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අති උුම්  ඩ ෝල්  හින්ඩර් රදගුරු OFM  CAP 

“ඩදවියන් වහන්ඩස්ත ඔබ ස්මඟ සිටින බව
අපි අස්ා ඇති බැවින් 

ඔබ ස්මඟ යන්න අපි කැමැත්ඩෙමු”

(ඩස්කරියා 8 :23)



“ඩදවියන් වහන්ඩස්ත ඔබ ස්මඟ සිටින බව
අපි අස්ා ඇති බැවින් 

ඔබ ස්මඟ යන්න අපි කැමැත්ඩෙමු”

(ඩස්කරියා 8 :23)

එඩේරික ලිපිය 

අඩ ෝස්තු  2021

අති උුම්  ඩ ෝල්  හින්ඩර් රදගුරු OFM  CAP 

අරාබියාඩේ විකාරිඩයට් ඩදඩකහිම  සිටිනා විස්තවාසිකයින් ඩවෙ ;

ස්ඩමෝස්- O¾u,dnh, ස්හභාගිත්වය  හා දුෙඩමඩහවර යන විෂයන් අලලා 

ඉදිරි දිනයක  ැවැත්ීමට නියමිෙ (synod ) ස්මුළුව ස්ම්බන්ධඩයනි.
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 ටුන 

ඩේව ජනොව හා කැටුව,  මඩන් 

ශුේධාත්මයාණන්ට, එක්ව ස්වන් ඩදමින් 

ඩබෞතීස්තමය ලැබූ සියළුම ඩදනා ස්ම , වි රමින්  ( the  gift of "sensus
fidei ")

ස්මුළුඩේ ක්රියාවලිඩයහි නියැඩලමින් 

ස්මුළුඩේ ක්රියාවලිය ස්තථානික මට්ටඩමන් 

"ඩදවියන් වහන්ඩස්ත ඔබ ස්මඟ සිටින බව  අපි අස්ා ඇෙ"
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1. ඔබට ස්ාමය ඩේවා !

ස්ඩමෝස්- O¾u,dnh, ස්හභාගිත්වය හා දුෙඩමඩහවර යන විෂයන් අලලා ඉදිරි

දිනයක  ැවැත්ීමට නියමිෙ (synod ) ස්මුළුව 2023 ස්ඳහා  මන් ම 

ෆ්රැන්සිස්ත ශුේඩධෝත්ෙම පියාණන් විසින් j¾I 2021, ඔක්ඩෙෝබර් මස් 9 - 10

දිනයන්හි නිල වශඩයන් , උත්ස්වාකාරඩයන් ආරම්භ කිරීමට නියමිෙයි. ඉන්

ස්තියකට  සු (synod ) ස්මුළුඩේ ld¾hl%uh ඩලෝකය පුරා ඇති රාජගුරු  දවි

ස්ඳහා විවෘෙ වනු ඇෙ. උුරු අරාබි විකාරිඩේටයට අයත් රටවල් හි  රු

පියවරුන් හා කතිකා කිරීඩමන්  සු , අරාබිකරඩේ විකාරිඩේට් ඩදකම ස්ඳහා ,

ඩ ාදු - විධිමත් ආරම්භක උඩෙලක් 2021, ඔක්ඩෙෝබර් මස් සිකුරාදා 15ඩවනිදා

අබුඩාබි හි ස්ාන්ෙ ඩජෝස්ප් ආස්න ඩදේ විමඩන්දී  ැවැත්ීමට මම අදහස්ත කර

ඇති බව දන්වනු කැමැත්ඩෙමි. එකී වැඩපිළිඩවල හා ස්හභාගීවන්නන්  ැන ,

ඩකෝවිේ -19 අණ නත් වලට යටත්ව, යථා කාලඩේ දී දැනුම් ඩදනු ලැඩේ.

ඩමම ලිපිය මගින් (synod ) ස්මුළුඩේ කටයුු  ැන විග්රහයක් කිරීමට අදහස්ත

කරන අෙර එයට ක්රියාකාරී ඩලසින් ස්ම්බන්ධ ීමට ඔබටද ඇරැයුම් ඩකඩර්.

ශුේධවූ  ාවුළු ුමන් විසින් එපිසිවරුන්ට ලියූ වදන් ඩමහිදී අපි සිහි ත් කර නිමු.

