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දේව අනාවරණයට 
ප්රතිචාාර ක්වින් 
විශ්වාසදේ ජිවිතය් 
ගත කරයි. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
දේව ප්රසාක ිධාාන 
මගි් ක්රිස්්් 
වහ්දස්ට සම්බ්ා 
වී නව ජීවිතයකට 
සා්ි කරයි. 
 

අද ෝස්්ලුවරු්දේ 
කැඳවීම      
(9  ාඩම) 
 

 අද ෝස්්ලුවරු්දේ කැඳවීම 
පිළිබඳ දතාර්රු රැස් කරයි. 

 තම කැඳවීම්වලට ිධසි ප්රතිචාාර 
කැ්විය යු්බව ප්රකාශ කරයි. 

 දේව වානය කියවා දමදනහි 
කරයි. 

 දේව වානයට අනුව තම ජීවිතය 
දගාඩ නගා ගනී. 

අද ෝස්්ලුවරු්දේ කැඳවීම   

 ධීවරය් හතරදකනා කැඳවීම  

(මදතව් 4/18-22) 

 මදතව්්මාදේ කැඳවීම   

(මදතව් 9/9-13) 

 අද ෝස්්ලුවරු 
දකාදලාස්දකනාදේ නම්  

          (මදතව් 10/2-4) 

 ජුකාස් දවනුවට මතිචයස්  ත්කර 
ගැනීම  
(ක්රියා 1/12-26) 
ාමමදූත වගකීම්  ැවරීම 

(මදතව් 28/19-20) 
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පූජකවරය හා 
ආශිවමාකකාර 
බ්ානය    
 (11හා 14  ාඩම්) 
 

 දස්වදේ ප්රසාක ිධාාන පිළිබඳ 
දතාර්රු රැස් කරයි.  

 දස්වදේ ප්රසාක ිධාානවල විනනාකම් 
අගය කරින් කථා කරයි. 

 පූජාප්රසාීන් දවනුදව් යා්ඤා 
කරයි. 

 ශුේා වු  වුදේ ආකශමය අනුව 
ආකශමමත් දලස ජීවත් දවයි. 

 පූජකවරය       
    ධූරය් 03 
     ැවදරන වගකීම් 
    පූජකවරු දකාටස් 02 
     කවි පූජකවරු්දේ ද ාදරා්ු 02 
     ැවිදි පූජකවරු්දේ දව්කභාර 03 

 ආශිවමාකකාර බ්ානය      
   කි්නු විවාහදේ ල්ෂණ 
   දකමාපිය්දේ යු්කම් 
   නාසදරතදේ ශුේා වූ  වුදල්            
ලබාගත හැකි ආකශමය් 

 2 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ැවිදි දිවිය හා ගිහි 
කැඳවීම 
     (12-13  ාඩම්) 
 
 

  ැවිදි දිවිය හා ගිහි කැඳවීම පිළිබඳ 
දතාර්රු දවන දවන ම ලැයිස්් 
ගත කරයි. 

  ැවිදි දිවිය දකවිය් වහ්දස්දේ 
කැඳවීම් බව ප්රකාශ කරයි. 

 ද ාු පූජකවරදය්  ැවදරන 
වගකීම් ඉටු කරයි. 

 මීසදම් ාමමදූත කායමය්වලට 
උන්ුදව් සහභාගී දවයි. 

  ැවිදි දිවිය     
             ැවිදි පූජක 
            පූජක දනාවන  ැවිදි 
            දව්කභාර 

 ගිහි කැඳවීම       
ද ාු පූජකවරය හා ිධල පූජකවරය 
ද ාු පූජකවරදය් ලැදබන කායමය් 
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4 දේව  ණත් 
පිළි දිින් දේමදේ 
ජීවිතය්   ගත 
කරයි. 

මව්පිය්ට සංග්රහ 
කරමු 
(15  ාඩම) 
 

 

 හතරවන  නත පිලිබඳ දතාර්රු 

ලියා ක්වයි. 

 තම යු්කම් හා වගකීම් ිධසි දලස 

ඉටු කළ යු් බව ප්රකාශ කරයි. 

