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Earth-Trekker's Guide        Godly Light For Sri Lanka  series 
  Find your way by the Godly Light of Jesus Christ.         Booklet 1
      Divine Selection: God's Developmental Program For Earth
  Jesus is the "Sun of Heaven" & the Light of the World! 

Divine Selection
God’s Developmental
Program For Earth

A Plan For Our Planet’s Future
From YHWH, The Holy One Of Israel, The Creator Of All The 

Universe, Who Is Eternally The Light Of The World
 

This New 20-Pages Edition Of The Booklet Includes All Bible
Verses Quoted In Sinhala Language Only

   Jesus Christ is God The Son, the Creator of All,  
the "Sun of Heaven," the "Sun of Righteousness," 
and the Light of the World...! 

© Copyright 1989, 2005, 2011, 2020 by Roddy Kenneth Street, Jr.

                  Courtesy of JesusChristSriLanka.net.
    Visit also JesusChristIndia.org  &  JesusChristNepal.org,
  sites  JesusChristBurma.org  &  JesusChristThailand.org, 
  sites  JesusChristChina.org   and  JesusChristTaiwan.org,
  sites  JesusChristJapan.org  and  JesusChristKorea.org ...
       for more print-patterns & free Bible-teaching lessons



    The Biblical scheme of Earth's history and direction... a long-range 
plan by which God will transform and will re-populate the planet Earth...
   It's a vision of vast scope and mind-boggling predictions...
   God's developmental plan for our Universe is an astounding program of 
transformations...!

1.   A theme of  WARFARE runs through the many books of the Bible, 
from Genesis  to  Revelation.   We see evidence of  angelic  warfare,  of 
historic military warfare between God's chosen people and the ungodly 
nations.
     There are predictions of further warfare between the elect of Christ 
and the anti-Christian forces, and of a final great battle of Armageddon.
     SPIRITUAL WARFARE devastates this planet until Christ's Kingdom 
comes !

2.
  A major and continuous theme also of APOCALYPTIC DESTRUCTION 
and RE-CREATION runs through the books of the Bible, from Genesis 
to Revelation. We see this in the Genesis record of Noah and the Great  
Flood, and in the predictions of the Old Testament prophets.
  Jesus Himself speaks of this in great detail as He is quoted in Mat. 24,  
Luke 17:24-37, and other places in the gospels. There are many such  
references in the epistles, and the final book, John's Revelation of Jesus  
Christ, is devoted almost exclusively to this subject. 

3.
  A theme of the SURVIVAL OF A REMNANT who are loyal to God runs 
through the many books of the Bible, from Genesis to Revelation.

4.
   Rather than being the Darwinian concept of "natural selection" and 
"survival of the fittest" (meaning the strongest) in a scheme of evolution, 
God's system of development is quite different!
     God's plan is that there will be "DIVINE ELECTION" of all those 
who have chosen to accept His system of grace and mercy through 
Jesus Christ, and His plan calls for a "SURVIVAL OF THE LOYAL" 
instead.

5. In  this  scheme  of  universal  development  and  transformation 
which Triune YHWH God Himself has formulated, it is not merely the 
STRONGEST who will survive, but rather it is those persons who are 
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SUBMISSIVE to His Plan and His will...!
     Not turning away toward evil & forgiven of past sins, these persons do  
not choose to instead follow in the way of the Prince of Darkness, who is  
the prideful Traitor of Disobedience and the Father of All Liars...! 
    (In this regard, it is certainly true that God can make the weak person  
become strong.  But a person who is too strong and egotistical God may  
choose to crush, in order that he — or she — will be humbled and will  
become submissive to the will of God!) 

6.  God is  continuously harvesting the Earth  as His ever-progressing 
plan of DIVINE SELECTION goes forward, through a wise and millennia-
long program of  evaluation — through interminable  testing of  all  the 
Earth's people in a very lengthy developmental process of SELECTING 
and  REJECTING... choosing those people who are fit for Heaven and 
the New Earth that He envisions.

7.  Thus, a  theme of DIVINE SELECTION through a LONG-RANGE and 
millennia-spanning DEVELOPMENTAL PROGRAM becomes evident. 

8.
     This calls for a MAJOR SHIFT IN THE WORLD-VIEW that is held by 
any individual.
      It truly requires a COPERNICAN REVOLUTION IN THE MIND-SET 
of a human being.

9.  You must comprehend with an entirely new way of looking at the 
Universe — for to be among the redeemed, to be among the survivors 
who are granted eternal life with God, you must place JESUS CHRIST 
AT THE CENTER OF YOUR UNIVERSE, in the very place where once 
YOUR OWN EGO had ruled supreme! 

    You need to put the Sun of Heaven inside your heart! Once He is 
there, He will illuminate your mind and all areas of the Universe with the 
bright Light of His Presence. His Light will be radiant in your face, in your 
life, and in your actions. Just as Moses’ face was radiant after he was in 
the Presence of God, the follower of Jesus reflects the brilliant Light of 
the Lord Christ! His Holy Spirit will be inside you forevermore, making 
you aware of His Lordship and His Truth... giving you eternal access to 
His Divine Wisdom.

10.
   You gain an Eternal Life with God when you put the Sun of Heaven in 
your heart. You can do this by placing Jesus Christ, Who in the Trinity 
of God created our Universe, upon a throne at the center of your heart! 
He deserves that position and that kind of respect.  He was first God The 
Son,  but when born in human flesh He became the only sinless and 
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righteous person who ever lived.  Yet He sacrificed Himself on a cross 
for your sake, taking all guilt and sins upon Himself— for you and for 
me, for all people everywhere— so that whoever wishes for salvation 
might be rescued from the due punishment of sins.

11.
   If you will do this, you will gain a new contentment and peace as 
you accept God's organizational plan for the Universe. . . because 
you'll be letting God be the Ruler of All Things in this world. . . and in 
your own life.
   The Sun of Heaven will then reign in your life as the supreme Power 
that governs all things. The Bible calls Jesus Christ both “the Sun of 
Heaven” and “the Sun of Righteousness.”
    When you place Christ in your heart, He will lead you to a new life of  
righteousness. His Holy Spirit will start to rebuild you in the image of 
God,  making  you  more  like  Jesus. You’ll  become  a  brother  (or 
sister) to Jesus Christ!

12.  All it really takes is a simple but sincere little prayer — one that you 
should make up in your own words. The prayer for deliverance and for 
God's leadership should come from your own heart!
     Some important elements that you should include are:
     1) your desire to turn away from the wrongness or evil of your past 
life,  and your remorse over the sins of your previous life,
    2) your desire for God's forgiveness and mercy through the act of  
sacrifice of His Only Begotten Son (Jesus Christ),
      3)  your desire to know God's leadership in your life,
      4) your desire to learn more of God's truth through Bible study,
      5) your strong desire to find fellowship with genuine believers.

