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ශුද්ධවර මතෙව් 3:1-2 NRSV Matthew 3:1-2 ඒ දවස්වල දී ස්නාවක
ජොහන් අවුත්, ජුදයේ පාළුකරයෙහි දේශනා කරමින්, “පසුතැවී සිත්
හරවා ගන්න; මන්ද, ස්වර්ග රාජ්යය ළඟ ය”යි කී ය.
ශුද්ධවර මතෙව් 3:13-17 NRSV Matthew 3:13-17 එකල ජේසුස්
වහන්සේ ස්නාවක ජොහන් විසින් බව්තීස්ම-ස්නාපනය කරගනු
ලබන පිණිස ගලීලයේ සිට ජොර්දානට වැඩම කළ සේක. එහෙත්,
ජොහන් උන් වහන්සේ වළක්වමින්, “ඔබෙන් බව්තීස්ම-ස්නාපනය
ලැබිය යුත්තේ මම ය; එහෙත්, ඔබ මා වෙත එන සේක් දැ”යි ඇසී ය.
ජේසුස් වහන්සේ ඔහුට උත්තර දෙමින්, “දැනට ඉඩ දෙන්න; මෙසේ
දේව කැමැත්ත මුළුමනින් ඉටු කිරීම අපට සුදුසු ය”යි වදාළ සේක. එවිට
ජොහන් ඊට එකඟ විය. ජේසුස් වහන්සේ බව්තීස්ම-ස්නාපනය ලැබ,
එකෙණෙහි ම දියෙන් ගොඩ ආ සේක. එවිට ස්වර්ගය විවර විය.
දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයාණන් පරෙවියෙකු මෙන් බසිමින් තමන්
පිට පැමිණෙනු උන් වහන්සේ දුටු සේක. තවද, “මොහු මාගේ ප්රියාදර
පුත්රයා ය; මොහු කෙරේ මම ඉතා ප්රසන්න වී සිටිමි”යි ස්වර්ගයෙන්
හඬක් නික්මිණි.
ශුද්ධවර මතෙව් 4:4 NRSV Matthew 4:4 උන් වහන්සේ උත්තර
දෙමින්, “ ‘මිනිසා ජීවත් වන්නේ කෑමෙන් පමණක් නොව; දෙවියන්
වහන්සේගේ මුවින් නික්මෙන සියලු වචන වලින් ය’ කියා ලියා ඇතැ”යි
වදාළ සේක.
ශුද්ධවර මතෙව් 4:17 NRSV Matthew 4:17 එවක් පටන් ජේසුස්
වහන්සේ, “පසුතැවී සිත් හරවා ගන්න; ස්වර්ග රාජ්යය ආසන්න ය”
කියා දේශනා කරන්න පටන්ගත් සේක.
ශුද්ධවර මතෙව් 7:13-14 NRSV Matthew 7:13-14 “පටු දොරටුවෙන්
ඇතුළු වන්න. විනාශයට යන දොරටුව විශාල ය, පාරත් පළල් ය. එයින්
ඇතුළු වන්නෝ ද බොහෝ ය. එහෙත්, ජීවනයට යන දොරටුව පටු ය;
පාර ද අවහිර ය; එය සොයාගන්නෝ ස්වල්ප දෙනෙක් පමණකි.”
ශුද්ධවර මතෙව් 7:21-23 NRSV Matthew 7:21-23 “ස්වර්ගයෙහි වැඩ
වසන මාගේ පියාණන් වහන්සේගේ කැමැත්ත ඉටු කරන අය මිස මට,
‘ස්වාමීනි, ස්වාමීනි’යි කියන සියල්ලෝ ම ස්වර්ග රාජ්යයට ඇතුළු
නොවන්නෝ ය. ඒ දවසේ දී බොහෝ දෙනෙක්, ‘ස්වාමීනි, ස්වාමීනි, අපි
ඔබේ නාමයෙන් දිවැස් වැකි නොකීවෙමු ද? ඔබේ නාමයෙන්
දුෂ්ටාත්මයන් දුරු නොකෙළෙමු ද? ඔබේ නාමයෙන් නොයෙක් ප්රබල
ක්රියා නොකෙළෙමු දැ’යි මට කියනු ඇත. එවිට මම, ‘කිසි කලක ඔබ
නොහැඳින්නෙමි; දුදනෙනි, මා වෙතින් අහක් ව යන්නැ’යි ඔවුන්ට
කියන්නෙමි.”
ශුද්ධවර මතෙව් 7:26-27 NRSV Matthew 7:26-27 තවද, යමෙක් මාගේ
මේ වචන අසා, ඒවා නොපිළිපදී ද, ඔහු වැලි මත ගෙය තනාගත්
අනුවණ මනුෂ්යයෙකුට සමාන ය. වැසි වැස, ජලය ගලා, සුළඟ හමා ඒ
ගෙට ගැසී ය, එය බිඳ වැටිණි. එහි වැටීම ද භයංකර විය.”
