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Matthew 24
     දේ�ව මාලිගාදේ� විනාශය ගැන කලින් කීම

(  මාක් 13:1-2;  ලූක් 21:5-6)
1      ජේ�සුස් වහන්ජේස් ජේ�ව මාලිගාජේවන් නික්ම ය�දී,  එහි

      ජේගොඩනැඟිලි උන් වහන්ජේස්ට ජේ�න්වන පිණිස ශ්
    රාවකජේයෝ උන් වහන්ජේස් ජේවත ආහ. 2 එජේහත්,  උන්

   වහන්ජේස් ඔවුන්ට උත්තර ජේ'මින්, “    ජේ) සියල්ල ඔබට
   ජේ�ජේනනවා ජේනො ජේ. '?     සැබැවින් ම මම ඔබට කියමි, 

          ගලක් මත ගලක් ඉතිරි ජේනොවන ජේලස ඒවා සියල්ල ම බිඳ
 ”   ජේහළනු ඇතැ යි ව'ාළ ජේස්ක.
  පීඩාවල දේ�ර ලකුණු

(  මාක් 13:3-13;  ලූක් 21:7-19)
3         උන් වහන්ජේස් ඔලීව කන්ජේ� වැඩසිටි කල ශ්රාවකජේයෝ

   උන් වහන්ජේස් ජේවත අවුත්,    ජේ�ෞ�ගලික ජේලස කතා කර, 
“     ඒ ජේ� සිදුවන්ජේන් කව'ා '?    ඔජේ@ පුනරාගමනය හා

        කල්�ාන්තය පිළිබඳ ජේ�ර ලකුණු ජේමොනවා ' කියා අ�ට
 ”   කිව මැනව යි කී හ. 4     ජේ�සුස් වහන්ජේස් ඔවුන්ට උත්තර

   ජේ'මින් ජේමජේස් ව'ාළ ජේස්ක: “     ඔබ කිසිජේවකු අතින් මුළා
  ජේනොවන හැටියට බලාගන්න. 5 මන්',  ජේබොජේහෝ ජේ'ජේනක්, 

‘    ’     මම ක්රිස්තුස් ජේවමි කියමින් මාජේH නාමජේයන් ඉදිරි�ත්
    වී ජේබොජේහෝ ජේ'ජේනකු මුළා කරති. 6     යු�ධ හා යු�ධ පිළිබඳ

   කටකතා ඔබට ඇජේසනු ඇත.   ඒවාට බිය ජේනොවන්න. 
මන්',     ජේ) සියල්ල සිදුවනු නියත ය. එජේහත්,  අවසානය

   තව ම �ැමිණ නැත. 7      ජාතියක් ජාතියකට විරු�ධ ව '
         රා�යයක් රා�යයකට විරු�ධ ව ' නැඟී සිටිනු ඇත. 

       ජේනොජේයක් තැන්හි සාගත ' භූමික)�ා ' සිදුවනු
ඇත. 8         ජේ) සියල්ල නව යුගය බිහි කරවන ප්රසව

  ජේ.'නාජේ. �ටන්ගැන්ම ය. 9    එකල ඔ.හු ඔබ
    වධබන්ධනවලට �ාවා දී මරන්ජේනෝ ය.    මා නිසා සියලු

   ජාතීහු ඔබට වෛවර කරන්නාහ. 10   එකල ජේබොජේහෝ
    ජේ'ජේනකුජේH ඇ'හිල්ල බිඳ වැජේටනු ඇත.  ඔ.හු
  ඔවුජේනොවුන් �ාවා ජේ'න්නාහ;   ඔවුජේනොවුන් ජේකජේරහි

 වෛවර බැඳගන්නාහ. 11    ජේබොජේහෝ ජේබොරු දිවැසිවරු නැඟිට 
   ජේබොජේහෝ ජේ'න මුළා කරන්නාහ. 12    අධර්මය වැජේඩත් ම
     ජේබොජේහෝ ජේ'නාජේH ප්ජේර්මය පිරිජේහන්ජේන් ය. 13 එජේහත්, 
       අවසානය 'ක්වා ම ස්ථීර ව සිටින්නා ගැළජේවන්ජේන්

