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මහ ෝත්තම හෙවි 
පියාණන් සමග කථා 
කිරීම. 

හේසුස් ව න්හස් ම 
ඉගැන් වූ යාච්ඤාව 
(5 පාඩම) 

 හේසුස් ව න්හස් ඉගැන් වූ යාච්ඤාව කට 
පාඩහමන් පවසයි. 

 ස්වාමිවාක් ආරාධනාහේ අඩංගු මූලික 
හකාටස් හවන්කර ෙක්වයි. 

 සහ ෝෙරත්වහයන් යුක්තව සමාව හෙමින් 
ය පත් ෙරුවකු හෙස ක්රියා කරයි. 

ස්වාමිවාක් ආරාධනාව 
 

2 
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හෙවි පියාණන් 
ඇමතූ හේසු සමිඳුන්  
(6 පාඩම) 

 හේසුස් ව න්හස් යාච්ඤා කළ අවස්ථා 
නම් කරයි. 

 නිවැරදි ඉරියේ පවත්වා ගනිමින් 
යාච්ඤාහේ  ා භාවනාහේ හයහෙයි. 

 යාච්ඤාව  ා භාවනාව මගින් හෙවි 
පියාණන් ව න්හස් සමග කථා කරයි. 

යාච්ඤාව  ා භාවනාව 2 

 
3 

උත්තරීතර හේසුස් 
ව න්හස්හේ සුවිහ ්ෂී 
ගුණාංග නම් කරයි. 

අසීමිත හේව ආෙරය 
(12 පාඩම) 

 පළමු හේව පනත් තුන අනුව ජීවත් විය  ැකි 
ආකාරය පිළිබඳ ව සාකච්ඡා කරයි. 

 හේව තාත්තාට ආෙරය ෙක්වමින් පළමු හේව 
පනත් තුන ආරක්ෂා කරයි. 

 හෙවියන් ව න්හස්හේ නාමයට 
නිරන්තරහයන් ම හගෞරව කරයි. 

 ඉරුදින හෙවියන් ව න්හස්ට ප්රසන්න හෙස 
ගත කරයි. 

හේව පනත් 

 හෙවියන් ව න්හස් ට හේම 
කිරීම (1, 2  ා 3 පනත්) 

 

2 

4 හේව පනත් තුළ 
අසල්වැසි හේමය 
(13 පාඩම) 

 තම අසල්වැසියා ට හේම කළ යුතු 
ආකාරය ලියා ෙක්වයි. 

 හෙමාපියන් ට  ා වැඩිහිටියන් ට කීකරු 
හවයි. 

 පනත් අනුගමනය කරමින් හේව ෙරුවකු 
හෙස ජීවත් හවයි.  

හේව පනත් 

 අසල්වැසියා ට හේම කිරීම  
         (4 සිට 10 ෙක්වා පනත්) 
 

2 
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 අලුත් ආඥාව 
(14 පාඩම) 
 

 හේසුස් ව න්හස් ඉගැන් වූ ප්රධාන ආඥාව 
ලියා ෙක්වයි. 

 හේසුස් ව න්හස් අසරණයින්ට පිහිට වූ 
අවස්ථා ෙැයිස්තු ගත කරයි. 

 සහ ෝෙරහයන් හේමහයන් තම ජීවිතය 
හගාඩ නගා ගැනීමට කටයුතු කරයි. 

හේසුස් ව න්හස්හේ 
ඉගැන්ීම් 

 හේමහආ ආඥාව 

2 



 
                                                                                                             

6 ශුේධ බයිබෙහආ  ා 
සාන්තුවරයින්හේ 
චරිත  ඳුනා ගනී. 

ීර සැම්සන් 
(16 පාඩම) 

 ීර සැම්සන්හේ චරිතහයන් ගත  ැකි ආෙ ශ 
ලියා ෙක්වයි. 

 සැම්සන්හේ මරණ හමාහ ාහත් දී හෙවියන් 
ව න්හස්හගන් කළ ඉල්ීම ප්රකා  කරයි. 

 "සැම්සන්හේ ීර ක්රියා" යන මාතෘකාව 
යටහත් රචනාවක් ලියා ෙක්වයි. 

ීර සැම්සන් 2 

7  සිත්  ැරුණු පාවුලු 
තුමා 
(17 පාඩම) 

 ශුේධ වු පාවුලු තුමා පිළිබඳ කරුණු වගු ගත 
කරයි. 

 ශුේධ වු පාවුලු තුමා උත්ථාන වූ හේසුස් 
ව න්හස් අත්ුටු අන්ෙම ප්රකා  කරයි. 