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ශුද්ධවර මතෙව් 10:14-15 NRSV Matthew 10:14-15 කවරෙකු වුව ද
ඔබ පිළිගන්නේ වත්, ඔබගේ වචන අසන්නේ වත් නැත් නම්, ඒ
ගෙදරින් හෝ ඒ නුවරින් හෝ නික්ම යන කල ඔබේ පාදවල දූවිලි
ගසාදමන්න. සැබැවින් ම මම ඔබට කියමි: දේව විනිශ්චය දවසේ දී ඒ
නුවරට වඩා සොදොම් සහ ගොමොරා රටට සහනය ලැබෙන්නේ ය.”
ශුද්ධවර මතෙව් 10:22-23 NRSV Matthew 10:22-23 මාගේ නාමය
නිසා සියල්ලන් ඔබට වෛර කරනු ඇත. එහෙත්, අන්තිම දක්වා ස්ථීර
ව සිටින්නා ගැළවෙන්නේ ය. ඔවුන් එක් නුවරක දී ඔබට පීඩා
කළහොත්, ඊළඟ නුවරට දිව යන්න. සැබැවින් ම මම ඔබට කියමි,
මනුෂ්ය-පුත්රයාණන් එන්න පෙර, ඉශ්රායෙල්හි සියලු නුවරවල
සැරිසරා නිමකරන්න ඔබට නොහැකි ය.
ශුද්ධවර මතෙව් 10:32-33 NRSV Matthew 10:32-33 යමෙක් මනුෂ්
යයන් අබිමුවෙහි මා පිළිගත් බවට සාක්ෂි දරන්නේ ද, මමත්
ස්වර්ගයෙහි සිටින මාගේ පියාණන් වහන්සේ අබිමුවෙහි ඔහු පිළිගත්
බවට සාක්ෂි දරන්නෙමි. එහෙත්, යමෙක් මනුෂ්යයන් අබිමු වෙහි මා ප්
රතික්ෂේප කරන්නේ ද, මමත් ස්වර්ගයේ වැඩ සිටින මාගේ පියාණන්
වහන්සේ අබිමුවෙහි ඔහු ප්රතික්ෂේප කරන්නෙමි.”
ශුද්ධවර මතෙව් 10:37-38 NRSV Matthew 10:37-38 මට වඩා පියාට
වත්, මවුට වත් ප්රේම කරන්නා මට සුදුසු නො වේ. මට වඩා පුතාට
වත්, දුවට වත් ප්රේම කරන්නා මට සුදුසු නො වේ. සිය කුරුසිය දරා
ගෙන මා අනුගමනය නොකරන තැනැත්තා මට සුදුසු නො වේ.
ගීතාවලිය 92:12 NRSV Psalms 92:12 දැහැමියෝ තාල වෘක්ෂ මෙන්
සරුසාර වන්නෝ ය; ලෙබනොන්හි කිහිරි ගස් මෙන් වැඩෙන්නෝ ය.
ශුද්ධවර ජොහන් 8:12 NRSV John 8:12 යළිත් අවස්ථාවක ජේසුස්
වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කොට, “ලෝකයේ ආලෝකය මම ය; මා
අනුගමනය කරන්නා අඳුරෙහි නොහැසිර ජීවනයේ ආලෝකය
ලබන්නේ ය”යි වදාළ සේක.
ශුද්ධවර මතෙව් 11:20-24 NRSV Matthew 11:20-24 එකල උන්
වහන්සේගේ ප්රබල ක්රියාවලින් බොහොමයක් කරනු ලැබූ නගරවල
වැසියන් පසුතැවී සිත් හරවා නොගත් බැවින්, උන් වහන්සේ ඒවාට
වරද තබන්න පටන්ගෙන මෙසේ වදාළ සේක: “එම්බා කොරාශීනය,
ඔබට වන විපතක මහත! එම්බා බෙත්සයිදාව, ඔබට වන විපතක
මහත! ඔබ තුළ කළ ප්රබල ක්රියා, තීර්හි හා සීදොන්හි කළා නම්, ඒ
නගර වැසියන් මීට බොහෝ කලින් ගෝණි රෙදි ඇඳ, අළුයෙහි හිඳ
පසුතැවී සිත් හරවාගත් බව පෙන්වනු ඇත. එසේ වුව ද දේව විනිශ්චය
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දවසේ දී ඔබට වඩා තීර් හා සීදොනයට සහනය ලැබෙන්නේ යයි
කියමි. එම්බා කපර්ණවුම, ඔබ සගලොව දක්වා උසස් කරනු
ලබන්නෙහි ද? නැත, පාතාලය දක්වා පහත හෙළනු ලබන්නෙහි ය.
ඔබ තුළ කරන ලද ප්රබල ක්රියා සොදොම්හි කරන ලද්දේ නම්, එය
අද වන තුරු පවතිනු ඇත. එසේ වුව ද දේව විනිශ්චය දවසේ දී ඔබට
වඩා සොදොම් රටට සහනය ලැබෙන්නේ ය.”