ය. 14          රා�යය පිළිබඳ ජේ) සුබ අස්න සියලු ජාතීන් හට
        සාක්ෂියක් වන පිණිස ජේලොව පුරා ප්රකාශ කරනු
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 ලබන්ජේන් ය.    එවිට අවසානය �ැමිජේණන්ජේන් ය.”
  බිහිසුණු දුක් ගාවිනා

(  මාක් 13:14-23;  ලූක් 21:20-24)
15  “     එබැවින් 'ානිජේයල් දිවැසිවරයා සඳහන් කළ, ‘බිහිසුණු 
දූෂිතය,      ශු�ධස්ථානජේයහි තිජේබනු ඔබ ය) කලක

 'කින්නහු ', (  �ාඨකයා ජේත්රු)ගනීවා) 16  එකල ජු'ජේයහි 
     සිටින අය කඳුවලට �ලා ජේයත් වා. 17   පියස්ස මත

        සිටින්නා තම ජේගයි තිජේබන තමා සතු කිසිවක් ගන්නා
  පිණිස ජේනොබසී වා. 18     ජේකජේතහි සිටින්නා ' තමාජේH

    ඇඳු) ගැනීමට ජේ�රළා ජේනොජේc වා, 19    ඒ 'වස්වල දී
       ගර්භණීන්ට ' කිරි මවුවරුන්ට ' ඇතිවන දුකක

මහත! 20         ජේfමන්තජේc දී වත් සබත් දිනක දී වත් ජේමය
    සිදු ජේනොවන ජේලස යාච්ඤා කරන්න. 21 මන්',  ජේලෝකජේc

     �ටන්ගැන්ජේ) සිට ජේ) 'ක්වා ජේනොවූ විරූ,    මතු ' සිදු
      ජේනොවන විරූ 'රුණු පීඩාවක් එකල්හි සිදුවන්ජේන් ය. 22  ඒ

    කාලය ජේකටි ජේනොකරන ල�ජේ� න),   කිසිජේවක් වත්
 ජේනොගැළජේවන්ජේනෝ ය. එජේහත්,   ජේතෝරාගත්තවුන් උජේ'සා

     ඒ කාලය ජේකටි කරනු ලබන්ජේන් ය. 23 එකල, ‘බලන්න,  ක්
  රිස්තුන් වහන්ජේස් ජේමන්න,  ’  ‘ජේමතැන ය නැත්න) අන්න, 

 ’      අතන ය යි යජේමකු ඔබට කීජේවොත් විශ්වාස
ජේනොකරන්න. 24         කුමක්නිසා ' .යාජ ක්රිස්තුවරයන් ' .

    යාජ දිවැසිවරයන් ' �හළ වී,  හැකි න), ජේතෝරාගත්තවුන් 
         �වා මුළා කරන ජේලස ලකුණු හා අරුමපුදුම ජේ� 'ක්වනු

ඇත. 25 බලන්න,    මම ඔබට කල්තියා කීජේවමි. 26 ‘අන්න, 
    ’    උන් වහන්ජේස් �ාළුකරජේc සිටින ජේස්කැ යි ඔවුන් ඔබට

කීජේවොත්,   පිටත් ව ජේනොයන්න, ‘    උන් වහන්ජේස් කාමරයක
  ’  සැඟවී සිටින ජේස්කැ යි කීවත්,  විශ්වාස

ජේනොකරන්න. 27 මන්',     විදුලිය ජේ�රදිගින් නික්ම අ�රදිග
    'ක්වා විහිජේ'න්ජේන් ය) ජේස් ',  මනුෂ්ය-   පුත්රයාණන්ජේH

    පුනරාගමනය එජේස් ම වන්ජේන් ය.
28  “        මළසිරුර ය) තැජේනක්හි ' එතැනට ගිජු ලිහිණිජේයෝ

 රැස් ජේවති.”
 මනුෂ්ය-   පුත්රයාණන්දේ# පුනරාගමනය

(  මාක් 13:24-27;  ලූක් 21:25-28)
29  “       ඒ 'වස්වල පීඩා නිම වූ ජේකජේණහි ම,   හිරු අඳුරු