 ශුේධ වූ පාවුලු තුමා හමන් විවිධ ප්රබන්ධ 
තුළින් තම හල්ඛන කොව ඉදිරිපත් කරයි. 

ශුේධ වු පාවුලු තුමා 

 ජීවිත පසුබිම 
          ධමශදූත හස්වාව 

2 

8  ශුේධ වූ ජුහස්වාස් 
ධමශ දූත 
පුෙුරාහණෝ 
(18-19 පාඩම්) 

 ශුේධ වූ ජුහස්වාස් මුනි තුමා පිළිබඳව කරුණු 
හගානු කරයි.  

 එතුමා අභිහයෝග ජයගත් අයුරු ලියා ෙක්වයි. 

 ශුේධ වූ ජුහස්වාස් මුනි තුමා කළ 
ප්රාතිහා ායශයන් නිමශාණාත්මකව ඉදිරිපත් 
කරයි. 

 ශුේධ වූ ජුහස්වාස් මුනි තුමා චරිතායනය 
කරයි. 

ශුේ ධ වූ ජුහස්වාස් මුනි තුමා 

 හස්වාවන් 

 ප්රාතිහා ායශයන් 

2 
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ශුේධ බයිබෙය 
පිළිබඳ අවහබෝධය 
ෙබා එදිහනො 
ජීවිතහආ දී  ඵෙොයීව 
භාවිත කරයි. 
 
 
 
 
 
 
 
 
හේව අනාවරණයට 
ප්රතිහාචාර ෙක්වමින් 
වි ්වාසහආ ජීවිතයක් 
ගත කරයි. 

ශුේධ බයිබෙය - 
පංච පුස්තකය 
(1  ා 2 පාඩම්) 

 ශුේධ බයිබෙහආ හපාත් නිවැරදි ව 
වගශීකරණය කරයි. 

 ශුේධ බයිබෙහආ හපාත් නිවැරදි ව  ා 
ක්ෂණිකව හපරළයි. 

 ශුේධ බයිබෙය හගෞරවහයන් භාවිත කරයි. 

 පංච පුස්තකහආ කථාන්ෙර ආසාහවන් 
කියවයි. 

ශුේධ බයිබෙය 
 හකාටස් 02 
 හපාත් නාමාවලිය 

 පංච පුස්තකය 
 

2 

10 ශුභාරංචි 
(3 පාඩම) 

 ශුභාරංචි  තහශ කතුවරුන් පිළිබඳ 
හතාරතුරු ලියා ෙක්වයි. 

 අප එකිහනකාට ශුභාරංචියක් විය යුතු බව 
ප්රකා  කරයි. 

 ශුභාරංචි එදිහනො ජීවිතහආ දී පරි රණය 
කරයි. 

ශුභාරංචි 

 ශුභාරංචි 04 

 ශුභාරංචිවෙ සංහක්ත  

 
 
2 

11 හෙෝකය මැීම 
(4, 5  ා 6 පාඩම්) 

 මැීහම් කථා පුවහත් එක් එක් දිනය පිළිබඳ 
හතාරතුරු හගානු කරයි. 

 හේව මැවිල්ෙ අගය කරමින් කථා කරයි. 

හෙෝකය මැීම 

 මැීහම් පළමු කථාව 
(උත්පත්තිහා 1/1-2/4අ 

 හේව මැවිල්ෙ අගය කිරීම 

2 



 
                                                                                                             

 හේව මැවිල්ෙ ආරක්ෂා කර සංවධශනය 
කරයි. 

 මිනිසාහේ උතුම්කම විෙ ා පාමින් ය පත් 
ජීවිතයක් ගත කරයි.  

        (ගීතාවලිය 104) 

 හේව මැවිල්ෙ ආරක්ෂා 
කිරීම 

 උතුම් ම හේව මැවිල්ෙ වූ 
මිනිසා 

12  හේසුස් ව න්හස්හේ 
උපත  ා ළමා කාෙය 
(7- 8 පාඩම්) 

 හේසුස් ව න්හස්හේ උපත  ා ළමා කාෙය 
පිළිබඳ හතාරතුර රැස් කරයි. 

 නිරතුරු හේව ප්ර ංසාවට හයාමුවිය යුතු බව 
ප්රකා  කරයි. 

 හේව කැමැත්තට අනුව කටයුතු කරමින් 
හේසුස් ව න්හස් හමන් ආෙ ශමත් ජීවිතයක් 
ගත කරයි. 

 තම පවුහල් අය සමග ස හයෝගහයන් 
කටයුතු කරයි. 