ශුද්ධවර මතෙව් 12:39-42 NRSV Matthew 12:39-42 උන් වහන්සේ
උත්තර දෙමින්, මෙසේ වදාළ සේක: “හාස්කමක් සොයන්නේ අදමිටු
අදේවදෘෂ්ටික පරම්පරාවකි. එහෙත්, ජෝනා දිවැසිවරයා පිළිබඳ
හාස්කම හැර වෙන හාස්කමක් ඔවුන්ට නොදෙනු ලැබේ. ජෝනා
තල්මසාගේ උදරයෙහි දහවල් තුනක් ද රෑ තුනක් ද සිටියාක් මෙන්,
මනුෂ්ය-පුත්රයාණන් ද පොළෝ ගැබෙහි දාවල් තුනක් ද රෑ තුනක් ද
සිටිනු ඇත. දේව විනිශ්චය දවසේ දී නිනිවයේ මිනිසුන් මේ
පරම්පරාවට විරුද්ධ ව නැඟිට එය වරදට පත් කරනු ඇත. මන්ද,
ජෝනාගේ දේශනා කිරීමෙන් ඔව්හු පසුතැවී සිත් හරවා ගත් හ.
මෙන්න, ජෝනාට වඩා ශ්රේෂ්ඨ දෙයක් මෙහි තිබේ. දේව විනිශ්චය
දවසේ දී දකුණු දිශාවේ රැජිනිය මේ පරම්පරාවට විරුද්ධ ව නැඟිට එය
වරදට පත් කරනු ඇත. මන්ද, එතුමිය සලමොන්ගේ ප්රඥාව අසනු
වස් පොළොවේ සීමාවේ සිට පැමිණියා ය. මෙන්න, සලමොන්ගේ ප්
රඥාවට වඩා ශ්රේෂ්ඨ දෙයක් මෙහි ඇත.”
ශුද්ධවර මතෙව් 13:3-9 NRSV Matthew 13:3-9 උන් වහන්සේ ඔවුන්ට
බොහෝ දේ උපමාවලින් පහදා දෙමින්, මෙසේ වදාළ සේක: “බලන්න,
වපුරන්නෙක් වපුරන්නට ගියේ ය. ඔහු වපුරන කල මෙසේ සිදුවිය: බීජ
සමහරක් මඟ දිගේ වැටිණි. කුරුල්ලෝ අවුත් ඒවා අවුලාගෙන කෑහ.
සමහරක් පස තුනී ගල් බිම්වල වැටී, පස ගැඹුරු නුවූ බැවින් වහා ම
පැළ විය. එහෙත්, හිරු නැඟුණු කල, ඒවා දැවී මුල් නැති බැවින් වියළී
ගියේ ය. අන් සමහරක් කටු ගස් අතර වැටිණි; කටු ගස් වැවී ඒවා
යටකර දැමී ය. තවත් සමහරක් සරු බිමෙහි වැටී එකකින් සිය
ගුණයක් ද එකකින් සැට ගුණයක් ද එකකින් තිස් ගුණයක් ද බැගින්
පල දැරී ය. සවන් ඇත්තෝ සවන් දෙත් වා!”
ශුද්ධවර මතෙව් 13:18-23 NRSV Matthew 13:18-23 “එබැවින්
වපුරන්නා පිළිබඳ උපමාව තේරුම්ගන්න. යමෙක් රාජ්යය පිළිබඳ
පණිවුඩය අසා එය වටහා නොගනී නම්, ඔහුගේ සිතේ වැපුරූ දේ
නපුරා අවුත් පැහැරගනියි. මඟ දිගේ වැටුණු බීජ යන්නෙන් අදහස්
කරනුයේ එවැනි අය ය. පණිවුඩය ඇසූ කෙණෙහි ම එය සතුටින්
පිළිගනිතත්, සිත්හි තැන්පත් වී නැති බැවින්, මඳ කලක් පැවත,
පණිවුඩය නිසා හිංසාවක් හෝ පීඩාවක් හෝ පැමිණි වහා ම කෙනෙක්
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පැකිළී වැටෙති. ගල් බිම්වල වැටුණු බීජ යන්නෙන් අදහස් කරනුයේ
එවැනි අය ය. පණිවුඩය අසා, මේ ජීවිතයේ කරදරවලින් ද වස්තු
මායාවෙන් ද පණිවුඩය යටපත් වීම නිසා, කෙනෙක් පල නොදරති.
කටු අතර වැටුණ බීජ යන්නෙන් අදහස් කරනුයේ එවැනි අය ය.
පණිවුඩය අසා එය වටහා ගෙන සිය ගුණයක් ද හැට ගුණයක් ද තිස්
ගුණයක් ද බැගින් කෙනෙක් පල දරති. සරු බිමෙහි වැපුරූ බීජ
යන්නෙන් අදහස් කරනුයේ එවැනි අය ය.”