“ එබැවින් ඔබ ෙවත් විඩේශිකඩයෝවත්, ආ න්ුකඩයෝවත් ඩනාව, ශුේධ

වන්ෙයන් ස්මඟ ස්හකාර පුරවැසිඩයෝ ද ඩදවියන් වහන්ඩස්තඩේ  වුඩල් දූදරුඩවෝ

ද ඩවති. ඔබ ඩේරිෙයන්ඩේ ද, දිවැසිවරයන්ඩේ ද අත්තිවාරම පිට ඉදි කරනු ලැබ

සිටින්නහු ය. එහි ඩකාඩේ ප්රධාන  ල නම් ක්රිස්තුන් වහන්ඩස්ත ම ය.

(එපීස් 2: 19-20)

ඩේව ජනොව හා කැටුව,  මඩන් 

2. සිඩනෝේ ( synod ) යන වචනඩේ wka;¾.; ඩත්රුම කුමක්දැයි බලමු. එය

ග්රීක් වචනයක් වන අෙර, එය ඩ ානු ී ඇත්ඩත් syn ( හා කැටුව ) ස්හ odos
( මාවෙ ඩහෝ  මන් ම ) යන්න එකට ඈදීඩමනි . එනයින් බලන කල synod
යනු "එකම මාවඩත් - එකට  මඩන් " w¾;hhs ස්භාඩේ ආරම්බඩේ  ටන් විවිධ

ෙරාතිරම් මට්ටමින් ( රාජගුරු  දවි, ප්රාඩේශීය ,  ොත් , පුජක ආරාම

නැෙඩහාත් විශතීය මට්ටමින් ) සිඩනෝේ ( synod ) කැඳවා ඇත්ඩත්; කාලඩයන්

කාලයට ඩේව O¾uh, ජනවන්දනාව. රීති O¾uh හා එඩේරිකත්වය පිළිබඳව

 ැටළු මුවූ අවස්තථාවන් හී ඒවා විස්ඳා  ැනීමට අවැසි වූ විට ය.
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එඩේරික ලිපිය  2021 



ස්ම්ප්රදායානුකූලව (synod) ස්මුළුවක් ඩලස් ස්ැලඩකන්ඩන් ඩලෝකඩේ විවිධ දිශා

වලින්, ෙම රාජගුරු  දවි හි විස්තවාසිකයින් නිඩයෝජනය කරමින්, රාජගුරු ප්රස්ාදීන්

වහන්ඩස්තලා එකට අසුන්  ැනීමයි. ඒ ඩකඩස්ත ඩවෙත් ප්රැන්සිස්ත ශුේඩධෝත්ෙම

පියුමන්ට අවැසි ී ඇත්ඩත් නුදුරු දිනයක  ැවැත්ීමට නියමිෙ ස්මුළුව

වතිකානඩේ දී  මණක්  ැවැත්ීමට ඩනාව, ඩලාව පුරා ඩේශීය ස්භා මට්ටමින්

 ැවැත්ීමටය.

ඩමම ස්මුළුඩේ  මන (synod journey ) පුරා වස්ර ුනක චාරිකාවක් ඩලසින් ුන්

අදියරකින් එනම් : රාජගුරු  දවි,මහේී හා විශතීය ඩලසින් දියත් ඩකඩරනුඩේ ඒ

ස්ෑම අදියරක්ම ස්මස්තථ ඩේව ජනොව හා කැටුව යන mßmQ¾K චාරිකාවක

ප්රථි ලයක් ඩලසිණි.එබැවින් එය හුඩදක් උත්ස්ව -අං යක්  මණක් ඩනාව ඩේව

ජනොව ස්ක්රිය ඩලසින් ඈදා  න්නා යාන්රණයක් ඩමන්ම ඩරෝමඩේ හා  ාප්ුමන්

හා ස්ම්භන්ධ සියළුම රාජගුරු ප්රස්ාදීන් වහන්ඩස්තලා ස්ම්බන්ධ වනුඩේ එකිඩනකාට

අදාෙ නිසි දුෙ ld¾hhg අනුකුලවය. (ඩයාමුව., j¾I 2020 ඩනාවැම්බර් 28 දින,

නව ld¾Èk,ajreka  ත්කෙ අවස්තථාඩේ ld¾Èk,a මාරිඩයෝ ේඩරච් හිමි ාණන්

විසින් ශුේඩධෝත්ෙම පියුමන් අමො කල කථාව ).