 දකමාපිය් ට කීකරුව ජීවත් දවයි. 

 වැඩිහිිනය් ට ගරු කරයි. 

මව්පිය්ට සංග්රහ කරමු 

 කස  නදත් හතරවන  නත 

 කළ යු් කෑ හා දනාකළ යු් කෑ 

 දකමාපිය් වැඩිහිිනය් 
දවනුදව් යු්කම් හා වගකීම් 
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 දබාරු සා්ි 

දනාකියව     

(16  ාඩම) 

 

 සතය්ළ ජීවත් වීදම් ීන හෘකය සා්ිය 
ට ිධතර ම ඉඩ දිය යු් බව ප්රකාශ 
කරයි. 

 සතයගරුක සමාජය් දගාඩ නැගීම 
සකහා කායකවිය යු් ආකාරය ලියා 
ක්වයි. 

 දබාරු කීම අතහැර සතය කථා කරයි. 

 සමාජය ්ළ එකිදනකාට අවංක ව 
ජීවත් දවයි. 

දබාරු සා්ි දනාකියව     

 අනිධයස් හා සපීරා පිළිබඳ 
සිේිය (ක්රියා 5/1-11) 
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6  දසාරකම් දනාකරව  

(17  ාඩම)   

 

 හත්වන  නත ආර්ෂා වන  රිදි 

ජීවත්විය යු්බව ප්රකාශ කරයි. 

 අවංක මාගමවලි්  මණ් වස්්ව 

උ යන ආකාරය ලියා ක්වයි. 

 දසාරකම් කිරීදම් වැළකී යහ ත් 

ජීවිතය් ගත කරයි. 

 අ් අයදේ දේ ල ආර්ෂා කරයි. 

දසාරකම් දනාකරව    

 හත්වන  නතට විරුේා  ා  

 වස්්ව ඉ යිය හැකි සාාාරණ 
ක්රම 

2 

7  අ්වස්් ආශා 

දනාකරව 

(18  ාඩම) 

 කස වන  නත ර්ෂා කරින් 

ජීවත්විය යු්බව ප්රකාශ කරයි. 

 තණ්හා සිතිචවිලි නරුරු ක්රියාවලි් 

වැළදකන ආකාරය ලියා ක්වයි. 

 තමා ලක දකයි් ස්ටු දවයි. 

 තණ්හා දනාවී අ් අයදේ දේ ල 

ආර්ෂා කරයි. 

අ්වස්් ආශා දනාකරව      

 කසවන  නතට විරුේා  ා  

 ත්හාව මුේ අගුණ  ා යකි 

2 

8 යා්ඤාදව් 
ද ෝෂණය ලබා 
දකවිය් වහ්දස් 
හා මනුෂයයා සමග 
ගැඹුරු 
සම්බ්ාතාවය් 
දගාඩනගා ගිධයි. 

ජ මාල බැතිචය      

(19  ාඩම) 

 

 

 ජ මාලදේ ඉතිචහාසය පිළිබඳ 

දතාර්රු දගානු කරයි. 

 ජ මාල බැතිචය අ  ජීවිත ආර්ෂා 

කරන බව ප්රකාශ කරයි. 

  වුල් දලස දින තා ජ මාලය 

උ්ාාරණය කරයි. 

ජ මාල බැතිචය      

 අභිරහස් 20 හා අකාළ දින 

 ජ මාලය කියන අනුපිළිදවල 

හා එයට අකාළ යා්ඤා 

 මළවු්දේ ජ මාලය 

2 



 
                                                                                                             

 ජ මාල බැතිචය සම්බ්ාදය් 

මීසදම් ඇතිච වැඩ සටහ්වලට 

උේදයෝගදය් සහභාගී දවයි. 

 විවිා ප්රාථමනාව් හන්්වා ීනම 
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ශුේා බයිබලය 
පිළිබඳ අවදබෝාය 
ලබා එදිදනකා 
ජීවිතදේ ීන  ඵලකායීව 
භාවිත කරයි. 
 