ශුද්ධවර මතෙව් 13:24-30 NRSV Matthew 13:24-30 උන් වහන්සේ
තවත් උපමාවක් මෙසේ වදාළ සේක: “ස්වර්ග රාජ්යය හොඳ බීජ වපුළ
මිනිසෙකුට සමාන ය. මිනිසුන් නිදා සිටිය දී ඔහුගේ සතුරා අවුත්
තිරිඟු අතර කිරිඳි වපුරා ගියේ ය. තිරිඟු පැල නැඟී, කරල් හටගත් කල
කිරිඳිත් මතු විය. එවිට ගෘහ මූලිකයාගේ දාසයෝ අවුත්, ‘ස්වාමීනි,
ඔබේ කෙතෙහි ඔබ හොඳ බීජ වපුළා නොවේ ද? එසේ නම් කිරිඳි
කොහෙන් දැ’යි ඔහුගෙන් ඇසූ හ. ‘මෙය සතුරෙකුගේ වැඩක් ය’යි ඔහු
කී ය. එවිට දාසයෝ කතා කොට, ‘එසේ නම්, අප ගොස් ඒවා
උදුරාදමන්න දැ’යි ඔහුගෙන් ඇසූ හ. එහෙත්, ඔහු උත්තර දෙමින්,
‘එසේ නොකරන්න. ඔබ කිරිඳි උදුරද්දී ඒ සමඟ තිරිඟුත් ඉදිරෙන්නට
පුළුවන. ගොයම් කපන කාලය දක්වා දෙවගේ ම එකට වැඩෙන්න
හරින්න. ඉන්පසු ගොයම් කපන කාලයේ දී පළමු කොට කිරිඳි එකතු
කොට දවන පිණිස මිටි බඳින්න. තිරිඟු මාගේ අටුවේ රැස් කරන්නැ යි
කපන්නන්ට කියමි’යි කීවේ ය.”
ශුද්ධවර මතෙව් 13:36-43 NRSV Matthew 13:36-43 එවිට උන්
වහන්සේ ජනකාය යන්න හැර ගෙට වැඩිය සේක. ශ්රාවකයෝ උන්
වහන්සේ වෙත අවුත්, “කෙතේ කිරිඳි පිළිබඳ උපමාව අපට පහදා දුන
මැනව”යි කී හ. උන් වහන්සේ උත්තර දෙමින්, මෙසේ වදාළ සේක:
“හොඳ බීජ වපුරන තැනැත්තේ නම්, මනුෂ්ය-පුත්රයාණෝ ය; කෙත
නම් ලෝකය ය; හොඳ බීජ නම් රාජ්යයට අයිති අය ය; කිරිඳි නම්
නපුරාට අයිති අය ය. ඒවා වපුළ සතුරා නම් යක්ෂයා ය; කපන කාලය
නම් යුගාන්තය ය; කපන්නෝ නම් දේව දූතයෝ ය. කිරිඳි එක් කොට
ගින්නෙහි දවන්නේ යම් සේ ද, යුගාන්තයේ දී එසේ ම වන්නේ ය. මනුෂ්
ය-පුත්රයාණෝ ස්වකීය දූතයන් එවන සේක. ඔව්හු උන් වහන්සේගේ
රාජ්යයේ බාධා උපදවන සියල්ල ද අදමිටුකම් කරන්නන් ද එක් කොට,
ගිනි උදුනෙහි හෙළන්නෝ ය. එහි දී වැලපීම ද දත්මිටි කෑම ද වන්නේ
ය. එකල දැහැමි අය තම පියාණන් වහන්සේගේ රාජ්යයෙහි සූර්යයා
මෙන් බබළන්නෝ ය. සවන් ඇත්තෝ සවන් දෙත් වා!”
ශුද්ධවර මතෙව් 16:2-4 NRSV Matthew 16:2-4 උන් වහන්සේ උත්තර
දෙමින්, “සවස් කාලයෙහි අහස රතු පැහැය ගන්නා නිසා කාලගුණය
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හොඳ ය කියා ද, උදයෙහි අහස රතු හා අඳුරු ව තිබෙන නිසා අද
කුණාටු ඇති දවසක් වන්නේ ය කියා ද ඔබ දන්නහු ය. ඔබ අහස බලා
කාලගුණය තීරණය කරන්න දන්නහු ය. එහෙත්, තත්කාලීන ලකුණු
විමසා දැනගන්න ඔබට නුපුළුවන. අදමිටු අදේවදෘෂ්ටික පරම්පරාවක්
හාස්කමක් සොයන්නේ ය. එහෙත්, දිවැසිවර ජෝනා පිළිබඳ හාස්කම
හැර වෙන හාස්කමක් නොදක්වනු ලැබේ ය”යි කියා ඔවුන් අත්හැර
නික්ම ගිය සේක.
ශුද්ධවර මතෙව් 16:25-27 NRSV Matthew 16:25-27 මන්ද, සිය දිවි
රැකගන්න කැමැති තැනැත්තේ එය නැති කරගන්නේ ය. මා උදෙසා
සිය දිවි නැති කරගන්නා එය රැක ගන්නේ ය. යමෙකු මුළු ලෝකය ම
ලබාගත්තත්, සිය දිවි නැති කරගත්තොත් ඔහුට කිනම් ප්
රයෝජනයක් ද? නොහොත් යමෙකුට සිය දිවි වෙනුවට කුමක් දිය
හැකි ද? මනුෂ්ය-පුත්රයාණෝ සිය පියාණන්ගේ තේජශ්රීයෙන් තම
දූතයන් පිරිවරා වඩින සේක. එකල උන් වහන්සේ එකිනෙකාට තම
තමන්ගේ ක්රියා අනුව පල විපාක දෙන සේක.