   This Sunday,  don’t sin by worshiping the sun, like the followers of 
Baal...  like  the Greeks and Romans & India's polytheists...  like  many 
pagans in all nations of the Earth.
   This Sunday,  don’t sin by worshiping the sun, like the followers of 
Baal... like the Greek and Roman polytheists... like many pagans in all 
nations of the Earth. Don’t worship the Earth or the things of Earth. You 
shouldn’t  worship  nature,  as the pantheists  and the animists  do.  The 
supernatural does exist, because God’s Spirit is  above and  behind the 
natural world... and superior to it. So don’t worship the sun and the stars 
like  all  the  naturalistic  science  advocates,  the  humanists,  the 
evolutionists, and many of our modern-day science-fiction fans!
    Don’t go out to worship the sun and stars this Sunday, nor Earth, nor 
Man. Instead, go out to a good Bible-believing church and worship the 
Holy One Who is the Sun of Heaven— Jesus Christ, Who is both the Son 
of God and God The Son. Honor Him, and you will  please His proud 
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Father  in  Heaven  by  your  actions.  You  greatly  err  if  you  exalt  Man 
(Humanism) or Science (Scientism), or anything else at all.
   Jesus Christ is the Sun of Heaven, and He is the Light of the 
World!

    It's also important for all of us to remember this:
     1)  WE SPEAK TO GOD  by our prayers.
     2)  GOD SPEAKS TO US by the words of Holy Scripture.
  So we must try to read His words and His Book just as often as we 
possibly can!!

"The future is as bright as the promises of God."
       -- ADONIRAM JUDSON, 19th Century missionary to Burma.

"The Lord God is to me both a Sun and a Shield; a sun to enlighten 
and comfort me, a shield to protect and defend me."
       -- MATTHEW HENRY, 19th Century Bible scholar & author

"Keep your face to the Sun and you will never see the shadows."
      -- HELEN KELLER, blind 20th Century Christian author.

TAKING ROOT:  DRINK IN THE SON
The righteous shall… grow like a cedar in Lebanon. -- PSALM 92:12

   . . .
  Jesus said, "I am the light of the world" (John 8: 12). He is the "Sun of  
Righteousness" with healing in His rays (Malachi 4: 2).
   -- Rev. Dr. David Jeremiah, 20th & 21st Century Bible scholar & Baptist 
preacher, excerpt from his daily-devotions book Journey (Jan. 16 entry)

    ** Regarding Malachi 4:2, Charles Haddon Spurgeon (a British Bible 
scholar & Baptist preacher of the 19th Century) writes this: 
   "This promise has also had a practical fulfillment in the deathbed 
experiences of God’s people..." and "Though the body has been bound
fast with cords, the soul has mounted up as on the wings of eagles, in 
sacred rapture and holy bliss. The sun of righteousness has risen upon 
them. Before their earthly sun went down, the heavenly sun lit up their 
sky with a sacred high, eternal noon."
   -- Additional note on Malachi 4:2  (added by RKS).

  The Important End Note: Is a new Dark Age coming to our world? It's 
already happening in Britain, Europe, Australia, South Africa, India, even 
the U.S.— made obvious in those regions by persecution of Christians & 
declining  church  attendance,  concurrent  with  an  incessant  rising  of 
Islamism,  Marxism,  Humanism,  Evolutionism,  Secularism,  Socialism, 
Satanism, and Witchcraft.  Europe has already become the new "Dark 
Continent," and now probably deserves that label as much as Africa ever 
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could. Forcasters believe it will soon be a dark "Eurabia" under Islamic 
control.
  Whenever the ancient nations of Israel and Judah were ruled by a very 
evil king, it was always a clear sign that Triune YHWH God's Judgment 
was coming, that invasions and devastation would soon come upon the 
"Promised Land" of the Jews. Judgments came upon the Jews for their 
own repetitious sins and the immorality of their entire nation. Whenever 
the Jews had a really evil ruler in charge of everything, that fact was itself  
a  loud  warning  from  God  that  invasions,  poverty,  devastations,  and 
enslavement were to be coming upon them very soon. But YHWH God 
sent them prophets at the same time, to make it all crystal-clear. Those 
evil kings of Israel and Judah were also a foreshadowing of the future 
Antichrist Dictator who would someday seek to rule the entire Earth as its 
evil  king.  Therefore  you  should  take  warning,  and  try  to  prepare  for 
what's undoubtedly coming to your own country soon.
  Similarly, when you see a dictatorial tyrant trying to seize power over 
your own country… hoping to become a "king" over your own nation and 
all  the  Earth's  lands…  it  can  only  mean  that  Triune  YHWH  God's 
judgments are soon to be again coming upon your nation's population & 
all the Earth… even Nepal, India & Sri Lanka, regions that the Islamic 
Caliphate (1517-1917 A.D.) long ago condemned as "infidel" & "House to 
Conquer." We are now in the End-Times of the Church Age, and we are 
possibly also seeing "the last days" for freedom in Nepal, India, Britain & 
USA. Use it while you've got it, Sri Lanka! For now, you still have some 
freedom of religion, at least to some small degree, there in Sri Lanka. 
You have to use it or you'll lose it. Repent today, get on your knees to  
pray.  May  Triune  YHWH  God  save  Sri  Lanka  from  the  anti-Christ 
powers...  from  Imperialistic  Islam  and  atheistic  socialism...  and  most 
especially, from the atheistic Marxist Communism that already dominates 
the giant lands of Russia and China, plus North Korea & Vietnam!

  When Jesus comes the next time, it will be different— He descends as 
the Lion of Judah, the Judge of all the Earth, the conquering King of the 
Universe… and He  will  remove  the  evil  Antichrist  from his  throne  of 
power on planet Earth.

                             The Sun of Righteousness
“But unto you that fear My name shall the Sun of Righteousness arise 
with healing in His wings. . .”    -- Malachi 4:2

   “Since  Jesus  is  the  S-O-N  of  God,  He  is  also  the  S-U-N  of 
righteousness. Let me tell you something about the sunrise. The sunrise 
never comes ahead of time, and it  is  never late. Isn’t  that  right? The 
sunrise operates according to the power of God and the authority of God. 
You can’t hurry it up, and you can’t stop it!
   “It is the same with the Second Coming of Jesus. He is coming at a 
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time known only to God. You can’t hurry it up and you can’t stop it.
   “One day the Lord Jesus Christ shall come with trumpet sound. He will 
pull back the shade of the night and pin it with a star. Then He’ll open the 
door of the glorious morning of His millennial reign and flood the world 
with light.
   “Tomorrow morning, get up with the sunrise and praise God that His 
timing is perfect and that He is coming again!”

--  Rev. Dr Adrian Rogers,  Baptist  pastor  of the 20th century and early 21st century 
(now with his Lord in Heaven), excerpt taken from online devotional readings of LWF.org 
(entry for Oct. 15)

  Jesus said of the people of God that "The kingdom of heaven is like a 
net that God has cast into the sea, and it gathers of every kind:  When it 
is full, it will be pulled up on the shore, where they will sit down to sort the 
catch,  and they will  collect  the  good fish in baskets,  but  the  bad 
things will be thrown away.  This is the way it will be at the end of  
the  world: The angels shall  come forth,  and  they  will separate the 
unrighteous persons from among those justified by God . . ."
                   Excerpt from the book of Matthew, who was a constant
                  companion of Jesus and his devoted disciple [13:47-50].

   Almighty YHWH, The Triune God of Israel and all the Earth, wants to  
bless  you  through  His  Only  Begotten  Son  of  Man,  Jesus  Christ—  
Yeshua, the Messiah of Israel… the soon-coming King of Israel and all  
the  Earth—  so  let  Him  reward  your  search  with  the  grace  of  His  
forgiveness and enlightenment! 