ශුේධාත්මයාණන්ට, එක්ව ස්වන් ඩදමින්

3. ශුේඩධෝත්ෙම පියුමන් අදහස්ත කර ඇත්ඩත් 'සිනඩඩාල්' ( synodal ) ld¾h
ක්රමය ඩේශීය ස්භා ස්ම ඩොරුරු විමසීමකින් ආරම්භ කිරීමටය. ාප් ුමන්ඩේ

අභිමෙය ඩලාව මුළුල්ඩල් ඇති ප්රාඩේශීය ස්භාවන් හි සුවිඩශතෂී අත්දැකීම් j¾I
2023හි ඩරෝමඩේ  ැවැත්ීමට ඩයෝජිෙ( synod ) ස්මුළුවට ප්රඩයෝජනවත් ඩස්ත ඩයාදා

 ැනීමය . (Bishops Synod ) හි iaj¾K ජුබිලිය ස්මරමින් 2015, ඔක්ඩෙෝම්බර් 17

දින ෆ්රැන්සිස්ත  ාප් ුමන් ෙම ඩේශනඩේදී  හෙ ස්ඳහන් ආකාරයට 'sinodal' ස්භාව
යනු ඩකබඳු දැයි  හදා ඩදන ලදී .

'sinodal' ස්භාවක් යනු අවධානඩයන් ඇහුම්කන් ඩදන , (අවධානඩයන් ඇහුම්කන්

දීම යනු හුඩදක් අස්ා සිටිම  මණක් ඩනාවන බව වටහා  ත් ) ස්භාවකි. එය ස්ෑම

ඩකඩනක්ම යමක් ඉඩ න න්නා ඩ ාදු ස්වන් දීමකි. සියළු විස්තවාසිකයින් ද ,

බිඩෂාප් ස්ංස්දය හා ඩරෝමඩේ බිඩෂාප් ෙැන් ත් ද, එකිඩනකාට ස්වන්ඩදන අෙර
ස්ැඩවාම එකුව ශුේධාත්මයාණන් ට " ස්ෙයයඩේ ආත්මයාණන් වහන්ඩස්තට" (Jn
14:17) ස්වන්ඩදන්ඩන් එුමාඩණෝ 'ස්භාවට කුමක් කියන්ඩන්ද " (Rev 2:7)යන්න
දැන ැනීමටය
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(Bishops Synod ) බිඩෂාප් ස්මුළුව යනු ස්භා ජිවිෙඩේ ස්ෑම ෙරාතිරමක්ම

ආවරණය ඩකරමින් ඩකඩරන්නාවූ ස්වන්දීඩම් ක්රියාවලිඩේ

ස්න්නි ාෙ ලක්ෂයයි ( convergence point ). synod ක්රියාදාමය දියත්ඩවන්ඩන්

ඩදවියන්වහන්ඩස්තඩේ ජනොවට එනම් ඩේව අනාවරණයක් ඩ න ඒඩම් වරම් ලත්

ජනොවට ස්වන් දීඩමනි. ඒ  ෙමු ස්හස්ර- j¾Ifha ස්භාවට හිතෙෂී වූ මූලික

සිේධාන්ෙයක් වූ ( ස්ැමඩදනාටම අදාල ඩවන යමක් ඇත්නම් ස්ැමඩදනාම

ස්ැලකිය යුුයි) යන්නට කල් නාවට ඩ නය. එකී ක්රියාවලිය ඉදිරියට

ඇඩදන්ඩන් ඊෙඟට  ැවිදි  ක්ෂයට ස්වන් ඩයාමු කරමිනි. ( synod ) ස්මුළුඩේ  රු
පියවරුන් හරහා රාජගුරු ප්රස්ාදීන් වහන්ඩස්තලා විස්තවාස්කටයුු රක්ෂාකාරයින්,

ඩෙෝල්කයින් හා විශතවාස්ඩේ ස්ාක්ිකරුවන් ( මුළු ස්භාවම ආවරණය වන  රිදි)

කටයුු කරන අෙර ඩ ාදුජන මෙය ඩවනස්ත ඩවන ස්තවභාවය දැන අවඩබෝධඩයන්

කටයුකරන්නටද ව කීම  ැවඩර් .

ඩබෞතීස්තමය ලැබූ සියළුම ඩදනා ස්ම , වි රමින්  

( the  gift of "sensus fidei ")