ශුද්ධවර මතෙව් 17:1-2 NRSV Matthew 17:1-2 සදවසකට පසු ජේසුස්
වහන්සේ පේදුරු ද ජාකොබ් ද ඔහුගේ සහෝදර ජොහන් ද
කැඳවාගෙන, වෙන් ව උස් කන්දකට වැඩිය සේක. උන් වහන්සේ ඔවුන්
අබිමුවෙහි අන්වෙසක් වූ සේක. උන් වහන්සේගේ මුහුණ හිරු මෙන්
බැබළිණි; වස්ත්ර ද ආලෝකය මෙන් සුදු විය.
ශුද්ධවර මතෙව් 17:5-6 NRSV Matthew 17:5-6 ඔහු කතා කරද්දී
දීප්තිමත් වලාකුළක් ඔවුන් සිසාරා, පැතිරිණි. තවද, “මේ මාගේ ප්
රියාදර පුත්රයාණෝ ය; මම මොහු කෙරෙහි ඉතා ප්රසන්න වී සිටිමි;
මොහුට සවන් දෙන්නැ”යි කියන හඬක් නික්මිණි. ශ්රාවකයෝ ඒ අසා,
අතිශයින් බියපත් වී මුහුණින් වැටුණාහ.
ශුද්ධවර මතෙව් 19:16-19 NRSV Matthew 19:16-19 වරක් එක්
මිනිසෙක් උන් වහන්සේ වෙත අවුත්, “ගුරුදේවයෙනි, සදාතන ජීවනය
ලබනු වස්, මා කුමන යහපතක් කළ යුතු දැ”යි උන් වහන්සේගෙන් ඇසී
ය. උන් වහන්සේ පිළිතුරු දෙමින්, “ඔබ යහපත ගැන මාගෙන්
විචාරන්නේ මන් ද? යහපත් ව සිටින්නේ එක ම එක කෙනෙකි.
එහෙත්, ඔබ ජීවනයට ඇතුළු වන්න කැමැත්තෙහි නම් ආඥා
පිළිපදින්නැ”යි ඔහුට වදාළ සේක. “කොයි ආඥා දැ”යි ඔහු උන්
වහන්සේගෙන් ඇසී ය. ජේසුස් වහන්සේ පිළිතුරු දෙමින්, “මිනී
නොමරන්න; කාමමිථ්යාචාරය නොකරන්න; සොරකම් නොකරන්න;
බොරු සාක්ෂි නොකියන්න; නුඹේ පියාට ද මවට ද ගෞරව කරන්න;
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නුඹ, නුඹට ප්රේම කරන්නාක් මෙන් නුඹේ අසල්වැසියාට ප්රේම
කරන්න යන මේවා ය”යි වදාළ සේක.
ශුද්ධවර මතෙව් 21:33-41 NRSV Matthew 21:33-41 ජේසුස් වහන්සේ
නැවතත් කතා කොට මෙසේ වදාළ සේක: “මේ උපමාවත් අසන්න.
එක් වතු හිමියෙක් මිදි වත්තක් වවා එය වටා වැට බැඳ, එහි මිදි යන්ත්
රයකට වළක් කැණ, මුර අට්ටාලයක් ඉදි කොට, එය ගොවීන්ට අඳේට
දී පිටරට ගියේ ය. අස්වැන්න කාලය ළං වූ කල, පලදාවෙන් තම
කොටස ගන්නා පිණිස ඔහු තම දාසයන් ගොවීන් වෙත යැවී ය. එවිට
ගොවීහු ඔහුගේ දාසයන් අල්ලා එකෙකුට තැළූ හ; එකෙකු මැරූ හ;
තව එකෙකුට ගල් ගැසූ හ. යළිත්, ඔහු මුලින් යැවූ අයට වඩා දාසයන්
වැඩි ගණනක් යැවී ය. ඒ ගොවීහු ඔවුන්ටත් පෙර සේ ම කළහ.
අන්තිමට ඔහු, ‘මාගේ පුතණුවන්ට ඔවුන් ගෞරව කරනු ඇත’ කියා
සිය පුත්රයා ඔවුන් වෙත යැවී ය. එහෙත්, ගොවීහු පුත්රයා දැක, ‘මේ
උරුමක්කාරයා ය; එන්න, මොහු මරාදමා මොහුගේ උරුමය ගනිමු’යි
ඔවුනොවුන් අතර කතා කොට, ඔහු අල්ලා මිදි වත්තෙන් පිටතට දමා
මැරූ හ. එහෙයින් ස්වාමියා ආ කල ඒ ගොවීන්ට කුමක් කරනු ඇද් ද?”