 වන්ජේන් ය;    සඳ එළිය ජේනොජේ'න්ජේන් ය;  තාරකාජේවෝ අහසින් 
 �තිත වන්නාහ;     අහජේස් බල�රාක්රම ජේ''රා

යයි. 30   එකල මනුෂ්ය-    පුත්රයාණන්ජේH සලකුණ අහජේසහි 
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 �හළ ජේවයි.      එවිට ජේ�ොජේළොජේ. සියලු ජේගෝත්රජේයෝ
 වැලජේ�න්ජේනෝ ය.   ඔ.හු මනුෂ්ය-    පුත්රයාණන් බල�රාක්

         රමජේයන් ' මහා ජේත්ජශ්රීජේයන් ' අහජේස් වලාකුළු මත
  වඩිනු 'කින්ජේනෝ ය. 31     උන් වහන්ජේස් මහත් ජේහොරණෑ
      හඬක් සහිත ව තම දූතයන් එවන ජේස්ක.   ඔ.හු අහජේස්

        එක් ජේකළවරක සිට අනික් ජේකළවර 'ක්වා සි. දිගින්
   ජේතෝරාගත්තවුන් රැස් කරන්ජේනෝ ය.”

  අත්තික්කා ගදේ&න් �ාඩමක්
(  මාක් 13:28-31;  ලූක් 21:29-33)
32“    අත්තික්කා ගජේසන් �ාඩමක් ඉජේගනගන්න.   එහි ළ�ටි

  අතු මතු වී,        ජේකොළ ලියලන කල ගි)හානය ළඟ යයි ඔබ
 'න්නහු ය. 33        එජේලස ම ඔබත් ජේ) සියල්ල සිදුවනු 'කින

       විට උන් වහන්ජේස් ජේ'ොරකඩ ම යයි 'ැන
ගන්න. 34     සැබැවින් ම මම ඔබට කියමි,   ජේ) සියල්ල

       සිදුවන තුරු ජේ) �ර)�රාව �හ වී ජේනොයන්ජේන්
ය. 35 අහසත්,     ජේ�ොජේළොවත් �හ වී යන්ජේන් ය. එජේහත්, 

        මාජේH වචන කිසි 'ා �හ වී ජේනොයන්ජේන් ම ය.”
  අවදි ව සිටීම

(  මාක් 13:32-37;  ලූක් 17:26-30-34-36)
36“    මාජේH පියාණන් වහන්ජේස් මිස,      ඒ දිනය හා �ැය අන්

 කිසිජේවක් ජේනො'නිති;    ස්වර්ගජේයහි ජේ�ව දූතජේයෝ වත්,  පුත්
  රයාජේණෝ වත් ජේනො'නිති. 37    තව' ජේනෝවාජේH 'වස්වල සිදු 

    වූ ජේලස ම මනුෂ්ය-    පුත්රයාණන්ජේH පුනරාගමනය
 වන්ජේන් ය. 38 එකල,    ජල ගැල්මට ප්රථමජේයන්,  ජේනෝවා

    නැවට ඇතුළු වූ දිනය 'ක්වා,   ඔ.හු කමින් ජේබොමින්, 
     ආවාහ විවාහ ජේවමින් කල් යැවූ හ. 39    ජල ගැල්ම �ැමිණ

       සියල්ලන් ගසා ජේගන යන තුරු ඔ.හු කිසිවක් ජේනො'ත්හ; 
 මනුෂ්ය-        පුත්රයාණන්ජේH පුනරාගමනය ' එජේලස ම වනු

ඇත. 40      එකල මනුෂ්යජේයෝ ජේ'ජේ'ජේනක් ජේකජේතහි සිටිති; 
    එක් තැනැත්ජේතක් ගනු ලබන්ජේන් ය;   අනික් තැනැත්තා

  හැර'මනු ලබන්ජේන් ය. 41     ස්ත්රීහු ජේ'ජේ'ජේනක් ඇඹරු)
  ගජේල් අඹරමින් සිටිති;     එක් තැනැත්තියක් ගනු ලබන්නී ය; 
    අනික් තැනැත්තිය හැර'මනු ලබන්නී ය. 42   එබැවින් අවදි