හේසුස් ව න්හස්හේ උපත  ා ළමා 
කාෙය 

 එහේරු  ා හේව දූතහයෝ  
(ලූක් 2/8 -20) 

  ාස්රවන්තයින්හේ 
පැමිණීම  
(මහතේ 2/1-12) 

 චමශහේෙනය, නම් තැබීම 
 ා කැප කිරීම 
(ලූක් 2/21-24) 

 හේව මාලිගහආ නැතිහාීම 
 ා ළමා කාෙය 
(ලූක් 2/41-52) 

 හේසුස් ව න්හස්හේ 
වධශනය  
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13 හේව ප්රසාෙ නිධාන 
මගින් ක්රිස්තුන් 
ව න්හස්ට සම්බන්ධ 
ී නව ජීවිතයකට 
සාක්ි ෙරයි. 
 

හේව ප්රසාෙ නිධාන       
(9-10 පාඩම්) 
 

 හේව ප්රසාෙ නිධාන වගශකීරණය කරයි. 

 හේව ප්රසාෙ නිධාන තුළින් හේව වරප්රසාෙ 
ෙබා ගැනීමට ක්රියා කරයි. 

 ආරම්භක හේව ප්රසාෙ නිධානවෙ වැෙගත්කම 
ලියා ෙක්වයි. 

 හේව ප්රසාෙ නිධාන ෙබා ගැනීමට අන් අයව ෙ 
උනන්ු කරවයි. 

හේව ප්රසාෙ නිධාන          

 හේව ප්රසාෙ නිධාන 
වගශීකරණය 

 ආරම්භක හේව ප්රසාෙ 
නිධාන 

2 

14 සුවය ොනය කිරීහම් 
හේව ප්රසාෙ නිධාන  
(11 පාඩම) 
 

 සුවය ොනය කිරීහම් හේව ප්රසාෙ නිධාන 
තුළින් සුවය ෙැහබන බව ප්රකා  කරයි. 

 හමම ප්රසාෙ නිධාන හෙක පිළිබඳ ව 
හතාරතුරු ෙැයිස්තු ගත කරයි. 

 හරෝගීන්හේ ආල්පනය ොනය කිරීමට 
ස්ථානයක් සූොනම් කරයි. 

 හමම ප්රසාෙ නිධාන ෙබා ගැනීමට අන් 
අයව ෙ හපාළඹවයි. 

සුවය ොනය කිරීහම් හේව ප්රසාෙ 
නිධාන 

 සමගි සන්ධානය 
ෙැහබන වරප්රසාෙ 
ෙැබිය යුතු අවස්ථා 

 හරෝගීන්හේ ආහල්පය  
ෙැහබන වරප්රසාෙ  
දිය යුතු අවස්ථා  
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15  හස්වය සඳ ා 
ස්ථාපිත හේව ප්රසාෙ 
නිධාන  

 හස්වය සඳ ා ස්ථාපිත හේව ප්රසාෙ නිධාන 
විස්තර කරයි. 

 පූජකවරහආ වැෙගත්කම ප්රකා  කරයි. 

හස්වය සඳ ා ස්ථාපිත හේව ප්රසාෙ 
නිධාන 

 පූජක වරය 

2 



 
                                                                                                             

(12 පාඩම) 
 

 මීසම තුළ ඇතිහා විවිධ හස්වාවන්වෙට ොයක 
හවයි. 

 හෙමාපියන් ට වැඩිහිටියන් ට ස හයෝගය 
ෙක්වමින් ය පත් ෙරුහවක් හෙස ජීවත් 
හවයි. 

ස්ථාපිත කිරීම 
 (ලූක් 22/19) 
පූජකතුමන්ොහේ     
හස්වාවන් 

 ආශිවශාෙකාර බන්ධනය 
ස්ථාපිත කිරීම (උත්පත්තිහා 
2/18,2/24 මාක් 10/6 -9) 
පවුෙ තුළ ෙරුවන්හේ 
යුතුකම්  ා වගකීම් 
(උපහේ කයා 3/12 -16, 
7/27 -28)  
(හකාහොස්සි 3/20 /එපීස 
6/1) 

16  ශුේධ වූ සභාහේ 
ශික්ෂා පෙ 
 (18 පාඩම) 
 

 ශික්ෂා පෙ පිළිබඳ හතාරතුරු හගානු කරයි. 

 ශුේධ වූ සභාහේ ශික්ෂා පෙ අනුසාර කළ 
යුතුබව ප්රකා  කරයි. 

