
භකඹන් ව ප්රීම
තිකඹන් භට ආශිර්ාද ශ භැන. භකේ ඳවුරටද රුණා ය
ආශිර්ාද ශ භැන.
පිඹාකණනි., කේසු්වන්කේකේ ඵරත්ව ව ශුද්ධව නාභකඹන් ඹාච්ඤා යමි., ආකභන්.
ඵයිඵල් ඳවන (ගිතාලිඹ 19:12-14)
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අන්යියන්ට

භාදීභට වැකිවීභ රැබීභ උකදා ඹාච්ඤා

ප්රර්න
භණීඹ ්ර්ගීඹ පිඹාකණනි., භාකේ සිත රිදී ඇත . භට භාදිඹ කනොවැකි ඹැයි කර වැඟීභක්
ඇතිරව්. ((( ඔඵට භාදීභට අභාරු පුද්ගරඹාකේ නභ ඳවන් යන්න ))) රේ සිද්ධිඹට භාදීභට
භට අභාරුයි. එනමුත්., මිදුනි., භාකේ වදත තුශ භා කනොදීරේ ගුණාංගඹ ඇතුරත් තිබීභ ඔඵට
අ්යරනැති ඵ භභ දන්කනමි. භට ඔඵවන්කේකගන් ඉකගනගැනීභට කඵොකවෝ කද් තිකඛන්කන්ඹ.
ඔඵවන්කේකේ ඒ ජාත පුත්රට
ඹාණන් ව අඳ ්ාමී ව කේසු් ක්රි
්තු්වන්කේ රේ කරෝ ඹට
එවුරව්., භා කනුකන් කුරුසිඹ භත භයණඹට ඳත්කමින්., භාකේ ඳාඳ ව කයෝග භාකගන් අකවෝසි
කිරීභටඹ. උන්වන්කේකේ අනගි කල් තුළින් භාකේ ඳාඳ රට භා රැබී., ඒා දවටභ කෝදා
ඳවිත්ය යනු රැබුරව්ඹ. තද පිඹාකණනි., භාකේ ඳසුගිඹ ඳාඳ ඔඵ කිසිදා භතක් කනො යන ඵ ඔඵ
ඳා තිරබන්කන්ඹ.
මිදුනි., අන්යුඹන් කත රුණාකන් අනු ේඳාකන් සිටීභට භට ඉගැන්වු භැන. අඳකේ ්ාමීව
කේසු්වන්කේ තුළින් ඔඵවන්කේ භට භා දුන් කරභ අන්ඹඹන්ට භාදීභට භට ඉගැන්නු
භැන. පිඹාකණනි., භභ ඹාච්ඤා යන්කන් කේසු්වන්කේකේ ඵරත් නාභකඹන්ඹ. ආකභන්.
ඵයිඵල් ඳවන (එපී 4:32., කවේරර
ේ 10:17)
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බිඹ ඹටඳත් ය ජඹගැනීභට ඹාච්ඤා
ප්රර්
භණීඹ ්ර්ගීඹ පිඹාකණනි., ඔඵකේ ශුද්ධ නාභඹ ඵරත් ඳවුයක්ඹ. භභ ඔඵ කත දු එමි., එවිට
භභ සුයක්ෂිත කමි. ඔඵ භාකේ ්ාමීන්වන්කේඹ., භාකේ කදවිඹන්වන්කේඹ. ඔඵවන්කේ
එේභානුකල් න්කන්ඹ., කදවිඹන්වන්කේ අඳ භඟ. භා තුර සිටින තැනන්වන්කේ කරෝ කේ
සිටින තැනන්වන්කේට ඩා උතුේඹ. භභ බිඹ කනොන්කනමි.
්ාමීනි., භභ ඔඵවන්කේකේ දරුා න්කනමි., භා භගකඳන්නු රඵන්කන් ශුද්ධාත්භඹාණන්
විසින්ඹ. භභ ඔඵකේ දරුා ඹයි ්ථීය ඳැසීභට ශුද්ධාත්භඹාකණෝ භාකේ ආත්භඹ භඟ එ තුන
කේ .
්ාමීනි., ඔඵවන්කේ සිඹල්ර බාය සිටින කේ ., සිඹල්ර ඳාරනඹ
පිඹාකණෝ ඵැවින් භට බිඹ වීභට කිසිභ කදඹක් නැත .