 Triune  YHWH  God  wants  to  bless  you  for  all  your  long  efforts  to  
understand this very confusing and difficult Universe in which we live. He  
wants you to be spared from the normal wages of sin and the terrible  
Day of His Wrath that is yet to come— so let Him reward your lengthy  
search with the grace of His forgiveness and His enlightenment!

   It's better to show good sense now—today—before His Judgment time  
arrives… so you can't end up regretting your choices for all eternity.

   Life and Death have been placed before you. The Word of God says,  
"All  those who hate  Me love death."   Choose  eternal  life  with  Jesus  
Christ and His Heavenly Father… not an eternal darkness with that evil  
ruler  whom  Jesus  called  "the  Prince  of  Darkness."  As  God's  Only  
Begotten  Son  warned  us  long  ago…  the  Evil  One  named  Satan  is  
forever a murderer and forever the Father of Liars.

   Choose new life in Christ, not the ages-old tyranny of Satan… and  
you'll at last find the narrow path to Heaven… avoiding the popular Wide  
Road that leads only to the torments of Hell. 

   Acknowledge  the  Wisdom  of  YHWH  God…  the  Righteousness,  
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Holiness,  and  Divinity  of  His  Only  Begotten  Son  of  Man…  and  the  
Heavenly  Father  will  no longer see your own sins and shortcomings.  
They will  all  be hidden from His sight by a cleansing in the sacrificial  
blood of Jesus Christ, the Lamb of God.

   Choose to love YHWH God's Way of Life and growth—not the Liar's  
way of self-destruction!

 Jesus spoke of  the people  of  God as being like a  seed that  is 
growing secretly, saying, "As for the kingdom of God, it is as if a person 
should cast seed into the ground; and then he sleeps, and he rises up 
night and day to see that the seed is springing forth and always growing 
up, although he knows not exactly how. The Earth is bringing forth fruit  
from itself; first the blade, then the ears of corn, and after that the fullness 
of the ears of corn.  And when all the fruit of the Earth has come forth, 
immediately  God  will  use  the  sickle  to  reap  the  fields,  because  the 
harvest-time has come." 

Excerpt from the book of Mark [4:26-29].

  God wants to bless you for all your long efforts to understand this very  
confusing and difficult Universe in which we live — so let Him reward  
your  search  with  the  wonderful  grace  of  His  forgiveness  and  
enlightenment!

THIS GUIDE WAS WRITTEN FOR YOU BY. . .
Ken Street, a baptized follower of the Way of Jesus Christ. 

©   Copyright 1989, 2005, 2011, 2020 by Roddy Kenneth Street, Jr.  

    Triune YHWH God is continuously harvesting the Earth . . . 
as His long-range plan for the Earth’s transformation goes ever 
forward . . . 

A Letter From The Author 
   "Miraculous fire" becomes a reality for a human being when God puts 
His Holy Spirit into a believer. This transformation comes only through 
faith and by a prayer to God through His Son Jesus Christ.  Then the 
human being actually  becomes a consecrated temple and a place of 
residence for God's Holy Spirit. Amazing as it may sound, a mere human 
being is able to become a "Temple of Miraculous Fire" for Jesus Christ. 
The fire of God's Holy Spirit will then burn in you eternally! This will be 
evident  to  your  friends  and  neighbors.  People  may  even  come from 
many miles away just to see the Spirit of God that is burning within you.
   You immediately get a new understanding of the Universe around you. 
You realize that the Creator of our Universe is a Trinity, the same Triune 
God Who was honored and worshiped by Abraham, Moses, Jesus, 
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Peter, and Paul. You come to understand that the whole Universe was 
created through God The Son, Who is the Word of God and the Rock of 
our salvation… and you know that the fallen Universe is saved only by 
the sinless virtue of Jesus Christ, the Son of God. Only God The Son 
could die for the sins of the world, as He alone could sacrifice Himself for 
the Universe that was created through Him. He alone can bring salvation 
to the people of Earth. He will do this for you too, if you don’t shut him out 
of your life. Open the door to your heart… and let Jesus Christ come 
inside your earthly domicile. He’ll give you the fire of His Holy Spirit.
  And what is more, Jesus Christ will also give you an endless supply of  
"living water," which will become in you a spring of Eternal Life with God.
        [For more on this subject, please read our tract The Temple Of Miraculous Fire.]

  The “Temple  Of  Miraculous  Fire”  at  Muktinath,  Nepal,  plays  a part  in  one personal-
testimony tract written by Ken Street. It was the goal of the Pokhara-Muktinath Trek, which 
he and some friends undertook to accomplish while visiting Nepal, and the resulting tract  
has been given the title Find Your Divine Purpose In… The Temple of Miraculous Fire.

ශුද්ධවර මතෙ	ව් 3:1-2 NRSV Matthew 3:1-2 ඒ දවස්වල දී 
ස්නාවක ජ�ොහන් අවුත්, ජුදජ� පාළුකරජ�හි ජ�ශනා 
කරමින්, “පසුතැවී සිත් හරවා ගන්න; මන්ද, ස්වර්ග රාජ් 
�� ළඟ �”යි කී �.
ශුද්ධවර මතෙ	ව් 3:13-17 NRSV Matthew 3:13-17 එකල 
ජජ්සුස් වහන්ජස් ස්නාවක ජ�ොහන් විසින් බව්තීස්ම-
ස්නාපන� කරගනු ලබන පිණිස ගලීලජ� සිට ජ�ොර්දානට 
වැඩම කළ ජස්ක. එජහත්, ජ�ොහන් උන් වහන්ජස් 
වළක්වමින්, “ඔජබන් බව්තීස්ම-ස්නාපන� ලැබි� යුත්ජත් 
මම �; එජහත්, ඔබ මා ජවත එන ජස්ක් දැ”යි ඇසී �. 
ජජ්සුස් වහන්ජස් ඔහුට උත්තර ජදමින්, “දැනට ඉඩ 
ජදන්න; ජමජස් ජ�ව කැමැත්ත මුළුමනින් ඉටු කිරීම අපට 
සුදුසු �”යි වදාළ ජස්ක. එවිට ජ�ොහන් ඊට එකඟ වි�. 
ජජ්සුස් වහන්ජස් බව්තීස්ම-ස්නාපන� ලැබ, එජකජFහි ම 
දිජ�න් ජගොඩ ආ ජස්ක. එවිට ස්වර්ග� විවර වි�. ජදවි�න් 
වහන්ජස්ජI ආත්ම�ාFන් පජරවිජ�කු ජමන් බසිමින් 
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The “Temple Of Miraculous Fire”
at Muktinath, Nepal.

Photo by Ken Street (Nov. 1979).

Regarding the photo image placed here, please 
be informed...