 
 
 

 
 
 
දේව අනාවරණයට 
ප්රතිචාාර ක්වින් 
විශ්වාසදේ ජිවිතය් 
ගත කරයි. 
 

ලූ් ශුභාරංචිය    
(1-5  ාඩම්) 
 

 ලූ් ශුභාරංචිය පිළිබඳ ව කරුණු 
රැස්කරයි. 

 අ් අය දවත ශුභාරංචිය දගන යා 
යු් බව ප්රකාශ කරයි.  

 ශුේාාත්මයාණ් වහ්දස්දග් 
පූණම ව සැම හට කයාව ක්වයි. 

 ක්රිස්්් වහ්දස්ව අනුගමනය 
කරින් යාගික දිවිය් ගත කරයි. 

ලූ් ශුභාරංචිය  

 ක්වරයා   

  රමාථමය 

 හන්්වන දවනත් නම් 

  ණිවිඩය 

 සැලැස්ම 
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10 දමසියාිධක අනාවැකි       
(6 -7  ාඩම්) 
 

 දමසියාිධක අනාවැකිවලි් පිළිබිඹු 
වන ගැලවීදම් සැලැස්ම පිළිබඳ 
දතාර්රු රැස් කරයි. 

 ිධතර ම දේව හඬට කීකරු වූ 
රුේගලයි් පිළිබඳ ව කරුණු දසායා 
ලියා ක්වයි. 

 දේව හඬට ප්රතිචාාර ක්වයි. 

 දේව හඬට ප්රතිචාාර කැ්වීමට අ් 
අයව දයාමු කරවයි. 

දමසියාතිචක අනාවැකි      

 රුේගලදයකු දතෝරා ගැනීම 
(උත් ත්තිච 12/1-6/ 2 සාමුදවේ 
7/10-17/දයසායා7/14/ 
මීකා 5/1-4) 

 සඵල වු දමසියාිධක අනාවැකි 
දසකරියස් ්මා (ලූ් 1/11-20) 

             මරිය ්මී (ලූ් 1/26-34) 
            ජුදස් ්මා (මදතව් 1/18 -25) 
           කි් උ ත (ලූ් 2/1 -7) 
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11 ස්නාවක දජාහ් ්මා 

(8  ාඩම) 

 

 ස්නාවක දජාහ් ්මා පිළිබඳ 
කරුණු රැස් කරයි. 

 ස්නාවක දජාහ් ්මාදේ ඉගැ්වීම් 
අනුව ජීවත් විය යු් බව ප්රකාශ කරයි. 

 එ්මා අනුකරණය කරින් වතමමාන 
සමාජය ්ළ දිවැසිවරදයකු දලස 
කටයු් කරයි. 

 තම් ස් දේ අ් අය සමග දබකා 
ගිධයි. 

ස්නාවක ජුවාම්්මා  

 උ ත (ලූ් 2/57- 66) 

 දේශනාව (ලූ් 3/1- 14) 

 දේසුස් වහ්දස් පිළිබක 

සා්ිය (ලූ් 3/15-20) 

 ස්නාවක ජුවාම්්මාදේ 

මරණය (මදතව් 14/1 -12) 
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12  දේසුස් වහ්දස්දේ 

දූත දස්වාව 

(9 හා 11  ාඩම්) 

 දේසුස් වහ්දස්දේ දූත දමදහවර හා 
ප්රාතිචහායමය පිළිබඳව දතාර්රු 
දගානු කරයි. 

 ජනතා දස්වය සකහා දිවි කැ  කළ 
යු් බව ප්රකාශ කරයි. 

 විවිා ාමමදූත කටයු්වල ක්රියාලී ව 
ිධරත දවයි. 

දේසුස්  වහ්දස්දේ දූත දස්වාව 

 දබෞතීස්මය (ලූ් 3/21-22) 

  රී්ෂා කිරීම (ලූ් 4/1-13) 

 ගීලදේ දස්වාව ඇරඹීම 
 (ලූ් 4/14-15) 

 නාසදරත් හි දේශනාව  
           (ලූ් 4/16-21) 
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 මීසදම් ාමමදූත කටයු්වලට 
සහදයෝගය ලබා දකයි. 