යන කේ . ඔඵ භාකේ අේඵා

්තතිරව්ා පිඹව මිඳුනි., ඔඵවන්කේකේ භාදානකඹන් භට දිගටභ ආශිර්ාද ශභැන. තද
පිඹාකණනි., බිඹ අභිඵා ජඹගැනීභට අ්යි න්නාව අන්යය
ඹන් උකදාද ඔඵවන්කේකේ දඹා ව
අනුග්රර්
වඹ ඉල්රා භභ ඹදිමි. පිඹාකණනි., භභ ඹාච්ඤා යන්කන් කේසු්වන්කේකේ ඵරත්ව
නාභකඹන්ඹ. ආකභන්.
ඵයිඵල් දවන (හිකතෝඳකද්ල 18:10., 1 කඹොවන් 4:4., කයෝභ 8:14-16)
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කදවිඹන්වන්කේ තුශ ඇදහිල්ර ව ඵරාකඳොකයොත්තු උකදා ඹාච්ඤා
්ාමීනි., භාකේ ඹාච්ඤා අදව් භග මභ ඔඵ කත එන්කනමි. භාකේ ඹාච්ඤා ඔඵවන්කේ අන ඵ
භභ දන්කනමි. භභ දුර්ර., භකේ සිත තුශ ැ ඹන් ඇතින අ්ථා තිකඛන්කන්ඹ. භාකේ ඇදහිල්ර
දුර්රන්නාව අ්ථා ඇත්කත්ඹ. භාකේ ඇදහිල්ර දුර්ර න්නාව අ්ථාන් ගැන භාවු භැන.
රුණාකන් භාකේ විල්ා භඳ භ ගැන භාවු භැන.
ඇදහිල්ර ඳැමිකණනුකේ කදවිඹන්වන්කේකේ චනඹ ඇසීකභන්ඹ. ඔඵවන්කේකේ ශුද්ධ චනඹ න
ඵයිඵරඹ කිඹවීකභන් භභ ත ැඩිපුය කරා ගත යන කර රුණාකන් භට ආශිර්ාද යන්න.
රුණාකන් භාකේ ඇදහිල්ර ැඩි ශ භැන. අඳ ඵරාකඳොකයොත්තු න කදඹ ඇත්තටභ රැකඛන
ඵට අඳට ඇති වති ඹ ඇදහිරර න්කන්ඹ. එභඟින් අඳට දැකිඹ කනොවැකි කදඹ ගැන වති ඹක්
රඵාකදන්කන්ඹ. ඔඵවන්කේ තුශ භාකේ ඇදහිල්ර ැඩින කර භට ආශිර්ාද ශ භැන.
ඔඵවන්කේ අඳකේ ඹාච්ඤා රට පිළිතුරු කදන අඳකේ ප්රර්රි
භණීඹ කදවිඹන් වන්කේ ඵ භභ
දන්කනමි. භා ඹාච්ඤා යන කදඹ භට ඹවඳත් කනොන අ්ථා ඇති නේ භා කත ව ඹවඳත්භ කදයින්
භට ආශිර්ාද ශ භැන. ශුද්ධව මිදුනි ඔඵවන්කේට භා ව භකේ ජීවිතඹට ඇති උතුේභ ැරසුේ
ඇති ඵට ඔඵ කඳොකයොන්දුවී එනේ භාදානකේ ැරේ භට ඹවඳත් අනාගතඹක් දීභට ව
ඵරාකඳොකයොත්තුක් දීභට ැරසුේ භා කත තිබිඹ වැකි ඹවඳත්භ ැරැ්භ ඵ භභ විල්ා යමි.
ඔඵවන්කේට කී රුවීභට භට ඉගැන්නු භැන.
ඔඵවන්කේ ඵරාකඳොකයොත්තුරව් කදවිඹන්වන්කේඹ. භභ ඔඵ විල්ා යන ඵැවින් භාකේ ජීවිතඹ
ේපර්ණකඹන්භ ප්රීි්
තිකඹන් ව භාදානකඹන් ඔඵවන්කේ පුයාරනු ඇතැයි භභ ඹාච්ඤා යමි. එවිට
ශුද්ධාත්භ ඵරඹ තුළින්. ්ථීය කභන් ව ඵරාකඳොකයොත්තුකන් භභ පිරී ඉතිරී ඹන්කනමි.
තභන්කේ ඇදහිල්ර භග කඳොයඵදිමින් සිටින අන්යිඹන් ගැනද භභ ඹාච්ඤා
තුශව එභ ඵරාකඳොකයොත්තුරව් ආකරෝ ඹ අත්දැකීභට අ්යභ
ප ඇත්කත්ඹ.
පිඹාකණනි කේසු්වන්කේකේ නාභකඹන් භභ ඹාච්ඤා

යමි. ආකභන්.

ඵයිඵල් ඳවන (කයෝභ 10:17 කඹයමිඹා 29:11 කයෝභ 15:13 කවේරර
ේ 11:1)
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යමි. ඔවුන් ඔඵවන්කේ