 ව ඉන්න.      ඔබජේH සමිඳාණන් වහන්ජේස් කින) 'වසක එන 
     ජේස්ක් 'ැ යි ඔබ ජේනො'න්නහු ය. 43    ජේසොරා ජේකොයි යාමජේc

       එන්ජේන් 'ැ යි ජේග'ර ස්වාමියා 'ැන සිටිජේc න),  ඔහු
        ජේනොනි'ා සිට තමාජේH ජේගය බිඳීමට ඉඩ ජේනොජේ'න බව

'ැනගන්න. 44     එබැවින් ඔබත් සූ'ාන) ව සිටින්න. 
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       කුමක්නිසා ' ඔබ බලාජේ�ොජේරොත්තු ජේනොවන �ැයක දී
 මනුෂ්ය-    පුත්රයාජේණෝ වඩින ජේස්ක.”

   විශ්වාසී &හ අවිශ්වාසී දා&දේයෝ
(  ලූක් 12:41-48)
45“        තම ජේගයි වැසියන්ට නියම ජේ.ලාවට ආහාර ජේකොටස

       ස�යන පිණිස ස්වාමියා විසින් �ත් කරන ල' විශ්වාසී, 
     සිහි නුවණ ඇති 'ාසයා කවජේරක් '? 46    ස්වාමියා ආ කල
      ය) 'ාසජේයකු සිය ජේස්වජේයහි ජේයදී සිටිනු දුටුජේවොත්,  ඒ

   'ාසයා භාHයවන්තජේයක් ය. 47     සැබැවින් ම මම ඔබට
කියමි,       ඒ ස්වාමියා තමා සන්තක සියල්ජේල් භාරකාරයා

    ජේකොට ඔහු �ත් කරන්ජේන් ය. 48 එජේහත්,   ඔහු අයහ�ත්
 'ාසජේයකු න), ‘    ’   මාජේH ස්වාමියා �මාවනු ඇතැ යි සිතින්

සිතා, 49    තම 'ැසි'සුන්ට තළන්න �ටන්ජේගන,  ජේ@බ�'න්
   සමඟ කමින් ජේබොමින් සිටිජේයොත්, 50  ඔහු බලාජේ�ොජේරොත්තු 

  ජේනොවන දිනක දී,   ජේනො'න්නා �ැයක දී,   ඔහුජේH ස්වාමියා
අවුත්, 51     ඔහුට 'රුණු ජේලස 'ඬුව) කර, 

      වෛකරාටිකයන්ට නියමිත තැන ඔහුටත් නියම කරනු
ඇත.      එහි දී වැලපීමත් 'ත්මිටිකෑමත් වන්ජේන් 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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Matthew 25
    යුවතියන් ද& දේදනා පිළිබඳ උ�මාව

1  “        ස්වර්ග රා�යය ජේමජේස් උ�මා කළ හැකි ය.  ජේතල්
      �හන් රැජේගන මනාලයා ජේ�රමඟට යුවතිජේයෝ 'ස

  ජේ'ජේනක් ගිජේයෝ ය. 2      ඔවුන් අතජේරන් �ස් ජේ'ජේනක් නුවණ
  නැති අය ය;      �ස් ජේ'ජේනක් නුවණ ඇති අය ය. 3  නුවණ
          නැති අය සිය �හන් ජේගන ය�දී ඒ සමඟ ජේතල් ජේගන
 ගිජේc නැත. 4 එජේහත්,       නුවණ ඇති අය සිය �හන් ජේගන

      ය�දී ඒ සමඟ බඳුන්හි ජේතල් ජේගන ගියහ. 5  මනාලයාජේH
         �ැමිණීම �මා වූ කල ඒ සියල්ජේලෝ ම නිදිබර වී නි'ාගත්හ.