 ශුේධ වූ සභාහේ ශික්ෂා පෙවෙට අනුව ජීවත් 
හවයි.  

 ශුේධ වූ සභාහේ නඩත්තුව සෙ ා ආධාර 
කරයි. 

ශුේධ වූ සභාහේ ශික්ෂා පෙ 2 

17 යාච්ඤාහවන් 
හපෝෂණය ෙබා 
හෙවියන් ව න්හස්  ා 
මනුෂයයා සමග 
ගැඹුරු 
සම්බන්ධතාවයක් 
හගාඩනගා ගනියි. 
 
 

යාච්ඤාව    
(19 පාඩම) 
 

 හනාකඩවා බැ ැපත්ව යාච්ඤා කිරීහම් 
වැෙගත්කම පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් 
කරයි. 

 නිවැරදි ඉරියේහවන් යුතුව යාච්ඤා කළ 
යුතු බව ප්රකා  කරයි. 

 එදිහනො ජීවිතහආ දී අන් අය හ ළා 
හනාෙකියි. 

 යාච්ඤාව පිළිබඳ උපමාවලින් ගත ැකි 
ආෙ ශ තම ජීවිතහයන් පිළිබිඹු කරයි. 

යාච්ඤාව    

 යාච්ඤාව යනු කුමක්ෙ?  
             (ලූක් 11/5-8) 

 අධමශිෂ්ඨ 
විනි ච්යකාරයා 

            (ලූක් 18/1-8)  

 පරිසිවරයා  ා අයකැමියා 
             (ලූක් 18/9 -14)   
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18  යාච්ඤා කළ යුතු 
අවස්ථා  ා හපාු 
යැුම්  
(20 ස  23 පාඩම්) 
 

 අප යාච්ඤා කළ යුතු අවස්ථා ලියා ෙක්වයි. 

 සෑම කායශයක් ම සිු කිරීමට හපර යාච්ඤා 
කළ යුතු බව ප්රකා  කරයි. 

 සභාහේ නිෙ යාච්ඤා (හපාු යැුම්) 
වි ්වාසහයන් යුතුව උච්චාරණය කරයි. 

යාච්ඤා කළ යුතු අවස්ථා  ා හපාු 
යැුම් 
යාච්ඤා කළ යුතු අවස්ථා 

 උෙෑසන අවදි වූ විට  ා 
රාත්රි නින්ෙට යෑමට හපර  

 පාසෙට  ා ගමනක් යාමට 
හපර   

 ආ ාර අනුභවයට හපර  
 ා පසු 

2 



 
                                                                                                             

 

 

 විහ ්ෂ කායශයක් ආරම්භ 
කිරීමට  හපර 

 හපාු යැුම් 
වි ්වාස ෙක්ෂණය 
තුන්කාෙ ආරාධනාව 
ෙයාධික මනස්ථාපය 

19  නහමෝ මරිය 
යාච්ඤාව    
(22 පාඩම) 
 

 හේව මාතාවන් ව  ඳුන්වන නම් ෙැයිස්තු 
ගත කරයි. 

 හේව මාතාවන්හේ ෙ ශනයීම් ලියා 
ෙක්වයි. 

 හේව මාතාවන්ට නිසි හගෞරවය ෙක්වමින් 
ක්රියා කරයි. 

 හේව මාතාවන් හමන් අන් අය හවනුහවන් 
මැදි ත් හවයි. 

නහමෝ මරිය යාච්ඤාව   

 මංගෙම් කීම  
(ලූක් 1/26 -38) 

 නහමෝ මරිය යාච්ඤාහේ 
හකාටස් 03 

     මංගෙම් කීම 
    හේව මාතාවන්හේ ප්රතිහාචාරය 
    ශුේධ වූ සභාව එක් කළ හකාටස 
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20  නිමශාණාත්මක 
යාච්ඤා    
(24 පාඩම) 
 

 යාච්ඤා කිරීම කිතුනු වගකීම බව ප්රකා  
කරයි. 

  ෙවතිහාන් ම නැහගන යැඳුම් එදිහනො 
ජීවිතහආ දී භාවිත කරයි  

 තමාට අය පත කරන්නන් උහෙසා යාච්ඤා 
කරයි. 

 යාච්ඤා නිමශාණය කරයි. 

නිමශාණාත්මක යාච්ඤා    

 යාච්ඤාවක තිහාබිය යුතු 
ෙක්ෂණ 

         ප්ර ංසා 
        තුතිහා පිදීම 
       කමාව අයැදීම 
       ඉල්ීම් 
        හේව ආරක්ෂාවට බාරීම 
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