තමන් පිට පැමිජFනු උන් වහන්ජස් දුටු ජස්ක. තවද, 
“ජමොහු මාජI ප් රි�ාදර පුත් ර�ා �; ජමොහු ජකජර් මම 
ඉතා ප් රසන්න වී සිටිමි”යි ස්වර්ගජ�න් හඬක් නික්මිණි.
 ශුද්ධවර මතෙ	ව් 4:4 NRSV Matthew 4:4 උන් වහන්ජස් 
උත්තර ජදමින්, “ ‘මිනිසා ජීවත් වන්ජන් කෑජමන් පමFක් 
ජනොව; ජදවි�න් වහන්ජස්ජI මුවින් නික්ජමන සි�ලු වචන 
වලින් �’ කි�ා ලි�ා ඇතැ”යි වදාළ ජස්ක.
ශුද්ධවර මතෙ	ව් 4:17 NRSV Matthew 4:17 එවක් පටන් 
ජජ්සුස් වහන්ජස්, “පසුතැවී සිත් හරවා ගන්න; ස්වර්ග රාජ් 
�� ආසන්න �” කි�ා ජ�ශනා කරන්න පටන්ගත් ජස්ක.
 ශුද්ධවර මතෙ	ව් 7:13-14 NRSV Matthew 7:13-14 “පටු 
ජදොරටුජවන් ඇතුළු වන්න. විනාශ�ට �න ජදොරටුව විශාල 
�, පාරත් පළල් �. එයින් ඇතුළු වන්ජනෝ ද ජබොජහෝ �. 
එජහත්, ජීවන�ට �න ජදොරටුව පටු �; පාර ද අවහිර �; 
එ� ජසො�ාගන්ජනෝ ස්වල්ප ජදජනක් පමFකි.”
ශුද්ධවර මතෙ	ව් 7:21-23 NRSV Matthew 7:21-23 
“ස්වර්ගජ�හි වැඩ වසන මාජI පි�ාFන් වහන්ජස්ජI 
කැමැත්ත ඉටු කරන අ� මිස මට, ‘ස්වාමීනි, ස්වාමීනි’යි 
කි�න සි�ල්ජලෝ ම ස්වර්ග රාජ් ��ට ඇතුළු ජනොවන්ජනෝ 
�. ඒ දවජස් දී ජබොජහෝ ජදජනක්, ‘ස්වාමීනි, ස්වාමීනි, අපි 
ඔජY නාමජ�න් දිවැස් වැකි ජනොකීජවමු ද? ඔජY 
නාමජ�න් දුෂ්ටාත්ම�න් දුරු ජනොජකජළමු ද? ඔජY 
නාමජ�න් ජනොජ�ක් ප් රබල ක් රි�ා ජනොජකජළමු දැ’යි මට 
කි�නු ඇත. එවිට මම, ‘කිසි කලක ඔබ ජනොහැඳින්ජනමි; 
දුදජනනි, මා ජවතින් අහක් ව �න්නැ’යි ඔවුන්ට 
කි�න්ජනමි.”
ශුද්ධවර මතෙ	ව් 7:26-27 NRSV Matthew 7:26-27 තවද, 
�ජමක් මාජI ජ^ වචන අසා, ඒවා ජනොපිළිපදී ද, ඔහු වැලි 
මත ජග� තනාගත් අනුවF මනුෂ් �ජ�කුට සමාන �. 
වැසි වැස, �ල� ගලා, සුළඟ හමා ඒ ජගට ගැසී �, එ� බිඳ 
වැටිණි. එහි වැටීම ද භ�ංකර වි�.”
ශුද්ධවර මතෙ	ව් 10:14-15 NRSV Matthew 10:14-15 
කවජරකු වුව ද ඔබ පිළිගන්ජන් වත්, ඔබජI වචන 
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අසන්ජන් වත් නැත් න^, ඒ ජගදරින් ජහෝ ඒ නුවරින් ජහෝ 
නික්ම �න කල ඔජY පාදවල දූවිලි ගසාදමන්න. සැබැවින් 
ම මම ඔබට කි�මි: ජ�ව විනිශ්ච� දවජස් දී ඒ නුවරට වඩා 
ජසොජදො^ සහ ජගොජමොරා රටට සහන� ලැජබන්ජන් �.”
ශුද්ධවර මතෙ	ව් 10:22-23 NRSV Matthew 10:22-23 මාජI 
නාම� නිසා සි�ල්ලන් ඔබට වෛවර කරනු ඇත. එජහත්, 
අන්තිම දක්වා ස්ථීර ව සිටින්නා ගැළජවන්ජන් �. ඔවුන් 
එක් නුවරක දී ඔබට පීඩා කළජහොත්, ඊළඟ නුවරට දිව 
�න්න. සැබැවින් ම මම ඔබට කි�මි, මනුෂ් �-පුත් ර�ාFන් 
එන්න ජපර, ඉශ්රාජ�ල්හි සි�ලු නුවරවල සැරිසරා 
නිමකරන්න ඔබට ජනොහැකි �.
ශුද්ධවර මතෙ	ව් 10:32-33 NRSV Matthew 10:32-33 
�ජමක් මනුෂ් ��න් අබිමුජවහි මා පිළිගත් බවට සාක්ෂි 
දරන්ජන් ද, මමත් ස්වර්ගජ�හි සිටින මාජI පි�ාFන් 
වහන්ජස් අබිමුජවහි ඔහු පිළිගත් බවට සාක්ෂි දරන්ජනමි. 
එජහත්, �ජමක් මනුෂ් ��න් අබිමු ජවහි මා ප් රතික්ජෂ්ප 
කරන්ජන් ද, මමත් ස්වර්ගජ� වැඩ සිටින මාජI පි�ාFන් 
වහන්ජස් අබිමුජවහි ඔහු ප් රතික්ජෂ්ප කරන්ජනමි.”
ශුද්ධවර මතෙ	ව් 10:37-38 NRSV Matthew 10:37-38 මට 
වඩා පි�ාට වත්, මවුට වත් ප් ජර්ම කරන්නා මට සුදුසු ජනො 
ජව්. මට වඩා පුතාට වත්, දුවට වත් ප් ජර්ම කරන්නා මට 
සුදුසු ජනො ජව්. සි� කුරුසි� දරා ජගන මා අනුගමන� 
ජනොකරන තැනැත්තා මට සුදුසු ජනො ජව්.
ගී	ාවලිය 92:12 NRSV Psalms 92:12 දැහැමිජ�ෝ තාල 
වෘක්ෂ ජමන් සරුසාර වන්ජනෝ �; ජලබජනොන්හි කිහිරි 
ගස් ජමන් වැජඩන්ජනෝ �.
ශුද්ධවර තෙ�ොහන් 8:12 NRSV John 8:12 �ළිත් 
අවස්ථාවක ජජ්සුස් වහන්ජස් ඔවුන්ට කතා ජකොට, 
“ජලෝකජ� ආජලෝක� මම �; මා අනුගමන� කරන්නා 
අඳුජරහි ජනොහැසිර ජීවනජ� ආජලෝක� ලබන්ජන් �”යි 
වදාළ ජස්ක.
ශුද්ධවර මතෙ	ව් 11:20-24 NRSV Matthew 11:20-24 එකල 
උන් වහන්ජස්ජI ප් රබල ක් රි�ාවලින් ජබොජහොම�ක් 
