
ඳළමු ය ෝජනාව 

ගයේ යහෝ මීසම තුළ යහෝ ඇති යදවිදු  දින සංඝ ක් හා එක්වීම 

“එකියනකාට යේ %ම කරන්න එයින් ඔබ මායේ යගෝලය ෝ බව සි ල්යලෝම දැන ගනිති.” 
(ජුවාේ 13: 34-35) 

ජාතHන්තර සමුළු වැනි විය ේෂ වු  අවස්ථාවන් වලදි මිතුරු කේ හා යගොඩනැගුනු සංඝ අඳට දැකි  හැකි . 

යේවා කලාතුරකින් ඳමණක්  ඇති වන එවා යවති. එයහත් යලෝකයේ යනොය ක් යඳයදස් තුළ යමම වි ාල 

සංඝයේ කුඩා යකොටස් ඉතා සුළුයවන් යහෝ දැක ගත හැක . යමයලස අඳ සහය ෝගිතාව  අත්දකිනවිට හා 

අසීමිත එක්සත් භාවයේ උල්ඳත කිතු තුමන් බව දැන ගත් විට වි ්වාස  යගොඩ නැගීම ඇරයේ. 

මීසේ සංඝ ක් යහෝ කණ්ඩා මක් හට මිතුදයේ යතෝතැන්නක් වීමට, එකියනකා හා එක්ව කල් යගවි  

හැකි වීමට, දුර්වල අ , අමුත්තන් හා තම අදහස ් වලට ගරු යනොකරන අ  උයදසා විය ේෂ යලස 

සැලකිළිමත් වීමට අඳ සැම යඳළඹි  යුතු . 

 සැම යදනා හට ය ෝජනාවක්: 

ඔබ විසින් යතෝරා යනොගත් පිරිසක් සමඟ උවද ඉරිදා ජන වන්දනාව හා යවනත් කි%කාරකේ තුල නි ැලී 

ඔබට සහය ෝගීතාව අත්දැකි  හැකිද? 

 මීසේ යසේවා නා කයින් හට ය ෝජනාවක්:  

තරුණ න්ට සවන් යදන්න. ඔවුන්යේ අදහස ්වටහායගන ඒවා යකයරහි සැලකිළිමත් වන්න. ඒ පිළිබ 

වැඩිහිටි න් දැනුවත් කරන්න. 

යදවන ය ෝජනාව 

අඳව සීමා කරන මායිේ අභිබවා, මිතුදම වර්ධන  කිරීම. 

“මායේ සයහොදර න්යගන් ඉතාම සුළු තැනැත්තාට උවද, ඔබ එයසේ කලානේ එ  කයළේ 

මට ” (මයනව් 25:40) 

යේසුස් වහන්යසේ තමන් හට මුන ගැසුනු සෑම යකයනක් යකයරහීම අවධාන  දැක්වුවා, විය ේෂය න්ම 

ළමුන්, දිළින්දන් හා යනොවැදගත්  ැයි සැලකු අ  උයදසා’. එතුමන්ව අනුගමන  කරමින් අඳටත් මායිේ 

ඳසු කර ,දිළින්දන් හා එක් වි   හැක. එයලසින්, සි ළු Ÿ%ස්ති ානීන් හා අයනක් ආගේ අදහන්නන් සමඟද 

එක්ව සහය ෝගීතාවයේ Ÿ% ා අඳට ඇරඹි  හැක.  ාරීරිකව යහෝ අධHdත්මිකව යකයනකු දිළිදු උවත්, 

සහය ෝගීතාව  තුළ යද ාකාර ටම සහන සලසයි. 

 සෑම යදනා හට ය ෝජනාවක්:  

මිත%ත්ව ක් යහෝ සහය ෝගීතාව ක්  යඳන්වීම සහා එක්වසරකට  අසල් වැසි ජන යකොටසක්, 

විය ේෂය න්ම යනරඳා දැමුවන් ,දිලින්දන්, යරෝගින්, දුර්වලතා තුළ යඳයළන්නන්, අත් හැර දැමු දරුවන්, 

රැකි ා යනොමැති වුවන් , සංක %මික න් වැනි අ  යතෝරා යගන ඔවුන් සමඟ කි% ා කිරිම. 