 තම ජීවිතය ්ළ ප්රාතිචහායමය අත් 
කකියි. 

 ප්රාතිචහායමය වගමකීරණය  
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දේව ප්රසාක ිධාාන 
මගි් ක්රිස්්් 
වහ්දස්ට සම්බ්ා 
වී නව ජීවිතයකට 
සා්ි කරයි. 
 

දේව රාජයය 
(10  ාඩම) 
 

 

 දේව රාජයය පිළිබඳ දතාර්රු රැස් 

කරයි. 

 දේව රාජයය පිළිබඳ ඇතිච 

ප්රාතිචහායමය නම් කරයි. 

 දේව රාජයදේ විනනාකම් ්ළි් 

ජීවිතය ආදලෝකමත් කර ගිධයි. 

 දේව රාජයය දගාඩ නැගීමට 

කැ වීදම් හා සහදයෝගදය් 

කටයු් කරයි. 

දේව රාජයය     
 දේව රාජයය යනු කුම්ක? 

 දේව රාජයය පිළිබක  උ මා  
(මදතව් 13  රි්දේකය) 

 ලූ් ්මා  මණ් සකහ් 
කරන උ මා (ලූ් 10/25-37, 
15/11-32, 16/19-31) 
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14 දිවය සත්ප්රසාක 
වහ්දස්       
(12-13  ාඩම්) 
 

 දිවය සත්ප්රසාක වහ්දස් පිළිබඳ 
දතාර්රු රැස් කරයි. 

 දිවය සත්ප්රසාකය ්ළ දේසුස් 
වහ්දස් ජීවමානව වැඩසිිනන බව 
ප්රකාශ කරයි. 

 දිවය පූජාවට ද ර  ැයක ිධරාහාර 
ලලය රකියි. 

 භ්තිචදය් දයෝගය දලස දිවය 
සත්ප්රසාක වහ්දස් ලබා ගිධයි. 

දිවය සත්ප්රසාක වහ්දස්     

 ල්ෂණ 

 පූවම සලකුණු 
දිවය සත්ප්රසාීනය දභෝජනයට 
සූකානම       

 ආත්ිනක සූකානම  
 (1 දකාරි්තිච 11/27 -30) 

 ශාරීරික සූකානම 

 සභා නීතිච 
 (ශාසන නීතිචය 916, 917, 918, 919) 
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15  අභිවෘේි ආදේ ය 
(14-16  ාඩම්) 

 අභිවෘේි ආදේ ය පිළිබඳ කරුණු 

රැස් කරයි. 

 එයි් ලැදබන වරප්රසාක ප්රකාශ කරයි. 

 ශුේාාත්ම වරින් පූණම ව ක්රියා 

කරයි. 

  රිනත කි්නුවකු දලස ආකශමමත් 

ජීවිතය් ගත කරයි. 

 ිධසි වයදස් ීන දේව ප්රසාක ිධාාන ලබා 

ගැනීමට අ් අයව දිරිමත් කරයි. 

අභිවෘේි ආදේ නය  

 අභිවෘේි ආදේ නය ලැබීමට 

අවශය සුුසුකම් 

 පිළිදවත හා එහි අථමය් 

 වරප්රසාක  

 ශුේාාත්ම ීනමනා හා ඵල 
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16 දේව  ණත් 
පිළි දිින් දේමදේ 

ඒක දේව ව්කනාව  
(17, 18 හා 20  ාඩම්) 
 

 ශුේා වු ත්රීත්වය පිළිබඳ කරුණු රැස් 
කරයි. 

ඒක දේව ව්කනාව  

 ශුේා වු ත්රිත්වදේ අභිරහස  
          (ලූ් 4/5-8, ිධ්මයාම 20/3-5) 
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ජීවිතය්   ගත 
කරයි. 

 ශුේා වූ ත්රීත්වයට  මණ් ව්කනා 
කළ යු් බව ප්රකාශ කරයි. 

 ිනථයා ඇකහිලි ප්රතිච්දෂ ් කරින් 
එක ම දකවිය් වහ්දස්ට  මණ් 
ව්කනා කරයි. 