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කරනු ලැබූ නගරවල වැසි�න් පසුතැවී සිත් හරවා 
ජනොගත් බැවින්, උන් වහන්ජස් ඒවාට වරද තබන්න 
පටන්ජගන ජමජස් වදාළ ජස්ක: “එ^බා ජකොරාශීන�, 
ඔබට වන විපතක මහත! එ^බා ජබත්සයිදාව, ඔබට වන 
විපතක මහත! ඔබ තුළ කළ ප් රබල ක් රි�ා, තීර්හි හා 
සීජදොන්හි කළා න^, ඒ නගර වැසි�න් මීට ජබොජහෝ කලින් 
ජගෝණි ජරදි ඇඳ, අළුජ�හි හිඳ පසුතැවී සිත් හරවාගත් 
බව ජපන්වනු ඇත. එජස් වුව ද ජ�ව විනිශ්ච� දවජස් දී 
ඔබට වඩා තීර් හා සීජදොන�ට සහන� ලැජබන්ජන් �යි 
කි�මි. එ^බා කපර්Fවුම, ඔබ සගජලොව දක්වා උසස් 
කරනු ලබන්ජනහි ද? නැත, පාතාල� දක්වා පහත ජහළනු 
ලබන්ජනහි �. ඔබ තුළ කරන ලද ප් රබල ක් රි�ා 
ජසොජදො^හි කරන ල�ජ� න^, එ� අද වන තුරු පවතිනු 
ඇත. එජස් වුව ද ජ�ව විනිශ්ච� දවජස් දී ඔබට වඩා 
ජසොජදො^ රටට සහන� ලැජබන්ජන් �.”
ශුද්ධවර මතෙ	ව් 12:39-42 NRSV Matthew 12:39-42 උන් 
වහන්ජස් උත්තර ජදමින්, ජමජස් වදාළ ජස්ක: “හාස්කමක් 
ජසො�න්ජන් අදමිටු අජ�වදෘෂ්ටික පර^පරාවකි. එජහත්, 
ජ�ෝනා දිවැසිවර�ා පිළිබඳ හාස්කම හැර ජවන හාස්කමක් 
ඔවුන්ට ජනොජදනු ලැජY. ජ�ෝනා තල්මසාජI උදරජ�හි 
දහවල් තුනක් ද රෑ තුනක් ද සිටි�ාක් ජමන්, මනුෂ් �-පුත් 
ර�ාFන් ද ජපොජළෝ ගැජබහි දාවල් තුනක් ද රෑ තුනක් ද 
සිටිනු ඇත. ජ�ව විනිශ්ච� දවජස් දී නිනිවජ� මිනිසුන් ජ^ 
පර^පරාවට විරු�ධ ව නැඟිට එ� වරදට පත් කරනු ඇත. 
මන්ද, ජ�ෝනාජI ජ�ශනා කිරීජමන් ඔව්හු පසුතැවී සිත් 
හරවා ගත් හ. ජමන්න, ජ�ෝනාට වඩා ශ් ජර්ෂ්ඨ ජද�ක් 
ජමහි තිජY. ජ�ව විනිශ්ච� දවජස් දී දකුණු දිශාජව් 
රැජිනි� ජ^ පර^පරාවට විරු�ධ ව නැඟිට එ� වරදට පත් 
කරනු ඇත. මන්ද, එතුමි� සලජමොන්ජI ප් රඥාව අසනු 
වස් ජපොජළොජව් සීමාජව් සිට පැමිණි�ා �. ජමන්න, 
සලජමොන්ජI ප් රඥාවට වඩා ශ් ජර්ෂ්ඨ ජද�ක් ජමහි ඇත.”
ශුද්ධවර මතෙ	ව් 13:3-9 NRSV Matthew 13:3-9 උන් 
වහන්ජස් ඔවුන්ට ජබොජහෝ ජ� උපමාවලින් පහදා ජදමින්, 
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ජමජස් වදාළ ජස්ක: “බලන්න, වපුරන්ජනක් වපුරන්නට 
ගිජ� �. ඔහු වපුරන කල ජමජස් සිදුවි�: බී� සමහරක් 
මඟ දිජI වැටිණි. කුරුල්ජලෝ අවුත් ඒවා අවුලාජගන කෑහ. 
සමහරක් පස තුනී ගල් බි^වල වැටී, පස ගැඹුරු නුවූ 
බැවින් වහා ම පැළ වි�. එජහත්, හිරු නැඟුණු කල, ඒවා 
දැවී මුල් නැති බැවින් වි�ළී ගිජ� �. අන් සමහරක් කටු ගස් 
අතර වැටිණි; කටු ගස් වැවී ඒවා �ටකර දැමී �. තවත් 
සමහරක් සරු බිජමහි වැටී එකකින් සි� ගුF�ක් ද 
එකකින් සැට ගුF�ක් ද එකකින් තිස් ගුF�ක් ද බැගින් 
පල දැරී �. සවන් ඇත්ජතෝ සවන් ජදත් වා!”
ශුද්ධවර මතෙ	ව් 13:18-23 NRSV Matthew 13:18-23 
“එබැවින් වපුරන්නා පිළිබඳ උපමාව ජත්රු^ගන්න. 
�ජමක් රාජ් �� පිළිබඳ පණිවුඩ� අසා එ� වටහා ජනොගනී 
න^, ඔහුජI සිජත් වැපුරූ ජ� නපුරා අවුත් පැහැරගනියි. 
මඟ දිජI වැටුණු බී� �න්ජනන් අදහස් කරනුජ� එවැනි 
අ� �. පණිවුඩ� ඇසූ ජකජFහි ම එ� සතුටින් 
පිළිගනිතත්, සිත්හි තැන්පත් වී නැති බැවින්, මඳ කලක් 
පැවත, පණිවුඩ� නිසා හිංසාවක් ජහෝ පීඩාවක් ජහෝ 
පැමිණි වහා ම ජකජනක් පැකිළී වැජටති. ගල් බි^වල 
වැටුණු බී� �න්ජනන් අදහස් කරනුජ� එවැනි අ� �. 
පණිවුඩ� අසා, ජ^ ජීවිතජ� කරදරවලින් ද වස්තු 
මා�ාජවන් ද පණිවුඩ� �ටපත් වීම නිසා, ජකජනක් පල 
ජනොදරති. කටු අතර වැටුF බී� �න්ජනන් අදහස් 
කරනුජ� එවැනි අ� �. පණිවුඩ� අසා එ� වටහා ජගන 
සි� ගුF�ක් ද හැට ගුF�ක් ද තිස් ගුF�ක් ද බැගින් 
ජකජනක් පල දරති. සරු බිජමහි වැපුරූ බී� �න්ජනන් 
අදහස් කරනුජ� එවැනි අ� �.”
ශුද්ධවර මතෙ	ව් 13:24-30 NRSV Matthew 13:24-30 උන් 
වහන්ජස් තවත් උපමාවක් ජමජස් වදාළ ජස්ක: “ස්වර්ග 
රාජ් �� ජහොඳ බී� වපුළ මිනිජසකුට සමාන �. මිනිසුන් 
නිදා සිටි� දී ඔහුජI සතුරා අවුත් තිරිඟු අතර කිරිඳි වපුරා 
ගිජ� �. තිරිඟු පැල නැඟී, කරල් හටගත් කල කිරිඳිත් මතු 
