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Matthew 24
දේව මාලිගාවේ විනාශය ගැන කලින් කීම
(මාක් 13:1-2; ලූක් 21:5-6)
1 ජේසුස් වහන්සේ දේව මාලිගාවෙන් නික්ම යද්දී, එහි
ගොඩනැඟිලි උන් වහන්සේට පෙන්වන පිණිස ශ්
රාවකයෝ උන් වහන්සේ වෙත ආහ. 2 එහෙත්, උන්
වහන්සේ ඔවුන්ට උත්තර දෙමින්, “මේ සියල්ල ඔබට
පෙනෙනවා නො වේ ද? සැබැවින් ම මම ඔබට කියමි,
ගලක් මත ගලක් ඉතිරි නොවන ලෙස ඒවා සියල්ල ම බිඳ
හෙළනු ඇතැ”යි වදාළ සේක.
පීඩාවල පෙර ලකුණු
(මාක් 13:3-13; ලූක් 21:7-19)
3 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. 4 ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට උත්තර
දෙමින් මෙසේ වදාළ සේක: “ඔබ කිසිවෙකු අතින් මුළා
නොවන හැටියට බලාගන්න. 5 මන්ද, බොහෝ දෙනෙක්,
‘මම ක්රිස්තුස්

වෙමි’ කියමින් මාගේ නාමයෙන් ඉදිරිපත්
වී බොහෝ දෙනෙකු මුළා කරති. 6 යුද්ධ හා යුද්ධ පිළිබඳ
කටකතා ඔබට ඇසෙනු ඇත. ඒවාට බිය නොවන්න.
මන්ද, මේ සියල්ල සිදුවනු නියත ය. එහෙත්, අවසානය
තව ම පැමිණ නැත. 7 ජාතියක් ජාතියකට විරුද්ධ ව ද
රාජ්යයක්

රාජ්යයකට

විරුද්ධ ව ද නැඟී සිටිනු ඇත.
නොයෙක් තැන්හි සාගත ද භූමිකම්පා ද සිදුවනු
ඇත. 8 මේ සියල්ල නව යුගය බිහි කරවන ප්රසව

වේදනාවේ පටන්ගැන්ම ය. 9 එකල ඔව්හු ඔබ
වධබන්ධනවලට පාවා දී මරන්නෝ ය. මා නිසා සියලු
ජාතීහු ඔබට වෛර කරන්නාහ. 10 එකල බොහෝ
දෙනෙකුගේ ඇදහිල්ල බිඳ වැටෙනු ඇත. ඔව්හු
ඔවුනොවුන් පාවා දෙන්නාහ; ඔවුනොවුන් කෙරෙහි
වෛර බැඳගන්නාහ. 11 බොහෝ බොරු දිවැසිවරු නැඟිට
බොහෝ දෙන මුළා කරන්නාහ. 12 අධර්මය වැඩෙත් ම
බොහෝ දෙනාගේ ප්රේමය