ඔව්හු කතා කොට, “ඔහු ඒ නපුරු මිනිසුන් දරුණු ලෙස විනාශ කොට,
නියම කන්නයේ දී තමාගේ අස්වැන්න කොටස දෙන, වෙන ගොවීන්ට
මිදි වත්ත භාර දෙනු ඇතැ”යි කී හ.
ශුද්ධවර මතෙව් 24:3-14 NRSV Matthew 24:3-14 උන් වහන්සේ ඔලීව
කන්දේ වැඩසිටි කල ශ්රාවකයෝ උන් වහන්සේ වෙත අවුත්,
පෞද්ගලික ලෙස කතා කර, “ඒ දේ සිදුවන්නේ කවදා ද? ඔබේ
පුනරාගමනය හා කල්පාන්තය පිළිබඳ පෙර ලකුණු මොනවා ද කියා
අපට කිව මැනව”යි කී හ. ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට උත්තර දෙමින්
මෙසේ වදාළ සේක: “ඔබ කිසිවෙකු අතින් මුළා නොවන හැටියට
බලාගන්න. මන්ද, බොහෝ දෙනෙක්, ‘මම ක්රිස්තුස් වෙමි’ කියමින්
මාගේ නාමයෙන් ඉදිරිපත් වී බොහෝ දෙනෙකු මුළා කරති. යුද්ධ හා
යුද්ධ පිළිබඳ කටකතා ඔබට ඇසෙනු ඇත. ඒවාට බිය නොවන්න.
මන්ද, මේ සියල්ල සිදුවනු නියත ය. එහෙත්, අවසානය තව ම පැමිණ
නැත. ජාතියක් ජාතියකට විරුද්ධ ව ද රාජ්යයක් රාජ්යයකට විරුද්ධ
ව ද නැඟී සිටිනු ඇත. නොයෙක් තැන්හි සාගත ද භූමිකම්පා ද සිදුවනු
ඇත. මේ සියල්ල නව යුගය බිහි කරවන ප්රසව වේදනාවේ
පටන්ගැන්ම ය. එකල ඔව්හු ඔබ වධබන්ධනවලට පාවා දී මරන්නෝ
ය. මා නිසා සියලු ජාතීහු ඔබට වෛර කරන්නාහ. එකල බොහෝ
දෙනෙකුගේ ඇදහිල්ල බිඳ වැටෙනු ඇත. ඔව්හු ඔවුනොවුන් පාවා
දෙන්නාහ; ඔවුනොවුන් කෙරෙහි වෛර බැඳගන්නාහ. බොහෝ
බොරු දිවැසිවරු නැඟිට බොහෝ දෙන මුළා කරන්නාහ. අධර්මය
වැඩෙත් ම බොහෝ දෙනාගේ ප්රේමය පිරිහෙන්නේ ය. එහෙත්,
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අවසානය දක්වා ම ස්ථීර ව සිටින්නා ගැළවෙන්නේ ය. රාජ්යය පිළිබඳ
මේ සුබ අස්න සියලු ජාතීන් හට සාක්ෂියක් වන පිණිස ලොව පුරා ප්
රකාශ කරනු ලබන්නේ ය. එවිට අවසානය පැමිණෙන්නේ ය.”
ශුද්ධවර මතෙව් 24:21-22 NRSV Matthew 24:21-22 මන්ද, ලෝකයේ
පටන්ගැන්මේ සිට මේ දක්වා නොවූ විරූ, මතු ද සිදු නොවන විරූ
දරුණු පීඩාවක් එකල්හි සිදුවන්නේ ය. ඒ කාලය කෙටි නොකරන
ලද්දේ නම්, කිසිවෙක් වත් නොගැළවෙන්නෝ ය. එහෙත්,
තෝරාගත්තවුන් උදෙසා ඒ කාලය කෙටි කරනු ලබන්නේ ය.
ශුද්ධවර මතෙව් 24:29-31 NRSV Matthew 24:29-31 “ඒ දවස්වල පීඩා
නිම වූ කෙණෙහි ම, හිරු අඳුරු වන්නේ ය; සඳ එළිය නොදෙන්නේ ය;
තාරකාවෝ අහසින් පතිත වන්නාහ; අහසේ බලපරාක්රම දෙදරා
යයි. එකල මනුෂ්ය-පුත්රයාණන්ගේ සලකුණ අහසෙහි පහළ වෙයි.
එවිට පොළොවේ සියලු ගෝත්රයෝ වැලපෙන්නෝ ය. ඔව්හු මනුෂ්යපුත්රයාණන් බලපරාක්රමයෙන් ද මහා තේජශ්රීයෙන් ද අහසේ
වලාකුළු මත වඩිනු දකින්නෝ ය. උන් වහන්සේ මහත් හොරණෑ
හඬක් සහිත ව තම දූතයන් එවන සේක. ඔව්හු අහසේ එක්
කෙළවරක සිට අනික් කෙළවර දක්වා සිව් දිගින් තෝරාගත්තවුන් රැස්
කරන්නෝ ය.”