වි�. එවිට ගෘහ මූලික�ාජI දාසජ�ෝ අවුත්, ‘ස්වාමීනි, 
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ඔජY ජකජතහි ඔබ ජහොඳ බී� වපුළා ජනොජව් ද? එජස් 
න^ කිරිඳි ජකොජහන් දැ’යි ඔහුජගන් ඇසූ හ. ‘ජම� 
සතුජරකුජI වැඩක් �’යි ඔහු කී �. එවිට දාසජ�ෝ කතා 
ජකොට, ‘එජස් න^, අප ජගොස් ඒවා උදුරාදමන්න දැ’යි 
ඔහුජගන් ඇසූ හ. එජහත්, ඔහු උත්තර ජදමින්, ‘එජස් 
ජනොකරන්න. ඔබ කිරිඳි උදුර�දී ඒ සමඟ තිරිඟුත් 
ඉදිජරන්නට පුළුවන. ජගො�^ කපන කාල� දක්වා ජදවජI 
ම එකට වැජඩන්න හරින්න. ඉන්පසු ජගො�^ කපන 
කාලජ� දී පළමු ජකොට කිරිඳි එකතු ජකොට දවන පිණිස 
මිටි බඳින්න. තිරිඟු මාජI අටුජව් රැස් කරන්නැ යි 
කපන්නන්ට කි�මි’යි කීජව් �.”
ශුද්ධවර මතෙ	ව් 13:36-43 NRSV Matthew 13:36-43 එවිට 
උන් වහන්ජස් �නකා� �න්න හැර ජගට වැඩි� ජස්ක. ශ් 
රාවකජ�ෝ උන් වහන්ජස් ජවත අවුත්, “ජකජත් කිරිඳි 
පිළිබඳ උපමාව අපට පහදා දුන මැනව”යි කී හ. උන් 
වහන්ජස් උත්තර ජදමින්, ජමජස් වදාළ ජස්ක: “ජහොඳ බී� 
වපුරන තැනැත්ජත් න^, මනුෂ් �-පුත් ර�ාජFෝ �; ජකත 
න^ ජලෝක� �; ජහොඳ බී� න^ රාජ් ��ට අයිති අ� �; 
කිරිඳි න^ නපුරාට අයිති අ� �. ඒවා වපුළ සතුරා න^ 
�ක්ෂ�ා �; කපන කාල� න^ යුගාන්ත� �; කපන්ජනෝ 
න^ ජ�ව දූතජ�ෝ �. කිරිඳි එක් ජකොට ගින්ජනහි දවන්ජන් 
�^ ජස් ද, යුගාන්තජ� දී එජස් ම වන්ජන් �. මනුෂ් �-පුත් 
ර�ාජFෝ ස්වකී� දූත�න් එවන ජස්ක. ඔව්හු උන් 
වහන්ජස්ජI රාජ් �ජ� බාධා උපදවන සි�ල්ල ද අදමිටුක^ 
කරන්නන් ද එක් ජකොට, ගිනි උදුජනහි ජහළන්ජනෝ �. එහි 
දී වැලපීම ද දත්මිටි කෑම ද වන්ජන් �. එකල දැහැමි අ� 
තම පි�ාFන් වහන්ජස්ජI රාජ් �ජ�හි සූර්��ා ජමන් 
බබළන්ජනෝ �. සවන් ඇත්ජතෝ සවන් ජදත් වා!” 
ශුද්ධවර මතෙ	ව් 16:2-4 NRSV Matthew 16:2-4 උන් 
වහන්ජස් උත්තර ජදමින්, “සවස් කාලජ�හි අහස රතු 
පැහැ� ගන්නා නිසා කාලගුF� ජහොඳ � කි�ා ද, උදජ�හි 
අහස රතු හා අඳුරු ව තිජබන නිසා අද කුFාටු ඇති 
දවසක් වන්ජන් � කි�ා ද ඔබ දන්නහු �. ඔබ අහස බලා 
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කාලගුF� තීරF� කරන්න දන්නහු �. එජහත්, 
තත්කාලීන ලකුණු විමසා දැනගන්න ඔබට නුපුළුවන. 
අදමිටු අජ�වදෘෂ්ටික පර^පරාවක් හාස්කමක් 
ජසො�න්ජන් �. එජහත්, දිවැසිවර ජ�ෝනා පිළිබඳ හාස්කම 
හැර ජවන හාස්කමක් ජනොදක්වනු ලැජY �”යි කි�ා ඔවුන් 
අත්හැර නික්ම ගි� ජස්ක. 
ශුද්ධවර මතෙ	ව් 16:25-27 NRSV Matthew 16:25-27 මන්ද, 
සි� දිවි රැකගන්න කැමැති තැනැත්ජත් එ� නැති 
කරගන්ජන් �. මා උජදසා සි� දිවි නැති කරගන්නා එ� 
රැක ගන්ජන් �. �ජමකු මුළු ජලෝක� ම ලබාගත්තත්, සි� 
දිවි නැති කරගත්ජතොත් ඔහුට කින^ ප් රජ�ෝ�න�ක් ද? 
ජනොජහොත් �ජමකුට සි� දිවි ජවනුවට කුමක් දි� හැකි ද? 
මනුෂ් �-පුත් ර�ාජFෝ සි� පි�ාFන්ජI ජත්�ශ් රීජ�න් තම 
දූත�න් පිරිවරා වඩින ජස්ක. එකල උන් වහන්ජස් 
එකිජනකාට තම තමන්ජI ක් රි�ා අනුව පල විපාක ජදන 
ජස්ක.
ශුද්ධවර මතෙ	ව් 17:1-2 NRSV Matthew 17:1-2 සදවසකට 
පසු ජජ්සුස් වහන්ජස් ජප්දුරු ද �ාජකොY ද ඔහුජI 
සජහෝදර ජ�ොහන් ද කැඳවාජගන, ජවන් ව උස් කන්දකට 
වැඩි� ජස්ක. උන් වහන්ජස් ඔවුන් අබිමුජවහි අන්ජවසක් වූ 
ජස්ක. උන් වහන්ජස්ජI මුහුF හිරු ජමන් බැබළිණි; වස්ත් 
ර ද ආජලෝක� ජමන් සුදු වි�.
 ශුද්ධවර මතෙ	ව් 17:5-6 NRSV Matthew 17:5-6 ඔහු කතා 
කර�දී දීප්තිමත් වලාකුළක් ඔවුන් සිසාරා, පැතිරිණි. තවද, 
“ජ^ මාජI ප් රි�ාදර පුත් ර�ාජFෝ �; මම ජමොහු ජකජරහි 
ඉතා ප් රසන්න වී සිටිමි; ජමොහුට සවන් ජදන්නැ”යි කි�න 
හඬක් නික්මිණි. ශ් රාවකජ�ෝ ඒ අසා, අතිශයින් බි�පත් වී 
මුහුණින් වැටුFාහ. 
ශුද්ධවර මතෙ	ව් 19:16-19 NRSV Matthew 19:16-19 වරක් 
එක් මිනිජසක් උන් වහන්ජස් ජවත අවුත්, “ගුරුජ�වජ�නි, 
සදාතන ජීවන� ලබනු වස්, මා කුමන �හපතක් කළ යුතු 