පිරිහෙන්නේ ය. 13 එහෙත්,
අවසානය දක්වා ම ස්ථීර ව සිටින්නා ගැළවෙන්නේ
ය. 14 රාජ්යය

පිළිබඳ මේ සුබ අස්න සියලු ජාතීන් හට
සාක්ෂියක් වන පිණිස ලොව පුරා ප්රකාශ

කරනු
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ලබන්නේ ය. එවිට අවසානය පැමිණෙන්නේ ය.”
බිහිසුණු දුක් ගාවිනා
(මාක් 13:14-23; ලූක් 21:20-24)
15 “එබැවින් දානියෙල් දිවැසිවරයා සඳහන් කළ, ‘බිහිසුණු
දූෂිතය, ශුද්ධස්ථානයෙහි තිබෙනු ඔබ යම් කලක
දකින්නහු ද, (පාඨකයා තේරුම්ගනීවා) 16 එකල ජුදයෙහි
සිටින අය කඳුවලට පලා යෙත් වා. 17 පියස්ස මත
සිටින්නා තම ගෙයි තිබෙන තමා සතු කිසිවක් ගන්නා
පිණිස නොබසී වා. 18 කෙතෙහි සිටින්නා ද තමාගේ
ඇඳුම් ගැනීමට පෙරළා නොයේ වා, 19 ඒ දවස්වල දී
ගර්භණීන්ට ද කිරි මවුවරුන්ට ද ඇතිවන දුකක
මහත! 20 හේමන්තයේ දී වත් සබත් දිනක දී වත් මෙය
සිදු නොවන ලෙස යාච්ඤා කරන්න. 21 මන්ද, ලෝකයේ
පටන්ගැන්මේ සිට මේ දක්වා නොවූ විරූ, මතු ද සිදු
නොවන විරූ දරුණු පීඩාවක් එකල්හි සිදුවන්නේ ය. 22 ඒ
කාලය කෙටි නොකරන ලද්දේ නම්, කිසිවෙක් වත්
නොගැළවෙන්නෝ ය. එහෙත්, තෝරාගත්තවුන් උදෙසා
ඒ කාලය කෙටි කරනු ලබන්නේ ය. 23 එකල, ‘බලන්න, ක්
රිස්තුන් වහන්සේ මෙන්න, මෙතැන ය’ නැත්නම් ‘අන්න,
අතන ය’යි යමෙකු ඔබට කීවොත් විශ්වාස
නොකරන්න. 24 කුමක්නිසා ද ව්යාජ

ක්රිස්තුවරයන්

ද ව්
යාජ දිවැසිවරයන් ද පහළ වී, හැකි නම්, තෝරාගත්තවුන්
පවා මුළා කරන ලෙස ලකුණු හා අරුමපුදුම දේ දක්වනු
ඇත. 25 බලන්න, මම ඔබට කල්තියා කීවෙමි. 26 ‘අන්න,
උන් වහන්සේ පාළුකරයේ සිටින සේකැ’යි ඔවුන් ඔබට
කීවොත්, පිටත් ව නොයන්න, ‘උන් වහන්සේ කාමරයක
සැඟවී සිටින සේකැ’යි කීවත්, විශ්වාස
නොකරන්න. 27 මන්ද, විදුලිය පෙරදිගින් නික්ම අපරදිග
දක්වා විහිදෙන්නේ යම් සේ ද, මනුෂ්ය පුත්රයාණන්ගේ

පුනරාගමනය එසේ ම වන්නේ ය.
28 “මළසිරුර යම් තැනෙක්හි ද එතැනට ගිජු ලිහිණියෝ
රැස් වෙති.”
මනුෂ්ය පුත්රයාණන්ගේ

පුනරාගමනය
(මාක් 13:24-27; ලූක් 21:25-28)
29 “ඒ දවස්වල පීඩා නිම වූ කෙණෙහි ම, හිරු අඳුරු
වන්නේ ය; සඳ එළිය නොදෙන්නේ ය; තාරකාවෝ අහසින්
පතිත වන්නාහ; අහසේ බලපරාක්රම

දෙදරා
යයි. 30 එකල මනුෂ්ය පුත්රයාණන්ගේ

සලකුණ අහසෙහි
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පහළ වෙයි. එවිට පොළොවේ සියලු ගෝත්රයෝ

වැලපෙන්නෝ ය. ඔව්හු මනුෂ්ය පුත්රයාණන්

බලපරාක්
රමයෙන් ද මහා තේජශ්රීයෙන්

ද අහසේ වලාකුළු මත
වඩිනු දකින්නෝ ය. 31 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.”
අත්තික්කා ගසෙන් පාඩමක්
(මාක් 13:28-31; ලූක් 21:29-33)
32“අත්තික්කා ගසෙන් පාඩමක් ඉගෙනගන්න. එහි ළපටි
අතු මතු වී, කොළ ලියලන කල ගිම්හානය ළඟ යයි ඔබ
දන්නහු ය. 33 එලෙස ම ඔබත් මේ සියල්ල සිදුවනු දකින
විට උන් වහන්සේ දොරකඩ ම යයි දැන
ගන්න. 34 සැබැවින් ම මම ඔබට කියමි, මේ සියල්ල
සිදුවන තුරු මේ පරම්පරාව පහ වී නොයන්නේ
ය. 35 අහසත්, පොළොවත් පහ වී යන්නේ ය. එහෙත්,
මාගේ වචන කිසි දා පහ වී නොයන්නේ ම ය.”
අවදි ව සිටීම
(මාක් 13:32-37; ලූක් 17:26-30-34-36)
36“මාගේ පියාණන් වහන්සේ මිස, ඒ දිනය හා පැය අන්
කිසිවෙක් නොදනිති; ස්වර්ගයෙහි දේව දූතයෝ වත්, පුත්
රයාණෝ වත් නොදනිති. 37 තවද නෝවාගේ දවස්වල සිදු
වූ ලෙස ම මනුෂ්ය පුත්රයාණන්ගේ