ප්රර්
භඹ උකදා ඹාච්ඤා - කේසු්වන්කේකේ ප්රර්
භඹ තුළින් නපුය ජඹගැනීභ
ප්රර්
භණීඹ ්ර්ගීඹ පිඹාකණනි අඳකේ ඳවුල් රට නපුය කිරීභට උත්ාව ශ අඹ අඳට දැනුත් කවෝ
කනොදැනුත් අඳට වානිකිරීභට වීරිඹ ර අඹ දැන් අපි ඹාච්ඤාකන් ඔඵ කතට කගකනමු.
පිඹාකණනි අන්යශ
ඹන්ට භාන කර ඔඵ අඳට උඳකද් දී ඇත . එකවයින් රේ අඹකගන්
සිඹලුකදනාටභ අපි දැන් භා කදන්කනමු. තද රේ අඹට භාදානඹ ව පරත්ඹ කදන කර අපි
ඹාච්ඤා යමු. ඔඵවන්කේකේ රුණා අනුග්රශ
වඹ භාදානඹ ව පරත්ඹ කදන කර අපි ඹාච්ඤා
යමු. ඔඵවන්කේකේ රුණා අනුග්ර්
වඹ භාදානඹ ව දඹාකන් ඔවුන්ට ආශිර්ාද ශ භැන.
්ාමීව කේසු්වන් ඔඵ කභකේ ඳැසකේ - නුමරාකේ තුයන්ට ප්රර්
භ යන්න ඔඵට ලාඳ යන
අඹට ආශිර්ාද යන්න ඔඵට ද්රව්ල යන අඹට ඹවඳත යන්න ඔඵට හිරිවැය යමින් පීඩා යන අඹ
උකදා ඹාච්ඤා යන්න. එවිට නුමරා ්ර්ගකේ සිටින නුමරාකේ පිඹාණන්කේ පුත්රි
කඹෝ න්කනෝඹ.
භන්ද උන්වන්කේ නපුරු අඹටත් ඹවඳත් අඹටත් තභන් ඉය උදා යන කේ . ධර්මි්ඨ ව
අධර්මි්ඨ සිඹලුකදනාට ැසි එන කේ .
ඵයිඵල් ඳවන (භකතේ 5:44-45)
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ඹටත්වීභ උකදා ඹාච්ඤා - භාකේ ජීවිතඹ කදවිඹන්වන්කේට බායදීභ
්ාමීනි “ඉල්රන්න එවිට ඔඵට කදනු රැරේ• කොඹන්න එවිට නුමරාට ේඵරව්• තට්ටු යන්න එවිට
නුමරාට කදොය වරිනු රැරේ” ඹයි ඔඵවන්කේ ඳැස කේ . ්ාමීනි කභන්න භභ කභහිඹ. භාකේ
ජීවිතඹට එන කර භභ ඉල්රාසිටිමි. මිඳුනි ඔඵකේ ැභැත්ත භභ කොඹමි භාකේ ජීවිතඹ
ඔඵවන්කේට ඹටත් යමි. මිඳුනි භාකේ ජීවිතකේ ඳශමු ්ථානඹ ඔඵට කදන්කනමි. රුණා ය එඹ
ඳාරනඹ යන්න මිඳුනි. භන්ද ඔඵවන්කේකේ ැරැ්භ භකේ ජීවිතඹ ඳවාව ඹවඳත්භ ැරැ්භ
ඵ භභ දනිමි.
ඔඵවන්කේ අඳකේ ඹැදුේරට පිළිතුරු කදන අඳකේ ප්රර්
භණීඹ කදවිඹන්වන්කේ ඵ භභ දනිමි. භභ
භා උකදා යන ඹැදුභ භට සුදුසු කනොන්කන් නේ එඹ භට ඹවඳත්භ එ කනොරව් නේ භට ඹවඳත්භ
කදයින් භට රුණාකන් ආශිර්ාද ශ භැන. ශුද්ධ මිඳුනි භට ව භාකේ ජීවිතඹට භාදානකඹන්
ැරසුේ භට දීප්තිභත් අනාගතඹක් ව ඵරාකඳොකයොත්තුක් කගනදීරේ ැරසුේ ැති අති උතුේ
ැරැ්භක් ඇති ඵ ඔඵවන්කේ කඳොකයොන්දු ව කේ . භා උකදා ඔඵවන්කේ ාදා ඇති ැරසුේ
භාකේ ජීවිතඹට තිබිඹ වැකි ඹවඳත්භ ැරසුභ ඵ භභ විල්ා යමි. අව කඳොශට උ්
තිකඛන්නාක් කභන් ඔඵවන්කේකේ සිතුවිලි ව ඔඵවන්කේකේ ැරසුේ භකේ සිතුවිලි ව ැරසුේ
රට ඩා උ්ඹ. ඔඵවන්කේට කී රුවීභට භට ඉගැන්නු භැන. ඔඵකේ චනඹ කර භට සිදු
රව්ා
්ාමීනි ඔඵවන්කේකේ භාර්ග මට ඉගැන්නු භැන. එවිට භභ ඔඵකේ ත්ඹඹට අනු ජීත්
න්කනමි. “භභ ඔඵවන්කේට කගෞයඹ දීභ දවා භාකේ වදකත් ඳවිත්රිතාලභට දුන භැන.
පිඹාකණනි කේසු් වන්කේකේ ඵරත් නාභකඹන් භභ ඹාච්ඤා යමි. ආකභන්.
ඵයිඵල් ඳවන (භකතේ 7:7 ගීතාලිඹ 86:11 කඹයමිඹා 29:11 ලූක් 1:38 කඹාඹා 55:9)
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