ශුද්ධවර මතෙව් 24:35 NRSV Matthew 24:35 අහසත්, පොළොවත්
පහ වී යන්නේ ය. එහෙත්, මාගේ වචන කිසි දා පහ වී නොයන්නේ ම
ය.”
ශුද්ධවර මතෙව් 24:36-39 NRSV Matthew 24:36-39 “මාගේ පියාණන්
වහන්සේ මිස, ඒ දිනය හා පැය අන් කිසිවෙක් නොදනිති; ස්වර්ගයෙහි
දේව දූතයෝ වත්, පුත්රයාණෝ වත් නොදනිති. තවද නෝවාගේ
දවස්වල සිදු වූ ලෙස ම මනුෂ්ය-පුත්රයාණන්ගේ පුනරාගමනය
වන්නේ ය. එකල, ජල ගැල්මට ප්රථමයෙන්, නෝවා නැවට ඇතුළු වූ
දිනය දක්වා, ඔව්හු කමින් බොමින්, ආවාහ විවාහ වෙමින් කල් යැවූ හ.
ජල ගැල්ම පැමිණ සියල්ලන් ගසා ගෙන යන තුරු ඔව්හු කිසිවක්
නොදත්හ; මනුෂ්ය-පුත්රයාණන්ගේ පුනරාගමනය ද එලෙස ම වනු
ඇත.
ශුද්ධවර මතෙව් 24:44 NRSV Matthew 24:44 එබැවින් ඔබත් සූදානම්
ව සිටින්න. කුමක්නිසා ද ඔබ බලාපොරොත්තු නොවන පැයක දී
මනුෂ්ය-පුත්රයාණෝ වඩින සේක.”
ශුද්ධවර මතෙව් 28:18-20 NRSV Matthew 28:18-20 ජේසුස් වහන්සේ
ඔවුන් වෙතට අවුත් කතා කොට, “ස්වර්ගයෙහි ද පොළොවෙහි ද සියලු
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බලය මට පවරා තිබේ. එබැවින් ඔබ ගොස්, සකල ජාතීන් ශ්රාවකයන්
කරන්න; පියාණන්ගේ ද පුත්රයාණන්ගේ ද ශුද්ධාත්මයාණන්ගේ ද
නාමයෙන් ඔවුන් බව්තීස්ම-ස්නාපනය කරන්න; මා ඔබට අණ කළ
සියල්ල රක්ෂා කරන්න ඔවුන්ට උගන්වන්න. මම ද යුගාන්තය දක්වා
සදහට ම ඔබ හා සමඟ සිටිමි”යි වදාළ සේක.
ශුද්ධවර ලූක් 11:27-28 NRSV Luke 11:27-28 උන් වහන්සේ මෙවදන්
පවසද්දී, සමූහයා කෙරෙන් එක් ස්ත්රියක් හඬනඟා, “ඔබ දැරූ කුසය
ද ඔබට කිරි දුන් පියයුරු ද භාග්යවන්ත ය”යි උන් වහන්සේට කීවා ය.
උන් වහන්සේ ද, “එසේ ය, දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අසා එය
පිළිපදින අය ඊටත් වඩා භාග්යවන්ත ය”යි වදාළ සේක.
ශුද්ධවර ජොහන් 3:13 NRSV John 3:13 ස්වර්ගයෙන් බැස වදාළ
මනුෂ්ය-පුත්රයාණන් හැර, අන් කිසිවෙක් ස්වර්ගයට නොනැංගේ ය.
ශුද්ධවර ජොහන් 14:15 NRSV John 14:15 “ඔබ මට ප්රේම
කරන්නහු නම්, ඔබ මාගේ ආඥා පිළිපදින්නහු ය.
ශුද්ධවර ජොහන් 14:21 NRSV John 14:21 “මාගේ ආඥා පිළිගෙන
ඒවා පිළිපදින යම් තැනැත්තෙක් වේ ද, මට ප්රේම කරන්නේ ඔහු ය.
යම් තැනැත්තෙක් මට ප්රේම කරන්නේ ද මාගේ පියාණන් වහන්සේත්
ඔහුට ප්රේම කරන සේක. මම ද ඔහුට ප්රේම කොට ඔහුට එළිදරව්
වන්නෙමි”යි වදාළ සේක.
ශුද්ධවර ජොහන් 14:23-26 NRSV John 14:23-26 ජේසුස් වහන්සේ
ඔහුට පිළිතුරු දෙමින්, “යමෙක් මට ප්රේම කරන්නේ නම්, හෙතෙම
මාගේ ධර්මය පිළිපදින්නේ ය. මාගේ පියාණන් වහන්සේ ද ඔහුට ප්
රේම කරන සේක. අපි ඔහු වෙතට පැමිණ ඔහු සමඟ වාසය
කරන්නෙමු. මට ප්රේම නොකරන්නා මාගේ ධර්මය නොපිළිපදියි. ඔබ
අසන ධර්මය මාගේ නොව, මා එවා වදාළ පියාණන් වහන්සේගේ
ධර්මය ය. “ඔබ සමඟ සිටින අතර මම මේ දේවල් ඔබට කීවෙමි.