පුනරාගමනය
වන්නේ ය. 38 එකල, ජල ගැල්මට ප්රථමයෙන්,

නෝවා
නැවට ඇතුළු වූ දිනය දක්වා, ඔව්හු කමින් බොමින්,
ආවාහ විවාහ වෙමින් කල් යැවූ හ. 39 ජල ගැල්ම පැමිණ
සියල්ලන් ගසා ගෙන යන තුරු ඔව්හු කිසිවක් නොදත්හ;
මනුෂ්ය පුත්රයාණන්ගේ

පුනරාගමනය ද එලෙස ම වනු
ඇත. 40 එකල මනුෂ්යයෝ

දෙදෙනෙක් කෙතෙහි සිටිති;
එක් තැනැත්තෙක් ගනු ලබන්නේ ය; අනික් තැනැත්තා
හැරදමනු ලබන්නේ ය. 41 ස්ත්රීහු

දෙදෙනෙක් ඇඹරුම්
ගලේ අඹරමින් සිටිති; එක් තැනැත්තියක් ගනු ලබන්නී ය;
අනික් තැනැත්තිය හැරදමනු ලබන්නී ය. 42 එබැවින් අවදි
ව ඉන්න. ඔබගේ සමිඳාණන් වහන්සේ කිනම් දවසක එන
සේක් දැ යි ඔබ නොදන්නහු ය. 43 සොරා කොයි යාමයේ
එන්නේ දැ යි ගෙදර ස්වාමියා දැන සිටියේ නම්, ඔහු
නොනිදා සිට තමාගේ ගෙය බිඳීමට ඉඩ නොදෙන බව
දැනගන්න. 44 එබැවින් ඔබත් සූදානම් ව සිටින්න.
4

කුමක්නිසා ද ඔබ බලාපොරොත්තු නොවන පැයක දී
මනුෂ්ය පුත්රයාණෝ

වඩින සේක.”
විශ්වාසී සහ අවිශ්වාසී දාසයෝ
(ලූක් 12:41-48)
45“තම ගෙයි වැසියන්ට නියම වේලාවට ආහාර කොටස
සපයන පිණිස ස්වාමියා විසින් පත් කරන ලද විශ්වාසී,
සිහි නුවණ ඇති දාසයා කවරෙක් ද? 46 ස්වාමියා ආ කල
යම් දාසයෙකු සිය සේවයෙහි යෙදී සිටිනු දුටුවොත්, ඒ
දාසයා භාග්යවන්තයෙක්

ය. 47 සැබැවින් ම මම ඔබට
කියමි, ඒ ස්වාමියා තමා සන්තක සියල්ලේ භාරකාරයා
කොට ඔහු පත් කරන්නේ ය. 48 එහෙත්, ඔහු අයහපත්
දාසයෙකු නම්, ‘මාගේ ස්වාමියා පමාවනු ඇතැ’යි සිතින්
සිතා, 49 තම දැසිදසුන්ට තළන්න පටන්ගෙන, බේබද්දන්
සමඟ කමින් බොමින් සිටියොත්, 50 ඔහු බලාපොරොත්තු
නොවන දිනක දී, නොදන්නා පැයක දී, ඔහුගේ ස්වාමියා
අවුත්, 51 ඔහුට දරුණු ලෙස දඬුවම් කර,
කෛරාටිකයන්ට නියමිත තැන ඔහුටත් නියම කරනු
ඇත. එහි දී වැලපීමත් දත්මිටිකෑමත් වන්නේ ය.”
All verses from the Holy Bible quoted in Sinhala language above are
taken from the NRSV: New Revised Sinhala Version.