4. ස්භාව යනු අති උුම් ක්රිස්තු ඩේහයයි, ඩදවියන් වහන්ඩස්තඩේ

ජනොවයි,ශුේධාත්මයාණන්ඩේ ඩේව මන්දිරයයි. ඩබෞතිස්තමඩේ වරප්රස්ාදය

පුේ ලයකු ක්රිස්තු ඩේහඩේ ඩකාටස්ත කරුඩවකු කරන ඩහයින් එම ජිවිෙයට හා

¥;ld¾hhg ව කීම  ැවඩරයි. ඩදවන වතිකානු මන්රණ ස්භාව  වස්න්ඩන්

ශුේධවූ ෙැනන්වහන්ඩස්තඩ න් ආඩල්පිෙ ලත් විස්තවාසිකයින්ඩේ mQ¾K ඩේහය

( 1 ඩජාහන් 2:20,27) විස්තවාස්ය හා ස්බැඳි කාරණා වලදී ඩනාම යා ඩනාහැකි

බවයි. එම  ති ලක්ෂණය, ස්තවාමින්වහන්ඩස්ත ස්භාවට ඩහලිදක්වන්නාවූ නව

මංඩ ත්, ඩදෝස්විරහිෙව අවඩබෝධ කර ෙහැකි , ස්හජස්ානු ෙ (ffki¾.sl)

iu¾:භාවඩයන් ඩහබි ස්මස්තථ ඩේව ජනොවඩේ, wdYap¾hu;a විශතවාස්ඩේ
ස්ංඩේදීත්වය ඩලස් අරුත් දැක්ඩවයි.
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ක්රිස්තු ඩේහය ඩලසින්, ස්භාව වනාහි දිවයමය හා අධයාත්මික ස්ෙයොවයකි.
එඩමන්ම  ෘුවිය මෙ ස්භාඩේ  ැවැත්ම හා එහි ස්ාමාජිකයින් එහි මානය විදහා

දක්වයි. පුණය මිම්ඩමන් ස්භාව  ැන අවඩබෝධ කර ැනීමට නම් ඩලෞකීක හා

ඩලෝඩකෝත්ෙර ඩදමිම්ඩමන්ම මැන බැලිය යුු ඩේ. ඩලෞකීක වූහය ුල  මණක්

රැඳී ස්භාව  ැන කරුණු-කාරණා විමස්ා බලන්ඩන් නම් ස්භාව , මනුෂය ස්මාජීය

කේඩායමකට හා (synod) ස්මුළුව md¾,sfïka;=jlg  මණක් ස්මාන බව දැකීඩම්

අනුරට භාජනය වියහැක.

5. Synodality යනු ග්රීක වචනයකි - දල ඩත්රුම නම් ඩ ාදු මාවෙ යන්නයි)

 රිබාහිරව බලන කල, ඩ ාදු කන්-ඩයාමුනුව ුල ස්ැමඩදනාටම යමක් ඉඩ න

 න්නට හැකිවන යමක් wka:¾.;  ෘථේජන හා Od¾ïl ක්රියාවලියකි.

Synodality: ඩමහිදී - ඩයාමු ඩකඩරන්ඩන් ස්භාඩේ නියම ස්ාරය හා වැඩදායක

h;d¾:h ක්රිස්තුදානය ස්ඳහා ප්රඩයෝජනවත් ඩස්ත ඩයාදා  ැනීමය. ඒ වූකලී ස්භාඩේ

ස්ංස්තථාපිෙ  මන් ම ස්හ j¾;udk ඩලෝකඩේ දිවැසිවර ld¾hhg kso¾Ikhls

(Synodal) ස්මුළුඩේ ක්රියාවලිය ුල ශුේඩධෝත්ෙම පිය, ප්රැන්සිස්ත  ාප් ුමන් අදහස්ත

කරන්ඩන් ශුේධාත්මයාණන් ඩ ෙඹීම් මෙ ඩලෝකඩේ විවිධ ප්රඩේශයන් හි විසිර

සිටින විස්තවාසිකයින් අෙඩර් ඩකඩරන්නාවූ අනුනාදයට ස්භාව ඇහුම්කන් දීමයි.