 මීසේ යසේවා නා කයින් හට ය ෝජනාවක්:   

තම ඳ%යේ යේ තරුණයින් හට සහය ෝගීතාව  තුළ කි% ා කළ හැකි අවස්ථා අදුනා ගැනීමට උදව් වීම. 

 

තුන් වන ය ෝජනාව 

අන් අ  සමඟ යනොකඩවා  යබදා ගැනීම හා  ාච්ඤාව 

“ ේ තැනක යදයදයනක් යහෝ මායේ නාමය න් රැස්ව සිටිත්ද ,එතැන ඔවුන් මැද මමත් 

වැඩ සිටිමි”. (මයනව් 18:20) 

සමහර තරුණයින් හට යව්දනාබර සිදුවීේ, අත්හැර දැමීේ, හුදකලා වීේ යහෝ යලෝකයේ සිදුවන 

අසාධාරණකේ අත්දැකීම නිසා, යදවිදුන් යකයරහී වි ්වාස  තැබීම අඳහසු කරුණක් බවට ඳත්ව 

තියබනවා. ඔවුන් හට වි ්වාස  වනාහි  අවධානමකි.  එනේ, ඇදහිල්යල් අවධානමකි. කාත් සමඟ ගමන් 

කරමින් මට මායේ වි ්වාස  ගැන යමයනහි කළ හැකිද? 

 සෑම යදනා හට ය ෝජනාවක්:  

සති කට යහෝ මාස කට වරක්වත් තමන් තුළ තියබන ඳ % ්න එයලසින්ම  තබා යනොයගන, අන් අ  සමඟ 

යබදා ගැනීම. සැයවොම  එක්ව සුවිය ේෂ ඳාඨ ක් යහෝ යවනත් බයිබල් ඳාඨ ක් කි වීම. ගීතිකා ,යේව 

වචන  කි වීේ හා නිෂ් බ්ධතාව  තුළ එක්ව යදවිදු  ැදීම. 

 මීසේ යසේවා නා කයින් සහා ය ෝනාවක්: 

යදවිදු  දින හා යබදාගන්නා කුඩා කණ්ඩා ේ සහා සහය ෝග  දැක්වීම . ඔවුන් හට විවෘතව කටයුතු 

කරණ හා අන් අ ට පිළිගන්නා සමහ ක් යලස  සිටීමට උදව් වීම. 

 

හතර වන ය ෝජනාව 

කිතු තුමන්ට ආදර  කරන්නන් අතර සහය ෝගීතාව  වඩාත් ඔඳ නැංවීම. 

“ඔබ කි%ස්තුස ්වහන්යසේයේ  රීර යි”. (1 යකොරි 12:27) 

සමාජ  තුල අඳට වඩා යවනස් ආකාරය න් කි %ස්තුස් වහන්යසේට ආදර  කරන්නන් සිටිති. කි %ස්ති ානුවන් 

 ැයි අඳට  ඳවසන්යන් කි%ස්තුස් වහන්යසේයේ නාම  නිසා . යභෞතිස්ම  ස්නාඳන  තුළ කි%ස්තුස් වහන්යසේ 

හා සමගි වී කි%ස්ති ානින් නැමති අනන තාව  අඳ ලබාගන්යනමු. එම නිසා,  අඳ එකියනකායේ  සභා වල 

අනන තාව ට වඩා අඳයේ කි%ස්ති ානී අනන තාව ඉස්මතු කරන්නට උත්සාහ දරමු. 

අඳ අතර ඇති යවනස්කේ සහය ෝගීතාව  සහා යනොගැලයේ  ැයි යඳනුනද, එ  යවන් වන්නට 

යහේතුවක් යනොයව්. යේස තුමන් යමයලොව විස කාල  තුළ, මායිේ අභිබවා පි වර තැබුවා. කුරුසි  මත 

එක් අන්ත ක සිට අයනක් අන්ත  දක්වා යබදී ගි වුන් අතර දෑත් දිගු කරණු ලැබුවා. කි%ස්ති ානීන් හට 



කිතු තුමන් අනුගමන  කරමින් යලෝක ට ආයලෝක ක් වන්නට නේ, යබ්ද වී සිටි  යනොහැක. 