 දකවන  නතට අනුව දිව්රීදම් 
වැළකී සිිනයි. 

 ශුේා වූ ත්රීත්වදේ සාංක ක ජීවිතය තම 
 වුල ්ළි් ක්රියාවට නංවයි. 

 ිනතයා ඇකහිලි ප්රතිච්දෂ ් කරමු 

 දකවන  නත      
 

17 යා්ඤාදව් 
ද ෝෂණය ලබා 
දකවිය් වහ්දස් 
හා මනුෂයයා සමග 
ගැඹුරු 
සම්බ්ාතාවය් 
දගාඩනගා ගිධයි. 
 
 

සා්්වර බැතිචය    
(19  ාඩම) 
 

 සා්්වර බැතිචය පිලිබඳ දතාර්රු 
රැස් කරයි. 

 රූ  ව්කනාව ප්රතිච්දෂ ් කළ යු් 
බව ප්රකාශ කරයි. 

 සා්්වර ාරිත ාරිතායනය කරයි. 

 ශුේාව්තයි්දේ ජිවිතාකශමදය් 
තම ජීවිතය දගාඩ නගා ගනී. 

සා්්වර බැතිචය   

 රූ  ව්කනාව හා සා්්වර 
බැතිචය අතර ඇතිච දවනස 

 රුරාණ ගිවිසුම ්ළක විවිා රූ  
භාවිත කර ඇත   
(ිධ්මයාම 25/18-22, ගණ් 
කථාව 21/8-9) 

 ශුේාව්තයි් අ ට ලැදබන 
ආකශමය 
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18  ජනව්කනාව 
(22-23  ාඩම්) 

 ජනව්කනාව  පිළිබඳ කරුණු 

දගානු කරයි. 

 ජනව්කනාදව් අංග පිළිබඳව 

කරුණු ලියා ක්වයි. 

 අථමවත් ව ජනව්කනාවට 

සහභාගී දවයි. 

 ජනව්කනාදව් ලැදබන 

ද ෝෂණදය් යහ ත් 

කි්නුදව් දවයි. 

ජනව්කනාව 
 ජනව්කනාව 

ිධවමානය කිරීම 
 ජනව්කනාදව් අංග 
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19  දිවය පූජාව 
(24  ාඩම) 

 දිවය ූජජාදව් පිළිදවත් පිළිබඳව 

කරුණු රැස් කරයි. 

 දිවය පූජාවට ිධසි දලස සූකානම් 

විය යු් ආකාරය ප්රකාශ කරයි. 

 දිවය පූජාව් සංවිාානය කරයි. 

 දිවය පූජාවට භ්තිචදය් සහභාගී 

දවයි. 

දිව්ය පූජාවව් ප ප ප ප 

 දිවය පූජාදව් ප්රාාන දකාටස් 
 දිවය පූජා පිළිදවදත් අනු 

දකාටස් 
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20  අාම ජනව්කනා 
පිළිදවත්    

 අාම ජනව්කනා පිළිදවත් පිලිබඳ 
දතාර්රු රැස් කරයි. 

අාම ජනව්කනා පිළිදවත්   2 
 



 
                                                                                                             

 

 

(25  ාඩම) 
 

 තම විශ්වාසය වාමනය කර ගැනීමට 
අාම ජනව්කනාව කායක වන බව 
ප්රකාශ කරයි. 

 දමම පිළිදවත්වලට සහභාගි වී 
දේවාශිවමාකය ලබා ගනී. 

 දේවාශිවමාකදය් පූණම ව භ්තිචමත් 
කි්නුවකු දලස තම ජීවිතය දගාඩ 
නගා ගනී. 

 අාම ජනව්කනා පිළිදවත්වල 
විදශ්ෂ ල්ෂණ  

 අාම ජනව්කනා පිළිදවත්  

 ආශිවමාක කිරීම  

 ශුේා ාා්වලට ගරු කිරීම  

  ක්කම්  ැළඳවීම 

 අවමංගලය පිළිදවත්   

  