(Synod) ස්මුළුඩේ යනු - ඩකඩනකුඩේ ෙනි මෙයක් ඩහෝ නයාය  රයක්

ඩෙර වන්න පිළිඩයෙ වූ ෙැනක්වත්, තීරණ  ැනීමට ජනොව උසි න්වන ඩහෝ

ජනො නිඩයෝජනයක් නැත්නම්  ංගු-ඩප්රු අල්ලන ෙැනක්වත් ඩනාව,

ඩේව කැමැත්ෙ විමස්ා බලන්න,ශුේධාත්මයාණන්ට ස්වන් ඩයාමුකරමින්

ඩෙවැනි ස්හස්ත - j¾Ih ස්භාව රැඩ න යායුු ud¾.h ඩස්ායන්න ඩබෞතිස්තමය

ලැබුවන් ස්ම්භන්ධ කර න්නා ප්රයත්නයකි . එබැවින්, නුෙන ඩලෝකය හා එහි

අභිඩයෝ යනට අදාලව ආත්මයාණන් වහන්ඩස්ත ස්භාවට ඩදන  ණිවිඩය

( Revelation 2:7) අවඩබෝධඩයන් වටහා  න්නට දරනා ප්රයත්නයට ස්ක්රියව හවුල්

ඩවන්න ස්ෑම කඩෙෝලිකඩයකුටම ආරාධනාවක් ඇෙ. ඩමඩලසින් synodal
ක්රියාවලිඩේ ස්භාගිීම වනාහි ඩලෝකය ුල ක්රිස්තුදානඩේ දූෙ ඩමඩහවර අරඹයා,

ස්හඩයෝගිත්වය හා ස්ම්භාෂණය මගින් ස්භාඩේ  ැවැත්මට නව මාවත් ඩමන්ම

ක්රිස්තුදානඩේ දූෙ ඩමඩහවර ස්ඳහා හවුල් ීමය.
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ස්මුළුඩේ ක්රියාවලිඩයහි නියැඩලමින් 

6. ඉස්තලාමිය ස්මාජයක් මැද විවිධ රටවල් වල පුරවැසියන් හා විවිධ වූ ස්ංස්තකෘතීන්

වලින් ස්මන්විෙ ස්ංක්රමිකයන්ඩේ ස්භාවක් ඩලසින් අ ඩේ ස්ාක්ි දැරීම විශතීය

ස්භා අන්ෙරඩේ අේවිතීය හා වැද ත් ඩේ. ස්මුළුඩේ ක්රියාවලිය ස්ඳහා සියළුම

විස්තවාසිකයින් ස්ම්භන්ධ කර ෙ හැක්ඩක් ඩකඩස්තද ? ස්මුළුඩේ ක්රියාවලිය, ඩමම

විකාරිඩේට් ඩදඩකහි මීස්ම් ස්හ විවිධ වූ ස්ංඝයන් හෙක ස්ැලකියයුු ජන-

විවිධත්වයකින් යුු ශ්රම ස්ංක්රමික විස්තවාසිකයින් අෙඩරහි ඩබදා  ෙ හැක්ඩක්

ඩකඩස්තද ? අ වූ කලී විඩශතෂාකාරඩයන් වන්දනා  මනක හා i¾jidOdrK  ති

ලක්ෂණ ඩ න්වන ඩේශීය ස්භාවකි.

වන්දනා  මනක් ය යැයි කිඩේ - ඩම් රටවල් වල ඩන්වාසික අ ට පුරවැසිභාවය

නැෙ. අ ඩමහි ජීවත්වන්ඩන් නිෙය භාවය  ැන ස්තථිරත්වයකින් ඩොරවය.

i¾jidOdrKත්වය ඩලස් ස්ඳහන් කඩල් අඩප් ඩබාඩහාමයක් මීස්ම් වල

ඩබාඩහාමයක් විස්තවාසිකයින් විවිධ භාෂාවන් කථා කරන , විවිධ ස්ංස්තකෘතීන් ට

අයත් වූවන්ය. එය හරියට අඩ ෝස්තු ළු වරුන්ඩේ ක්රියා ඩ ාඩත් ස්ඳහන්  ෙමු

ඩ න්ෙඩකාස්තෙඩේ රැස්තවූ පිරිස් ඩමනි.

7. නිදහඩස්ත රැස්ත වන්නට හා  මඩන් ඩයඩදන්න ඩම් වස්ං ෙය ෙවමත් බාධාවක් ී

ඇති බව අපි දනිමු. කරුණු එඩස්ත වුවද, එකමුුකමින් ඩවඩස්න ඩේව ජනොවක්

ඩලස් හා ක්රිස්තුන් වහන්ඩස්තඩේ අනු ාමිකයින් ඩලසින් අ ඩේ කැඳීම ුල;

ස්ෑම ඩදනාඩේම ස්ම-ස්හභාගිත්වඩයන්, ඔඩේ අඩප්ක්ෂාවන් හා ඩයෝජනා

එක්කාසුකර ක්රියාත්මක කිරීම, අ ට කල හැකි උ රිමඩයන්කටයුු කරන්නට

උත්ස්හ කරන්ඩනමු. ඩම් වකවානුඩේ අඩප් ඇදහිල්ල මෙ රැඩදමින් විසීමයි ,

මඩේ  ැුම ! ෙවද අ අෙඩර් ඇති ස්බැඳියාව හා ශුේධ ලියවිල්ඩල් දිස්තඩවන

ජීවගුණඩයන් යුුව ඩමම ලිපියට ඩත්මාවක් ඩලසින් මා ඩෙෝරා ත්ඩත් “ඩදවියන්
වහන්ඩස්ත ඔබ ස්මඟ සිටින බව අපි අස්ා ඇති බැවින් ඔබ ස්මඟ යන්න අපි