6“     ‘මධ්යම රාත්රිජේc අන්න, මනාලයා!   ඔහු ජේ�රමඟට
’   යන්නැ යි හඬක් විය. 7      එවිට ඒ සියලු යුවතිජේයෝ නැඟිට

    සිය �හන්වල තිර සකස් කළහ. 8    එකල නුවණ නැති අය, 
‘    අජේප් �හන් නිවීගන යයි,     ඔබජේH ජේතල්වලින් ටිකක් අ�ට

’      ජේ'න්නැ යි නුවණ ඇති අයට කී හ. 9 එජේහත්,   නුවණ ඇති
අය, ‘   එජේස් කළ ජේනොහැක;     අ� ජේ'ජේගොල්ලන්ට ම සෑජේහන

   තර) ජේතල් ජේමහි නැත;     එබැවින් ජේවජේළඳුන් ජේවත ජේගොස්
     ’   ඔබ ම මිල දී ජේතල් ගන්නැ යි පිළිතුරු දුන්හ. 10   ඔවුන් ගිය
   �සු මනාලයා ආජේ. ය;        සූ'ාන) ව සිටි �ස් ජේ'නා ඔහු හා

  සමඟ මංගජේලෝත්සවයට ගියහ.      ඔවුන් ඇතුළු වූ විට ජේ'ොර
 වසන ලදී.

11  “    �සුව අනිත් යුවතිජේයෝ අවුත්, ‘ස්වාමීනි, ස්වාමීනි, 
   ’   අ�ට ජේ'ොර ඇරිය මැනවැ යි කී හ. 12   එජේහත් මනාලයා

‘     ’    මම ඔබ කිසි ජේස්ත් ජේනොහඳුනමි යි පිළිතුරු දුන්ජේන්
ය. 13   එබැවින් 'වස වත්,      �ැය වත් ඔබ ජේනො'න්න නිසා

  අවදි ව ඉන්න.”
   දා&යන් තිදේදනා පිළිබඳ උ�මාව

(  ලූක් 19:11-27)
14  “        ස්වර්ග රා�යය ජේමජේස් උ�මා කළ හැකි ය.  එක්

   මිනිජේසක් සිය 'ාසයන් කැඳවා,     තමා සතු ජේ� ඔවුන්ට භාර 
    දී පිටරට බලා ගිජේc ය. 15    ඔහු එකිජේනකාජේH හැකියාව

අනුව,        එක් ජේකජේනකුට රිදී කාසි �න්'ාහක් ' තව
  ජේකජේනකුට ජේ''ාහක් ',      තව ජේකජේනකුට එක් 'ාහක් '

 බැගින් දී,     තමා යන ගමන ගිජේc ය. 16    රිදී කාසි �න්'ාහ
        ලැබූ තැනැත්ජේත් වහා ම ජේගොස් එයින් ජේවජේළඳා) ජේකොට

      තවත් රිදී කාසි �න්'ාහක් උ�'වා ගත්ජේත් ය. 17  එජේලස
         ම රිදී ජේ''ාහ ලැබූ තැනැත්ජේත් ' තවත් ජේ''ාහක් උ�'වා

 ගත්ජේත් ය. 18     එජේහත් 'ාහක් ලැබූ තැනැත්ජේත් ජේගොස්, 
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  ජේ�ොජේළොජේ. වළක් හාරා,     ස්වාමියාජේH මු'ල සඟවා තැබී
ය.
19        ජේබොජේහෝ කලකට �සු ඒ 'ාසයන්ජේH ස්වාමියා අවුත්

     ඔවුන් සමඟ ගණන් හිල. බැලී ය. 20    රිදී කාසි �න්'ාහ
      ලැබූ තැනැත්ජේත් තවත් රිදී කාසි �න්'ාහක් ජේගනවුත්, 

‘ස්වාමීනි,        ඔබ මට රිදී කාසි �න්'ාහක් භාර දුන්ජේනහි ය. 
ජේමන්න,      ’   තවත් රිදී කාසි �න්'ාහක් උ�'වා ගතිමි යි කී
ය. 21     ඔහුජේH ස්වාමියා ඔහුට කතා ජේකොට, ‘යහ�ත්, 

 විශ්වාසී 'ාසය,  ඉතා අජේගයි;    ඔබ ස්වල්�යක් ගැන
       විශ්වාසී වූ බැවින් ජේබොජේහෝ ජේ� ජේකජේරහි අධි�ති කරමි. 