5

Matthew 25
යුවතියන් දස දෙනා පිළිබඳ උපමාව
1 “ස්වර්ග රාජ්යය

මෙසේ උපමා කළ හැකි ය. තෙල්
පහන් රැගෙන මනාලයා පෙරමඟට යුවතියෝ දස
දෙනෙක් ගියෝ ය. 2 ඔවුන් අතරෙන් පස් දෙනෙක් නුවණ
නැති අය ය; පස් දෙනෙක් නුවණ ඇති අය ය. 3 නුවණ
නැති අය සිය පහන් ගෙන යද්දී ඒ සමඟ තෙල් ගෙන
ගියේ නැත. 4 එහෙත්, නුවණ ඇති අය සිය පහන් ගෙන
යද්දී ඒ සමඟ බඳුන්හි තෙල් ගෙන ගියහ. 5 මනාලයාගේ
පැමිණීම පමා වූ කල ඒ සියල්ලෝ ම නිදිබර වී නිදාගත්හ.
6“මධ්යම

රාත්රියේ

‘අන්න, මනාලයා! ඔහු පෙරමඟට
යන්නැ’යි හඬක් විය. 7 එවිට ඒ සියලු යුවතියෝ නැඟිට
සිය පහන්වල තිර සකස් කළහ. 8 එකල නුවණ නැති අය,
‘අපේ පහන් නිවීගන යයි, ඔබගේ තෙල්වලින් ටිකක් අපට
දෙන්නැ’යි නුවණ ඇති අයට කී හ. 9 එහෙත්, නුවණ ඇති
අය, ‘එසේ කළ නොහැක; අප දෙගොල්ලන්ට ම සෑහෙන
තරම් තෙල් මෙහි නැත; එබැවින් වෙළෙඳුන් වෙත ගොස්
ඔබ ම මිල දී තෙල් ගන්නැ’යි පිළිතුරු දුන්හ. 10 ඔවුන් ගිය
පසු මනාලයා ආවේ ය; සූදානම් ව සිටි පස් දෙනා ඔහු හා
සමඟ මංගලෝත්සවයට ගියහ. ඔවුන් ඇතුළු වූ විට දොර
වසන ලදී.
11 “පසුව අනිත් යුවතියෝ අවුත්, ‘ස්වාමීනි, ස්වාමීනි,
අපට දොර ඇරිය මැනවැ’යි කී හ. 12 එහෙත් මනාලයා
‘මම ඔබ කිසි සේත් නොහඳුනමි’යි පිළිතුරු දුන්නේ
ය. 13 එබැවින් දවස වත්, පැය වත් ඔබ නොදන්න නිසා
අවදි ව ඉන්න.”
දාසයන් තිදෙනා පිළිබඳ උපමාව
(ලූක් 19:11-27)
14 “ස්වර්ග රාජ්යය

මෙසේ උපමා කළ හැකි ය. එක්
මිනිසෙක් සිය දාසයන් කැඳවා, තමා සතු දේ ඔවුන්ට භාර
දී පිටරට බලා ගියේ ය. 15 ඔහු එකිනෙකාගේ හැකියාව
අනුව, එක් කෙනෙකුට රිදී කාසි පන්දාහක් ද තව
කෙනෙකුට දෙදාහක් ද, තව කෙනෙකුට එක් දාහක් ද
බැගින් දී, තමා යන ගමන ගියේ ය. 16 රිදී කාසි පන්දාහ
ලැබූ තැනැත්තේ වහා ම ගොස් එයින් වෙළෙඳාම් කොට
තවත් රිදී කාසි පන්දාහක් උපදවා ගත්තේ ය. 17 එලෙස
ම රිදී දෙදාහ ලැබූ තැනැත්තේ ද තවත් දෙදාහක් උපදවා
ගත්තේ ය. 18 එහෙත් දාහක් ලැබූ තැනැත්තේ ගොස්,
6

පොළොවේ වළක් හාරා, ස්වාමියාගේ මුදල සඟවා තැබී
ය.
19 බොහෝ කලකට පසු ඒ දාසයන්ගේ ස්වාමියා අවුත්
ඔවුන් සමඟ ගණන් හිලව් බැලී ය. 20 රිදී කාසි පන්දාහ
ලැබූ තැනැත්තේ තවත් රිදී කාසි පන්දාහක් ගෙනවුත්,
‘ස්වාමීනි, ඔබ මට රිදී කාසි පන්දාහක් භාර දුන්නෙහි ය.
මෙන්න, තවත් රිදී කාසි පන්දාහක් උපදවා ගතිමි’යි කී
ය. 21 ඔහුගේ ස්වාමියා ඔහුට කතා කොට, ‘යහපත්,
විශ්වාසී දාසය, ඉතා අගෙයි; ඔබ ස්වල්පයක් ගැන
විශ්වාසී වූ බැවින් බොහෝ දේ කෙරෙහි අධිපති කරමි.
ඔබ දැන් අවුත් ඔබේ ස්වාමියාගේ ප්රීතියට