කැමැත්ඩෙමු” (ඩස්කරියා 8 :23). මින් අදහස්ත වනුඩේ "ඩේව ජනොවක් ඩලසින්

ජීවත්වන්නට " අ ලබා ඇති කැඳීම ුල ජීවත්වියයුු බවයි.
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ස්මුළුඩේ ක්රියාවලිය ස්තථානික මට්ටඩමන් 

8. w¾Ooaùmhg නව රදගුරුුඩමකුඩේ  දවි ප්රාප්තිය  ැන අ අඩප්ක්ෂාඩවන්

ඉන්නා අෙඩර් synod ඩදස්ට  මන දැන්-දැන් ආරම්භ කිරීම ඩයෝ ය ඩේ.

ෆැන්සිස්ත  ාප් ුමන්ඩේ අභිප්රාය  රිදි synodal ස්මුළුඩේ ක්රියාවලිය දියත් විය

යුත්ඩත් ඩේශීය ස්භා මට්ටඩමනි. එම wNsu;d¾;h ස්ඳහා වඩාත් ඩයෝ ය

වන්ඩන් වස්මකට සීමිෙ වූ ආකාරඩේ synod (සිඩනෝදයක ) නියැලීමයි .ස්ෑම

මිස්මකම විස්තවාසිකයින් පුේ ලිකව හා විවිධ ස්ංඝයන් ස්ම ඇරැයුම්

ලබනවා  හතින් ස්ඳහන් දෑ ඩමඩනහි කරන්නට:

විස්තවාසිකයින් ස්ම අ ඩේ ස්මී ස්ම්භන්ධොවය ඩකබඳුද ?

මීස්ම හා ස්බැඳි දිවිඩේ අ ඩේ උනන්දුව හා ස්භාගිත්වය ඩකඩස්තද ?

අ එකිඩනකාඩේ හැකියාවන් ඩකඩස්ත වුවත්, ක්රිස්තුන් වහන්ඩස්ත අ 

එකිඩනකාට දුෙ ld¾hhka  වරා ඇති බව, අපි දැනුවත්ද ?

මඩේ කල් නාව නම් ස්තවාමින්වහන්ඩස්තඩේ ශුභ අස්තනට අනුකුලව, ස්භාව ුල

ස්ම-ස්භාගිත්වඩයන් ජීවත්වන්නට අනුමෙ කෙහැකි ප්රතිස්ංස්තකරණයන්

ස්ම්බන්ධඩයන් විස්තවාසිකයින්ට හඩක් න න්න ඔවුන්ඩේ අදහස්ත-උදහස්ත

ඩබදා න්නට ස්ෑම මිස්මකටම අවස්තථාවක් දිය යුුයි යන්නයි.එබැවින්, ස්ෑම

අඩයකුටම මම ආරාධනා කරන්ඩන් ඩමම මාධය -ඩමවලම, ෙම අභිමෙය  රිදි

ප්රඩයෝජනවත් ඩස්ත ඩයාදාඩ න ඩමම අධයාත්මික  මඩන් ඩකාටස්ත කාරයන්

වන්නට ය. ඩමය කලයුත්ඩත් විවිධ රටවල් හි අදාල විඩශතිෙ වූ ෙත්වයන් හා

එකී මීස්ම් හි ප්රමාණය හා වු හයන් කල් නාවට ඩ න බව මම ඩහාදින් දනිමි.

9. ඩම් වඩේම අ ඩේ අවධානයට ඩයාමුවියයුු ෙවත් ක්ඩෂතරයන් ද ඇෙ.

ඩබාඩහෝ ඩේ කරන්නට ඉතිරිව ඇති බව වටහා  න්නට ෆ්රැන්සිස්ත  ාප් ුමන්

විසින් ලියන ලද ලිපි ස්හ ඩවනත් ඩල්ඛණ පිරික්ස්ා බැලීම ස්ෑඩහත.