දැ”යි උන් වහන්ජස්ජගන් ඇසී �. උන් වහන්ජස් පිළිතුරු 
ජදමින්, “ඔබ �හපත ගැන මාජගන් විචාරන්ජන් මන් ද? 
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�හපත් ව සිටින්ජන් එක ම එක ජකජනකි. එජහත්, ඔබ 
ජීවන�ට ඇතුළු වන්න කැමැත්ජතහි න^ ආඥා 
පිළිපදින්නැ”යි ඔහුට වදාළ ජස්ක. “ජකොයි ආඥා දැ”යි ඔහු 
උන් වහන්ජස්ජගන් ඇසී �. ජජ්සුස් වහන්ජස් පිළිතුරු 
ජදමින්, “මිනී ජනොමරන්න; කාමමිථ් �ාචාර� ජනොකරන්න; 
ජසොරක^ ජනොකරන්න; ජබොරු සාක්ෂි ජනොකි�න්න; නුජ� 
පි�ාට ද මවට ද ජගෞරව කරන්න; නුඹ, නුඹට ප් ජර්ම 
කරන්නාක් ජමන් නුජ� අසල්වැසි�ාට ප් ජර්ම කරන්න �න 
ජ^වා �”යි වදාළ ජස්ක. 
ශුද්ධවර මතෙ	ව් 21:33-41 NRSV Matthew 21:33-41 
ජජ්සුස් වහන්ජස් නැවතත් කතා ජකොට ජමජස් වදාළ 
ජස්ක: “ජ^ උපමාවත් අසන්න. එක් වතු හිමිජ�ක් මිදි 
වත්තක් වවා එ� වටා වැට බැඳ, එහි මිදි �න්ත් ර�කට 
වළක් කැF, මුර අට්ටාල�ක් ඉදි ජකොට, එ� ජගොවීන්ට 
අජ�ට දී පිටරට ගිජ� �. අස්වැන්න කාල� ළං වූ කල, 
පලදාජවන් තම ජකොටස ගන්නා පිණිස ඔහු තම දාස�න් 
ජගොවීන් ජවත �ැවී �. එවිට ජගොවීහු ඔහුජI දාස�න් 
අල්ලා එජකකුට තැළූ හ; එජකකු මැරූ හ; තව එජකකුට 
ගල් ගැසූ හ. �ළිත්, ඔහු මුලින් �ැවූ අ�ට වඩා දාස�න් වැඩි 
ගFනක් �ැවී �. ඒ ජගොවීහු ඔවුන්ටත් ජපර ජස් ම කළහ. 
අන්තිමට ඔහු, ‘මාජI පුතණුවන්ට ඔවුන් ජගෞරව කරනු 
ඇත’ කි�ා සි� පුත් ර�ා ඔවුන් ජවත �ැවී �. එජහත්, 
ජගොවීහු පුත් ර�ා දැක, ‘ජ^ උරුමක්කාර�ා �; එන්න, 
ජමොහු මරාදමා ජමොහුජI උරුම� ගනිමු’යි ඔවුජනොවුන් 
අතර කතා ජකොට, ඔහු අල්ලා මිදි වත්ජතන් පිටතට දමා 
මැරූ හ. එජහයින් ස්වාමි�ා ආ කල ඒ ජගොවීන්ට කුමක් 
කරනු ඇ� ද?” ඔව්හු කතා ජකොට, “ඔහු ඒ නපුරු මිනිසුන් 
දරුණු ජලස විනාශ ජකොට, නි�ම කන්නජ� දී තමාජI 
අස්වැන්න ජකොටස ජදන, ජවන ජගොවීන්ට මිදි වත්ත භාර 
ජදනු ඇතැ”යි කී හ. 
ශුද්ධවර මතෙ	ව් 24:3-14 NRSV Matthew 24:3-14 උන් වහන්ජස් ඔලීව 
කන්ජ� වැඩසිටි කල ශ් රාවකජ�ෝ උන් වහන්ජස් ජවත අවුත්, 
ජපෞ�ගලික ජලස කතා කර, “ඒ ජ� සිදුවන්ජන් කවදා ද? ඔජY 
පුනරාගමන� හා කල්පාන්ත� පිළිබඳ ජපර ලකුණු ජමොනවා ද කි�ා 
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අපට කිව මැනව”යි කී හ. ජජ්සුස් වහන්ජස් ඔවුන්ට උත්තර ජදමින් 
ජමජස් වදාළ ජස්ක: “ඔබ කිසිජවකු අතින් මුළා ජනොවන හැටි�ට 
බලාගන්න. මන්ද, ජබොජහෝ ජදජනක්, ‘මම ක් රිස්තුස් ජවමි’ කි�මින් 
මාජI නාමජ�න් ඉදිරිපත් වී ජබොජහෝ ජදජනකු මුළා කරති. යු�ධ හා 
යු�ධ පිළිබඳ කටකතා ඔබට ඇජසනු ඇත. ඒවාට බි� ජනොවන්න. 
මන්ද, ජ^ සි�ල්ල සිදුවනු නි�ත �. එජහත්, අවසාන� තව ම පැමිF 
නැත. �ාති�ක් �ාති�කට විරු�ධ ව ද රාජ් ��ක් රාජ් ��කට විරු�ධ 
ව ද නැඟී සිටිනු ඇත. ජනොජ�ක් තැන්හි සාගත ද භූමික^පා ද සිදුවනු 
ඇත. ජ^ සි�ල්ල නව යුග� බිහි කරවන ප් රසව ජව්දනාජව් 
පටන්ගැන්ම �. එකල ඔව්හු ඔබ වධබන්ධනවලට පාවා දී මරන්ජනෝ 
�. මා නිසා සි�ලු �ාතීහු ඔබට වෛවර කරන්නාහ. එකල ජබොජහෝ 
ජදජනකුජI ඇදහිල්ල බිඳ වැජටනු ඇත. ඔව්හු ඔවුජනොවුන් පාවා 
ජදන්නාහ; ඔවුජනොවුන් ජකජරහි වෛවර බැඳගන්නාහ. ජබොජහෝ 
ජබොරු දිවැසිවරු නැඟිට ජබොජහෝ ජදන මුළා කරන්නාහ. අධර්ම� 
වැජඩත් ම ජබොජහෝ ජදනාජI ප් ජර්ම� පිරිජහන්ජන් �. එජහත්, 
අවසාන� දක්වා ම ස්ථීර ව සිටින්නා ගැළජවන්ජන් �. රාජ් �� පිළිබඳ 
ජ^ සුබ අස්න සි�ලු �ාතීන් හට සාක්ෂි�ක් වන පිණිස ජලොව පුරා ප් 
රකාශ කරනු ලබන්ජන් �. එවිට අවසාන� පැමිජFන්ජන් �.”
ශුද්ධවර මතෙ	ව් 24:21-22 NRSV Matthew 24:21-22 මන්ද, ජලෝකජ� 
පටන්ගැන්ජ^ සිට ජ^ දක්වා ජනොවූ විරූ, මතු ද සිදු ජනොවන විරූ 
දරුණු පීඩාවක් එකල්හි සිදුවන්ජන් �. ඒ කාල� ජකටි ජනොකරන 
ල�ජ� න^, කිසිජවක් වත් ජනොගැළජවන්ජනෝ �. එජහත්, 
ජතෝරාගත්තවුන් උජදසා ඒ කාල� ජකටි කරනු ලබන්ජන් �.