සහභාගි
වන්නැ’යි කී ය. 22 රිදී කාසි දෙදාහක් ලැබූ තැනැත්තේ ද
අවුත්, ‘ස්වාමීනි, ඔබ රිදී කාසි දෙදාහක් මට භාර
දුන්නෙහි ය; මෙන්න, තවත් රිදී කාසි දෙදාහක් උපදවා
ගතිමි’යි කී ය. 23 ඔහුගේ ස්වාමියා ඔහුට කතා කොට,
‘යහපත්, විශ්වාසී දාසය, ඉතා අගෙයි; ස්වල්පයක් ගැන
ඔබ විශ්වාසී වූ බැවින් බොහෝ දේ කෙරෙහි ඔබ අධිපති
කරමි. ඔබ දැන් අවුත් ඔබේ ස්වාමියාගේ ප්රීතියට

සහභාගි වන්නැ’යි කී ය. 24 ඉන්පසු රිදී කාසි එක් දහක්
ලැබූ තැනැත්තේ ද අවුත්, ‘ස්වාමීනි, ඔබ නොවපුළ තැනින්
කපන, වගා නොකළ තැනින් පල රැස් කරන, තදහිතක්
ඇති මනුෂ්යයෙකු

බව දැනගතිමි. 25 එබැවින් මම බියෙන්
ගොස් ඔබගේ රිදී කාසි පොළොවේ වළක සඟවා තැබීමි.
මෙන්න, ඔබ සතුදේ’යි කී ය. 26 ඔහුගේ ස්වාමියා ඔහුට
උත්තර දෙමින්, ‘කම්මැලි කපටි දාසය, මා නොවපුළ
තැනින් කපාගන්නා බවත්, වගා නොකළ තැනින් පල
රැස් කරගන්න, බවත් ඔබ දැන සිටියෙහි ද! 27 එසේ නම්,
මාගේ මුදල බැංකුවේ තැන්පත් කළ යුතු ව තිබුණේ ය.
එසේ කෙළේ නම්, මා ආ විට මගේ මුදල පොළියත් සමඟ
ලබාගන්න පුළුවන්කම තිබිණි. 28 එබැවින් ඒ රිදී කාසි
ඔහුගෙන් ගෙන රිදී කාසි පන්දාහ ඇති තැනැත්තාට
දෙන්න. 29 යමක් ඇති තැනැත්තාට දෙනු ලැබේ; ඔහුට
පමණටත් වඩා ලැබේ. යමක් නැති තැනැත්තාගෙන් ඔහුට
ඇති ටිකත් ගනු ලැබේ. 30 මේ පලක් නැති දාසයා පිටත
අන්ධකාරයට නෙරපාදමන්න. එහි දී වැලපීමත් දත්මිටි
කෑමත් වන්නේ ය’යි කියනු ඇත.”
ජාතීන්ගේ විනිශ්චය දවස
31 “මනුෂ්ය පුත්රයාණන්

සියලු දේව දූතයන්
7

පිරිවරාගෙන තේජශ්රීයෙන්

පැමිණෙන කල, එතුමාණෝ
තමන්ගේ මහිමාන්විත සිංහාසනයේ වැඩහිඳින
සේක. 32 එවිට සියලු ජාතීහු උන් වහන්සේ අබිමුවෙහි
රැස් කරනු ලබන්නෝ ය. එඬේරෙකු, එළුවන්ගෙන්
බැටළුවන් වෙන් කරන්නාක් මෙන් උන් වහන්සේ ද ඔවුන්
වෙන් කොට, 33 බැටළුවන් සිය දකුණු පැත්තෙහි ද
එළුවන් වම් පැත්තෙහි ද සිටුවන සේක. 34 එවිට
රජ්ජුරුවන් වහන්සේ සිය දකුණු පසෙහි සිටින්නන්ට
කතා කොට, ‘මාගේ පියාණන්ගෙන් ආශීර්වාද ලද්දෙනි,
එන්න, ලෝකය පටන්ගැන්මේ සිට ඔබට සූදානම් කර
තිබෙන රාජ්යය