විවිධ වූ  ැණයන් ෙව ඩබාඩහෝ ඇෙ.ඉන් ස්මහරක් නම් :

වස්ං ෙයට ඩ ර හා  සු ස්ක්රඩම්න්ු දිවිය; දරුවන් ඩයෞවනයන් හා

වැඩිහිටියන් ඇදහිල්ල ුල හැඩ ැස්තීම;

ඩේවස්තථානය ුල එක් එක් l¾;jhka ස්ඳහා ස්ැදුම් ලත් ජන-කේඩායම් ස්හ

විකාඩර්ටය ුල නියැලුම ;

 රු පියවරුන් හා ගිහි ජනොව අෙඩර් ඇති ස්ම්භන්ධොවය
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 වුල් ඩකඩරහි ඇති එඩේරික අවධානය හා ස්ංක්රමික ස්භාව ුල කඩෙෝලික

විවාහයට ඇති අභිඩයෝ ,
අ අෙඩර් හා පිටස්තෙරඩේ ඉන්නා දිළින්දන්  ැන ස්ැලකිලිමත් ීම,

අන්ෙර්-ආ මික ස්ම්බන්ධොවයන්,
මීස්ම ුල ස්ැම විස්තවාසිකයකුඩේම ක්රියාකාරී ස්භාගිත්වය

අභයන්ෙර ස්ංනිඩේදන හා සුභ-අස්තන m%j¾Ok කටයුු ස්ඳහා විදුත් මාධය බාවිෙය

ස්භාඩේ ඩස්තවාවන් ස්ඳහා මුදල් අවශයොවයන් හි අ ඩේ ව කීම ඉන් ස්මහරකි.

ස්ෑම ඩදයක්ම එකවර වටහා  න්නට අ ට ඩනාහැකි වුවද, ඩ ෞේ ලිකව ඩහෝ

දායකත්වයක් ඩනාදක්වා නිහඬව බලා සිටීමට වඩා , ප්රමාණවත් ඩලසින් ආරම්භයක්

දීම හැමවිටම ඩයෝ ය ඩේ.

10. ඩයෝජිෙ (synod ) ස්මුළුඩේ ක්රියාදාමයට අනුකූලව යථා කාලඩේදී ස්ැම

විකාරිඩේටයක් ස්ඳහා ස්ම්භන්ධිකාරකයින්නම් ඩකඩරනුඇෙ.

එඩස්ත නිල ලබන ෙැනැත්ො රදගුරු ුමා ස්ම ඩමම l¾;jHඩයහි උ රිම ඵල

ඩනලීම ස්ඳහා ස්මී ව කටයුු කරනු ඇෙ.

මීස්ම් ස්ංඝඩේ, ස්බැඳි කේඩායම් වල හා බැතිමුන් ඩේ අදහස්ත -උදහස්ත ඩ ානු කර

 ැනීම ඩමම j¾Ih අවස්ානඩේ සිඳු ඩකඩරනුඇෙ.

ඩේව ජනොවඩ න් ඩොරුරු විමසීම 'ඩ ර-ස්මළු ' රැස්තීමකින් ස්මාප්ෙ ඩකඩරනු

අෙර,ඒ ස්ම ම විකාරිඩේටය ුල ඩමම l¾;jH හා ස්බැඳි ක්රියාදාමයද

ස්මාප්ෙ වනු ඇෙ. ඉන් සුව රැස්තකර  ත් දත්ෙයන් ඩමම දිස්ා -භා ඩේ රදගුරු

ස්ම්ඩම්ලන ඩවෙ ඩයාමු ඩකඩරනු ඇෙ.

ප්රාඩේශීය ස්භා ඩවතින් ඩ ානු කර ත් කරුණු කාරනා , රදගුරු ස්ම්ඩම්ලනය මගින්,

ඩරෝමඩේ රදගුරු ස්මුළුඩේ මහා ඩල්කම් ld¾hd,fha අවධානයට ඩයාමු කරන අෙර,

එෙැනදී විවිධ මුණත් වලින් ඩකටුම් ත් ස්ැකඩස්න අෙර, එම ඩකටුම් ත් 2023

ස්මුළුඩේ ස්ාකච්ජාවට,සියුම් නුවනින් වටහා  ැනීමට , විචාරවත් විමසීමට

මුලාධාරයන් ඩලස් ඩයාදා නුඇෙ.
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"ඩදවියන් වහන්ඩස්ත ඔබ ස්මඟ සිටින බව  අපි අස්ා ඇෙ"

11 ස්භා ජිවිෙඩේ නව අදියරකට අ  ා ෙබන්ඩන් ඩකඩස්තද ? ගීතිකාකරු ඩමඩස්ත

කියයි " ඔඩේ වචන මාඩේ ඩද යට  හනක් ය; මාඩේ මාවෙට එළියක් ය"