එහෙත් මාගේ නාමයෙන් පියාණන් වහන්සේ එවන
සහායදායකයාණන් වහන්සේ, එනම්, ශුද්ධාත්මයාණන් වහන්සේ
සියල්ල ඔබට උගන්වමින්, මා වදාළ සියල්ල ඔබට සිහිපත් කරවන
සේක.
ශුද්ධවර ජොහන් 15:10 NRSV John 15:10 මා, මාගේ පියාණන්
වහන්සේගේ ආඥා පිළිපැද උන් වහන්සේගේ ප්රේමයෙහි පවතින සේ
ම, ඔබත් මාගේ ආඥා පිළිපදින්නහු නම්, මාගේ ප්රේමයෙහි
පවතින්නහු ය.
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එළිදරව්ව 19:11 NRSV Revelation 19:11 එවිට
ස්වර්ගය ඇරී තිබෙනු දිටිමි. එහි සුදු අශ්වයෙක්
සිටියේ ය. ‘විශ්වාසය’ ‘සත්යය’ යන නම් දරන
තැනැන් වහන්සේ ඌ පිට වැඩහුන් සේක. උන්
වහන්සේ ධර්මිෂ්ඨකමින් විනිශ්චය කරන සේක;
යුද්ධ කරන සේක.
එළිදරව්ව 19:13 NRSV Revelation 19:13 ලෙයින්
පෙඟුණු වස්ත්රයක් උන් වහන්සේ ඇඳ සිටි සේක.
“දෙවියන් වහන්සේගේ ධර්මයාණෝ” යයි උන්
වහන්සේට කියන ලදී.

මලාකි 4:1-2 NRSV Malachi 4:1-2 සියලු
බලැති සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන
සේක: “උඩඟු අය ද නපුරු අය ද පිදුරු
පෝරණුවක දැවෙන්නාක් මෙන් දැවී යන
දවසක් පැමිණෙන්නේ ය. ඒ දවසේ දී
කිසිවෙක් ඉතිරි නොවන සේ දැවී යන්නෝ
ය. එහෙත්, මාගේ නාමයට ගරුබිය
දක්වමින්, ජීවත්වන නුඹලාට ධර්මිෂ්ඨකම
නමැති සූර්යයා සිය රැස්වල සුවසහනය
ඇති ව උදාවන්නේ ය. ගාලෙන් පිට වී දුව
පැන යන වහු පැටවුන් මෙන් නුඹලා ප්රීති
වන්නහු ය.
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It's extremely important for all of us to remember this:
1) WE SPEAK TO TRIUNE YHWH GOD by our prayers.
2) TRIUNE YHWH GOD SPEAKS TO US by the words of Holy
Scripture, in the Word of God written by His Son.
So we must try to read His words and His Book just as often
as we possibly can… on a daily basis!!

ශුද්ධවර මතෙව් 13:47-50 NRSV Matthew
13:47-50 “ස්වර්ග රාජ්යය වනාහි, මුහුදේ
හෙළන ලද, සියලු වර්ගවල මසුන් හසු
කරගත් දැලකට සමාන ය. ඒ දැල පිරුණු
කල, ධීවරයෝ එය වෙරළට ඇද, හිඳගෙන,
හොඳ මසුන් භාජනවලට එකතු කොට
නරක මසුන් ඉවත දැමූ හ. යුගාන්තයේ දී
එසේ ම වන්නේ ය. දේව දූතයෝ නික්ම
අවුත්, දමිටුන් කෙරෙන් අදමිටුන් වෙන්
කොට, අදමිටුන් ගිනි උදුනෙහි හෙළන්නෝ
ය. එහි වැලපීම ද දත්මිටි කෑම ද වන්නේ ය.
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ශුද්ධවර මාක් 4:26-29 NRSV Mark 4:26-29
තවද, උන් වහන්සේ කතා කරමින්,
“දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්යය මෙබඳු ය.
මිනිසෙක් පොළොවෙහි බීජ වපුරයි; රෑ
දාවල් දෙක්හි ඔහු නිදා සිටිය දීත්, අවදිව
සිටිය දීත්, ඔහු නොදන්නා අයුරින් බීජ
පැළවී වැඩෙයි. පොළොව එහි ස්වභාවයෙන්
ම පල හටගන්වයි. පළමුව දලුව ද දෙවනුව
කරල ද ඉන්පසු කරල පුරා ධාන්ය ද
හටගනියි. ගොයම පැසුණු කල අස්වැන්න
කාලය පැමිණියෙන්, ඔහු වහා ම දෑකැත්ත
යොදන්නේ ය”යි වදාළ සේක.
All verses from the Holy Bible quoted in Sinhala language above are
taken from the NRSV: New Revised Sinhala Version.
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JesusChristKorea.org, JesusChristJapan.org …
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Visit these websites for free e-tracts (a.k.a. tract e-books),
for paper-booklet printing patterns, Bible lessons,
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