        ඔබ 'ැන් අවුත් ඔජේ@ ස්වාමියාජේH ප්රීතියට සහභාගි
’   වන්නැ යි කී ය. 22       රිදී කාසි ජේ''ාහක් ලැබූ තැනැත්ජේත් '

අවුත්, ‘ස්වාමීනි,       ඔබ රිදී කාසි ජේ''ාහක් මට භාර
 දුන්ජේනහි ය; ජේමන්න,      තවත් රිදී කාසි ජේ''ාහක් උ�'වා

’   ගතිමි යි කී ය. 23     ඔහුජේH ස්වාමියා ඔහුට කතා ජේකොට, 
‘යහ�ත්,  විශ්වාසී 'ාසය,  ඉතා අජේගයි;   ස්වල්�යක් ගැන

         ඔබ විශ්වාසී වූ බැවින් ජේබොජේහෝ ජේ� ජේකජේරහි ඔබ අධි�ති
කරමි.        ඔබ 'ැන් අවුත් ඔජේ@ ස්වාමියාජේH ප්රීතියට

 ’   සහභාගි වන්නැ යි කී ය. 24      ඉන්�සු රිදී කාසි එක් 'හක්
   ලැබූ තැනැත්ජේත් ' අවුත්, ‘ස්වාමීනි,   ඔබ ජේනොවපුළ තැනින් 

ක�න,      වගා ජේනොකළ තැනින් �ල රැස් කරන,  ත'හිතක්
    ඇති මනුෂ්යජේයකු බව 'ැනගතිමි. 25   එබැවින් මම බිජේයන් 

       ජේගොස් ඔබජේH රිදී කාසි ජේ�ොජේළොජේ. වළක සඟවා තැබීමි. 
ජේමන්න,  ’   ඔබ සතුජේ� යි කී ය. 26    ඔහුජේH ස්වාමියා ඔහුට

 උත්තර ජේ'මින්, ‘   ක)මැලි ක�ටි 'ාසය,   මා ජේනොවපුළ
  තැනින් ක�ාගන්නා බවත්,     වගා ජේනොකළ තැනින් �ල

 රැස් කරගන්න,     බවත් ඔබ 'ැන සිටිජේයහි '! 27  එජේස් න), 
        මාජේH මු'ල බැංකුජේ. තැන්�ත් කළ යුතු ව තිබුජේ� ය. 

  එජේස් ජේකජේ� න),        මා ආ විට මජේH මු'ල ජේ�ොළියත් සමඟ
  ලබාගන්න පුළුවන්කම තිබිණි. 28     එබැවින් ඒ රිදී කාසි

       ඔහුජේගන් ජේගන රිදී කාසි �න්'ාහ ඇති තැනැත්තාට
ජේ'න්න. 29     යමක් ඇති තැනැත්තාට ජේ'නු ලැජේ@;  ඔහුට

  �මණටත් වඩා ලැජේ@.    යමක් නැති තැනැත්තාජේගන් ඔහුට 
   ඇති ටිකත් ගනු ලැජේ@. 30      ජේ) �ලක් නැති 'ාසයා පිටත

 අන්ධකාරයට ජේනර�ා'මන්න.     එහි දී වැලපීමත් 'ත්මිටි
  ’   කෑමත් වන්ජේන් ය යි කියනු ඇත.”

  ජාතීන්දේ# විනිශ්චය දව&
31  “  මනුෂ්ය-      පුත්රයාණන් සියලු ජේ�ව දූතයන්
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    පිරිවරාජේගන ජේත්ජශ්රීජේයන් �ැමිජේණන කල,  එතුමාජේණෝ
    තමන්ජේH මහිමාන්විත සිංහාසනජේc වැඩහිඳින

ජේස්ක. 32       එවිට සියලු ජාතීහු උන් වහන්ජේස් අබිමුජේවහි
   රැස් කරනු ලබන්ජේනෝ ය. එජේ�ජේරකු,  එළුවන්ජේගන්

        බැටළුවන් ජේවන් කරන්නාක් ජේමන් උන් වහන්ජේස් ' ඔවුන්
 ජේවන් ජේකොට, 33      බැටළුවන් සිය 'කුණු �ැත්ජේතහි '