ශුේධාත්ම ානන් වහන්යසේ අඳව එක්සත් කරණු ලබති. 

 සෑම යදනා හට ය ෝජනාවක්:  

අඳට වඩා යවනස් සංඝ ක්, මීසමක්, සංවිධාන ක්, සභාවක් යහෝ කිතුනු හවුලක් යවතට ය ොමු වී ඔවුන් 

හා එක්ව Ÿ% ා කිරීම. අන්අ ව හමුවීමට  ාම හා ඔවුන්ට ආරාධනා කිරීම. සරළ  ැදුමක් තුළින් කිතු 

තුමන් යවත හැරී එක් වහලක්  ට සිට  ැදීම. යේ තුලින් සේපූර්ණ සහය ෝගීතාව ක් තුළ  ජීවත් වීමට 

බලායඳොයරොත්තු ඇති කර ගැනිම. 

 මීසේ යසේවා නා කයින් සහා ය ෝනාවක්: 

ආගමික කටයුතු තුළදී හැකි තාක් දුරට අයනක් සභා කි %ස්ති ානීන් හා එක්ව කටයුතු කිරීම. අන් අ  

යනොමැතිව යමොන  ේ කි% ාවක්වත් යනොකිරීම. 

 

 

2015 ටයියසේ හිදී ... 

“නව සහය ෝගිතාව ක් කරා” 

සංඝයේ 75 වන සංවත්සර  

යරොජර් සයහෝදරතුමායේ 100 වන ජන්ම සංවත්සර  
(1915 මැයි 12 – 2015 අයගෝස්තු 16) 

 

 2015 මැයි:  

යරොජර් සයහෝදරතුමා පිළිබද මතක  හා එතුමායේ කිතු තුමන් අනුගමන  කිරීමට ලද කැවීම 

ආවර්ජන  කර, සි ළුම තරුණ කැළ තමා ජීවත් වන ඳ%යේ යේ සිට  ාච්ඤා ය ෝගිව හා 

සහය ෝගිතාවයේ කි% ාවන් තුළ නි ැලීම.  

 මැයි 10 වන ඉරිදා:  

තුති පිදීයේ යමයහ ක් උයදසා, සංඝ  විසින් ටයියසේ අවට ජන ා හට ආරාධනා කිරීම.  

 2015 ගි%ස්ම  : 

සෑම සති කම ජාතHන්තර වැඩිහිටි තරුණ න්යේ රැස්වීම. යේ හා සමගාමීව, අවසන් වසර තුනක ගමන් 

මග පූර්ණත්ව ට ඳත් කරමින්, සෑම මහේවීඳ කම තරුණ කැළයේ සහභාගිත්වය න් වැඩ මුලු 

ඳැවැත්වීම. 

 

 



 ජලි 05 – 12:  

වර්තමානයේ ඳැවදි කැවීයේ ය ෝගHතාව   න මැය න් තරුණ ඳැවිේදන් උයදසා සේමන්ත%ණ . 

කයතෝලික හා යවනත් සභාවල තාඳසාරාම හා සංඝ මගින් යනොය ක් ඉදිරිඳත් කිරීේද යේ සමඟ සිදුයව්. 

 අයගෝස්තු 9 – 16  

තරුණ කැළයේ නව සහය ෝගිතාව ක් උයදසා හමුව.  

 අයගෝස්තු 16 වන ඉරිදා හවස:  

ශුේධවු සභා නා කයින්යේ හා සැහැදැවත් සැමයේ සහභාගිත්ව   තුළ යරොජර් සයහෝදරතුමායේ මතක 

සටහන් උයදසා තුති දීයේ  ැදුමක්. 

 අයගෝස්තු 30  - සැත්තැේබර් 6:  

„යේව ධාර්මික චින්තන  උයදසා යරොජර් සයහෝදරතුමායේ යමයහවර‟,  න මැය න් තරුණ යේව 

ධර්මධර න් සහා, යනොය ක් රටවල  විවිධ සභා සාමාජික න් විසින් වැඩ සටහන් ඉදිරිඳත් කරනු 

ලැබීම. 

 

 