ගීොවලිය 119 : 105).අසීසිඩේ ස්ාන්ෙ ෆ්රැන්සිස්ත මුණි ,නව ජිවිෙ- රටාවකට රීතියක්

ඩස්ායන්න එලබුණු අවස්තථාඩේ, එයට ud¾f.dam -ඩේශකත්වය  ැුඩේ ශුේධවූ

සුවිඩශතෂය ුළිණි. ක්රිස්තුන් වහන්ඩස්තඩේ වචනය -දෑඩස්ත දැල්ඩවන  හණ යි ;

ස්මිඳාණන් වහන්ඩස්ත ෙමන්ඩ න් හා ෙම අනු ාමිකයන් ඩ න් කුමක්ද  ෙන්ඩන්

යන්න එුමා ඩහාදින් අවඩබෝධ කර ත්ො ඩස්ත. ඩේව වාකය - ශුේධවූ ලියවිල්ල

ඩදස්ට හැඩරමු .දැල්ඩවන  හණක් බඳු ඩේව වචනය ුලින් නව මංඩ ෙක් ඩස්ායමු .

අ සිෙනා හා කරනා ස්ැමඩදයකම  දනම වන්ඩන් හා වියයුත්ඩත් හෘදයං ම යැදුම

යි.අවිලා හි ස්ාන්ෙ ඩෙඩර්ස්ා ුමිය  වස්න්ඩන් " හැම යහ ෙකම ඇරඹුම - දණින්

ස්මිඳුන් ඩවෙට, මගිනි" මුල් ක්රිස්තතියානි ස්ංඝයන් හි තිබු ffO¾hhg හා

ks¾Ns;කමට  ාදක ී ඇත්ඩත් එක ස්ම්මුතියකින් ඩමන්ම බැහැ ත්ව , දැඩි

භක්තියකින් හා අවයාජ සිෙකින් කරන ලද යැදුම යි.

ඔවුන්ඩේ වයා ාර ආරම්භ කිරීමට ඩ ර හා ඔවුන්ඩේ ld¾hhkag විරුේධත්වය හා

බාධාවන්  ැමිණි විට ඔවුහු නිරන්ෙරඩයන්ම යැඳුමට ස්ම්භන්ධ වූහ.

ඩේසු ස්මීඳාණ න් අපිට මෙක් කරන්ඩන් 'මාඩ න් ඩවන් ව කිසිවක් කරන්නට ඔබට

ඩනාහැකි (ඩජාහන් 15;5) බවය. බැහැ ත්ව  ැවතීඩමන් හා එුමන්ඩේ ස්තිත්ුඩේ

හඬට කීකරු ීඩමන් අ භා ය ලබන්ඩන් දිවැස්තවර ස්කරියාට අනුව

'ඩදවියන්වහන්ඩස්තඩේ ජනොවක් ' ඩවන්නටයි. ඒ ස්ෑම j¾.hdu ඒක ඩක්න්ීය

ීමටයි.
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මම ඔබ ස්ැමට ඇරයුම් කරන්ඩන් ඩමම (synodal ) ස්මුළුඩේ ක්රියාවලිය, අඩප්

තදනික යැදුම් වලදී සිහි ත් ඩකඩරන ඩලස්යි. අ ඩේ ස්භාවට ස්හ ඩමම (synodal)
ස්මළු ම අරඹයා මහත් උනන්දුවකින් අපි යාච්ඤා කරමු,- විඩශතෂඩයන්ම ශුේධවූ

දිවය පුජා යා ය ුල අපි යාච්ඤා කරමු

අපි දන්නවා "ස්මිඳාඩණෝ ඩ ය ඩනාස්ාදන ඩස්තක් නම්, එය ඉදි කරන්ඩනෝ නිකරුඩේ

ඩවඩහඩස්ති.ස්මිඳාඩණෝ න රය රැක බලා ඩනා න්න ඩස්තක් නම්, මුරකරුඩවෝ

නිකරුඩේ පිබිද සිටිති." ( ගීො 127 :1).අරාබියාඩේ අ wd¾hdfjkS, අ ඩවනුඩවන්

මැදහත් වුව මැනවි !

අබුඩාබි , අඩ ෝස්තු 15, 2021

ඩේවමාො වහන්ඩස්තඩේ iaj¾.dfrdams; මං ලයය දින

+ ඩ ෝල් හින්ඩර් OFM Cap
දක්ිණ අරාබියාඩේ අඩ ෝස්තෙලික විකාර් හා උත්ෙර අරාබියාඩේ අඩ ෝස්තෙලික

 රි ාලක
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