     එළුවන් ව) �ැත්ජේතහි ' සිටුවන ජේස්ක. 34  එවිට
      ර�ජුරුවන් වහන්ජේස් සිය 'කුණු �ජේසහි සිටින්නන්ට

 කතා ජේකොට, ‘    මාජේH පියාණන්ජේගන් ආශීර්වා' ල�ජේ'නි, 
එන්න,       ජේලෝකය �ටන්ගැන්ජේ) සිට ඔබට සූ'ාන) කර

    තිජේබන රා�යය උරුම කරගන්න. 35 මන්',   මම සාගිනි ව 
සිටිජේයමි;     ඔබ මට කන්න දුන්නහු ය.   පි�ාසා වී සිටිජේයමි; 

    ඔබ මට ජේබොන්න දුන්නහු ය.   ආගන්තුක ව සිටිජේයමි;  ඔබ
   මා ජේග'රට පිළිගත්තහු ය. 36     වස්ත්ර නැති ව සිටිජේයමි; 
     ඔබ මට වස්ත්ර දුන්නහු ය.   ජේරෝගාතුර ව සිටිජේයමි;  ඔබ

  මා බලාගත්තහු ය.  හිරජේග'ර සිටිජේයමි;    ඔබ මා බලන්න
 ’   ආවහු ය යි ව'ාරන ජේස්ක. 37    එකල 'ැහැමියන් උත්තර

ජේ'මින්, ‘ස්වාමීනි,       කවර කජේලක ඔබ වහන්ජේස් සාගිනි ව
      සිටිය දී අපි ඔබට කෑම දුනිමු '?     පි�ාසා වී සිටිය දී

  ජේබොන්න දුනිමු '? 38     කවර කජේලක ඔබ වහන්ජේස්
       ආගන්තුක ව සිටිය දී ඔබ ජේග'රට පිළිගතිමු '? 
         ජේනොජේහොත් වස්ත්ර නැති ව සිටිය දී ඇඳු) දුනිමු

'? 39        කවර කජේලක ඔබ ජේරෝගාතුර ව ජේහෝ හිරජේග'ර
      ’   ජේහෝ සිටිය දී ඔබ බලන්න ආජේවමු 'ැ යි කියනු

ඇත. 40     එවිට ර�ජුරුවන් වහන්ජේස් උත්තර ජේ'මින්, 
‘     සැබැවින් ම මම ඔබට කියමි,   මාජේH ජේ)

        සජේහෝ'රයන්ජේගන් ඉතා ම සුළු තැනැන්තාට වුව ' ඔබ
      ’   එජේස් කළා න) එය ජේකජේ� මට යැ යි ව'ාරන ජේස්ක.

41“        එවිට උන් වහන්ජේස් ව) �ජේසහි සිටින්නන්ට කතා
ජේකොට, ‘  සා� ල�ජේ'නි,       මා ජේවතින් ඉවත් වී යක්ෂයාට '

       ඔහුජේH දූතයන්ට ' සූ'ාන) කර තිජේබන ස'ාතන
 ගින්නට යන්න. 42 මන්',    මම සාගිනි ව සිටිජේයමි;  ඔබ මට 

  කන්න නුදුන්නහු ය.   පි�ාසා වී සිටිජේයමි;   ඔබ මට
  ජේබොන්න නුදුන්නහු ය. 43   ආගන්තුක ව සිටිජේයමි;   ඔබ මා
  ජේග'රට ජේනොපිළිගත්තහු ය.     වස්ත්ර නැති ව සිටිජේයමි; 

     ඔබ මට වස්ත්ර නුදුන්නහු ය.   ජේරෝගාතුර ව සිටිජේයමි; 
  හිරජේග'ර ' සිටිජේයමි;     ’  ඔබ මා බලන්න ආජේ. නැතැ යි

 ව'ාරන ජේස්ක. 44    එවිට ඔවුන් උත්තර ජේ'මින්, ‘ස්වාමීනි, 
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         කවර කජේලක ඔබ සාගිනි ව ජේහෝ පි�ාසා වී ජේහෝ
          ආගන්තුක ව ජේහෝ වස්ත්ර නැති ව ජේහෝ ජේරෝගාතුර ව