උරුම කරගන්න. 35 මන්ද, මම සාගිනි ව
සිටියෙමි; ඔබ මට කන්න දුන්නහු ය. පිපාසා වී සිටියෙමි;
ඔබ මට බොන්න දුන්නහු ය. ආගන්තුක ව සිටියෙමි; ඔබ
මා ගෙදරට පිළිගත්තහු ය. 36 වස්ත්ර
 නැති ව සිටියෙමි;
ඔබ මට වස්ත්ර
 දුන්නහු ය. රෝගාතුර ව සිටියෙමි; ඔබ
මා බලාගත්තහු ය. හිරගෙදර සිටියෙමි; ඔබ මා බලන්න
ආවහු ය’යි වදාරන සේක. 37 එකල දැහැමියන් උත්තර
දෙමින්, ‘ස්වාමීනි, කවර කලෙක ඔබ වහන්සේ සාගිනි ව
සිටිය දී අපි ඔබට කෑම දුනිමු ද? පිපාසා වී සිටිය දී
බොන්න දුනිමු ද? 38 කවර කලෙක ඔබ වහන්සේ
ආගන්තුක ව සිටිය දී ඔබ ගෙදරට පිළිගතිමු ද?
නොහොත් වස්ත්ර
 නැති ව සිටිය දී ඇඳුම් දුනිමු
ද? 39 කවර කලෙක ඔබ රෝගාතුර ව හෝ හිරගෙදර
හෝ සිටිය දී ඔබ බලන්න ආවෙමු දැ’යි කියනු
ඇත. 40 එවිට රජ්ජුරුවන් වහන්සේ උත්තර දෙමින්,
‘සැබැවින් ම මම ඔබට කියමි, මාගේ මේ
සහෝදරයන්ගෙන් ඉතා ම සුළු තැනැන්තාට වුව ද ඔබ
එසේ කළා නම් එය කෙළේ මට යැ’යි වදාරන සේක.
41“එවිට උන් වහන්සේ වම් පසෙහි සිටින්නන්ට කතා
කොට, ‘සාප ලද්දෙනි, මා වෙතින් ඉවත් වී යක්ෂයාට ද
ඔහුගේ දූතයන්ට ද සූදානම් කර තිබෙන සදාතන
ගින්නට යන්න. 42 මන්ද, මම සාගිනි ව සිටියෙමි; ඔබ මට
කන්න නුදුන්නහු ය. පිපාසා වී සිටියෙමි; ඔබ මට
බොන්න නුදුන්නහු ය. 43 ආගන්තුක ව සිටියෙමි; ඔබ මා
ගෙදරට නොපිළිගත්තහු ය. වස්ත්ර
 නැති ව සිටියෙමි;
ඔබ මට වස්ත්ර
 නුදුන්නහු ය. රෝගාතුර ව සිටියෙමි;
හිරගෙදර ද සිටියෙමි; ඔබ මා බලන්න ආවේ නැතැ’යි
වදාරන සේක. 44 එවිට ඔවුන් උත්තර දෙමින්, ‘ස්වාමීනි,
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කවර කලෙක ඔබ සාගිනි ව හෝ පිපාසා වී හෝ
ආගන්තුක ව හෝ වස්ත්ර
 නැති ව හෝ රෝගාතුර ව
හෝ හිරගෙදර හෝ සිටිනු දැක අපි ඔබ වහන්සේට
උපස්ථාන නොකෙළෙමු දැ’යි අසනු ඇත. 45 එවිට උන්
වහන්සේ ඔවුන්ට උත්තර දෙමින්, සැබැවින් ම මම ඔබට
කියමි, මොවුන්ගෙන් ඉතා ම සුළු තැනැත්තාට වුව ද එසේ
නොකළා නම් එය නොකෙළේ මට ය’යි වදාරන
සේක. 46 මොවුහු සදාතන දඬුවමට ද, දැහැමියෝ
සදාතන ජීවනයට ද යන්නෝ ය.”
All verses from the Holy Bible quoted in Sinhala language above are
taken from the NRSV: New Revised Sinhala Version.
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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.
All verses from the Holy Bible quoted in Sinhala language above are
taken from the NRSV: New Revised Sinhala Version.
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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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