        ජේහෝ හිරජේග'ර ජේහෝ සිටිනු 'ැක අපි ඔබ වහන්ජේස්ට
  ’   උ�ස්ථාන ජේනොජේකජේළමු 'ැ යි අසනු ඇත. 45   එවිට උන්

   වහන්ජේස් ඔවුන්ට උත්තර ජේ'මින්,     සැබැවින් ම මම ඔබට
කියමි,        ජේමොවුන්ජේගන් ඉතා ම සුළු තැනැත්තාට වුව ' එජේස් 

     ’   ජේනොකළා න) එය ජේනොජේකජේ� මට ය යි ව'ාරන
ජේස්ක. 46    ජේමොවුහු ස'ාතන 'ඬුවමට ',  'ැහැමිජේයෝ

    ස'ාතන ජීවනයට ' යන්ජේනෝ 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 වහන්ජේස් ජේමජේස් ව'ාරන 
ජේස්ක: “උඩඟු අය ' නපුරු අය ' පිදුරු 
ජේ�ෝරණුවක 'ැජේවන්නාක් ජේමන් 'ැවී යන 
'වසක් �ැමිජේණන්ජේන් ය. ඒ 'වජේස් දී 
කිසිජේවක් ඉතිරි ජේනොවන ජේස් 'ැවී යන්ජේනෝ 
ය. එජේහත්, මාජේH නාමයට ගරුබිය 
'ක්වමින්, ජීවත්වන නුඹලාට ධර්මිෂ්ඨකම 
නමැති සූර්යයා සිය රැස්වල සුවසහනය 
ඇති ව උ'ාවන්ජේන් ය. ගාජේලන් පිට වී දුව 
�ැන යන වහු �ැටවුන් ජේමන් නුඹලා ප් රීති 
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!! 

ශු�ධවර මදේ=� 13:47-50 NRSV Matthew 
13:47-50 “ස්වර්ග රා� යය වනාහි, මුහුජේ� 
ජේහළන ල', සියලු වර්ගවල මසුන් හසු 
කරගත් 'ැලකට සමාන ය. ඒ 'ැල පිරුණු 
කල, ධීවරජේයෝ එය ජේවරළට ඇ', හිඳජේගන, 
ජේහොඳ මසුන් භාජනවලට එකතු ජේකොට 
නරක මසුන් ඉවත 'ැමූ හ. යුගාන්තජේc දී 
එජේස් ම වන්ජේන් ය. ජේ�ව දූතජේයෝ නික්ම 
අවුත්, 'මිටුන් ජේකජේරන් අ'මිටුන් ජේවන් 
ජේකොට, අ'මිටුන් ගිනි උදුජේනහි ජේහළන්ජේනෝ 
ය. එහි වැලපීම ' 'ත්මිටි කෑම ' වන්ජේන් ය.
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ශු�ධවර මාක් 4:26-29 NRSV Mark 4:26-29 
තව', උන් වහන්ජේස් කතා කරමින්, 
“ජේ'වියන් වහන්ජේස්ජේH රා� යය ජේමබඳු ය. 
මිනිජේසක් ජේ�ොජේළොජේවහි බීජ වපුරයි; රෑ 
'ාවල් ජේ'ක්හි ඔහු නි'ා සිටිය දීත්, අවදිව 
සිටිය දීත්, ඔහු ජේනො'න්නා අයුරින් බීජ 
�ැළවී වැජේඩයි. ජේ�ොජේළොව එහි ස්වභාවජේයන් 
ම �ල හටගන්වයි. �ළමුව 'ලුව ' ජේ'වනුව 
කරල ' ඉන්�සු කරල පුරා ධාන් ය ' 
හටගනියි. ජේගොයම �ැසුණු කල අස්වැන්න 
කාලය �ැමිණිජේයන්, ඔහු වහා ම 'ෑකැත්ත 
ජේයො'න්ජේන් ය”යි ව'ාළ ජේස්ක.

All verses from the Holy Bible quoted in Sinhala language above are 
taken from the NRSV: New Revised Sinhala Version.
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