ශුද්ධවර මතෙ	ව් 24:29-31 NRSV Matthew 24:29-31 “ඒ දවස්වල පීඩා 
නිම වූ ජකජFහි ම, හිරු අඳුරු වන්ජන් �; සඳ එළි� ජනොජදන්ජන් �; 
තාරකාජවෝ අහසින් පතිත වන්නාහ; අහජස් බලපරාක් රම ජදදරා 
�යි. එකල මනුෂ් �-පුත් ර�ාFන්ජI සලකුF අහජසහි පහළ ජවයි. 
එවිට ජපොජළොජව් සි�ලු ජගෝත් රජ�ෝ වැලජපන්ජනෝ �. ඔව්හු මනුෂ් �-
පුත් ර�ාFන් බලපරාක් රමජ�න් ද මහා ජත්�ශ් රීජ�න් ද අහජස් 
වලාකුළු මත වඩිනු දකින්ජනෝ �. උන් වහන්ජස් මහත් ජහොරFෑ 
හඬක් සහිත ව තම දූත�න් එවන ජස්ක. ඔව්හු අහජස් එක් 
ජකළවරක සිට අනික් ජකළවර දක්වා සිව් දිගින් ජතෝරාගත්තවුන් රැස් 
කරන්ජනෝ �.”
ශුද්ධවර මතෙ	ව් 24:35 NRSV Matthew 24:35 අහසත්, ජපොජළොවත් 
පහ වී �න්ජන් �. එජහත්, මාජI වචන කිසි දා පහ වී ජනො�න්ජන් ම 
�.”
ශුද්ධවර මතෙ	ව් 24:36-39 NRSV Matthew 24:36-39 “මාජI පි�ාFන් 
වහන්ජස් මිස, ඒ දින� හා පැ� අන් කිසිජවක් ජනොදනිති; ස්වර්ගජ�හි 
ජ�ව දූතජ�ෝ වත්, පුත් ර�ාජFෝ වත් ජනොදනිති. තවද ජනෝවාජI 
දවස්වල සිදු වූ ජලස ම මනුෂ් �-පුත් ර�ාFන්ජI පුනරාගමන� 
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වන්ජන් �. එකල, �ල ගැල්මට ප් රථමජ�න්, ජනෝවා නැවට ඇතුළු වූ 
දින� දක්වා, ඔව්හු කමින් ජබොමින්, ආවාහ විවාහ ජවමින් කල් �ැවූ හ. 
�ල ගැල්ම පැමිF සි�ල්ලන් ගසා ජගන �න තුරු ඔව්හු කිසිවක් 
ජනොදත්හ; මනුෂ් �-පුත් ර�ාFන්ජI පුනරාගමන� ද එජලස ම වනු 
ඇත.
ශුද්ධවර මතෙ	ව් 24:44 NRSV Matthew 24:44 එබැවින් ඔබත් සූදාන^ 
ව සිටින්න. කුමක්නිසා ද ඔබ බලාජපොජරොත්තු ජනොවන පැ�ක දී 
මනුෂ් �-පුත් ර�ාජFෝ වඩින ජස්ක.”
ශුද්ධවර මතෙ	ව් 28:18-20 NRSV Matthew 28:18-20 ජජ්සුස් වහන්ජස් 
ඔවුන් ජවතට අවුත් කතා ජකොට, “ස්වර්ගජ�හි ද ජපොජළොජවහි ද සි�ලු 
බල� මට පවරා තිජY. එබැවින් ඔබ ජගොස්, සකල �ාතීන් ශ් රාවක�න් 
කරන්න; පි�ාFන්ජI ද පුත් ර�ාFන්ජI ද ශු�ධාත්ම�ාFන්ජI ද 
නාමජ�න් ඔවුන් බව්තීස්ම-ස්නාපන� කරන්න; මා ඔබට අF කළ 
සි�ල්ල රක්ෂා කරන්න ඔවුන්ට උගන්වන්න. මම ද යුගාන්ත� දක්වා 
සදහට ම ඔබ හා සමඟ සිටිමි”යි වදාළ ජස්ක.
ශුද්ධවර ලූක් 11:27-28 NRSV Luke 11:27-28 උන් වහන්ජස් ජම වදන් 
පවස�දී, සමූහ�ා ජකජරන් එක් ස්ත් රි�ක් හඬනඟා, “ඔබ දැරූ කුස� 
ද ඔබට කිරි දුන් පි�යුරු ද භාI �වන්ත �”යි උන් වහන්ජස්ට කීවා �. 
උන් වහන්ජස් ද, “එජස් �, ජදවි�න් වහන්ජස්ජI වචන� අසා එ� 
පිළිපදින අ� ඊටත් වඩා භාI �වන්ත �”යි වදාළ ජස්ක.
ශුද්ධවර තෙ�ොහන් 3:13 NRSV John 3:13 ස්වර්ගජ�න් බැස වදාළ 
මනුෂ් �-පුත් ර�ාFන් හැර, අන් කිසිජවක් ස්වර්ග�ට ජනොනැංජI �.
ශුද්ධවර තෙ�ොහන් 14:15 NRSV John 14:15 “ඔබ මට ප් ජර්ම 
කරන්නහු න^, ඔබ මාජI ආඥා පිළිපදින්නහු �.
ශුද්ධවර තෙ�ොහන් 14:21 NRSV John 14:21 “මාජI ආඥා පිළිජගන 
ඒවා පිළිපදින �^ තැනැත්ජතක් ජව් ද, මට ප් ජර්ම කරන්ජන් ඔහු �. 
�^ තැනැත්ජතක් මට ප් ජර්ම කරන්ජන් ද මාජI පි�ාFන් වහන්ජස්ත් 
ඔහුට ප් ජර්ම කරන ජස්ක. මම ද ඔහුට ප් ජර්ම ජකොට ඔහුට එළිදරව් 
වන්ජනමි”යි වදාළ ජස්ක.
ශුද්ධවර තෙ�ොහන් 14:23-26 NRSV John 14:23-26 ජජ්සුස් වහන්ජස් 
ඔහුට පිළිතුරු ජදමින්, “�ජමක් මට ප් ජර්ම කරන්ජන් න^, ජහජතම 
මාජI ධර්ම� පිළිපදින්ජන් �. මාජI පි�ාFන් වහන්ජස් ද ඔහුට ප් 
ජර්ම කරන ජස්ක. අපි ඔහු ජවතට පැමිF ඔහු සමඟ වාස� 
කරන්ජනමු. මට ප් ජර්ම ජනොකරන්නා මාජI ධර්ම� ජනොපිළිපදියි. ඔබ 
අසන ධර්ම� මාජI ජනොව, මා එවා වදාළ පි�ාFන් වහන්ජස්ජI 
ධර්ම� �. “ඔබ සමඟ සිටින අතර මම ජ^ ජ�වල් ඔබට කීජවමි. 
එජහත් මාජI නාමජ�න් පි�ාFන් වහන්ජස් එවන 
සහා�දා�ක�ාFන් වහන්ජස්, එන^, ශු�ධාත්ම�ාFන් වහන්ජස් 
සි�ල්ල ඔබට උගන්වමින්, මා වදාළ සි�ල්ල ඔබට සිහිපත් කරවන 
ජස්ක.
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ශුද්ධවර තෙ�ොහන් 15:10 NRSV John 15:10 මා, මාජI පි�ාFන් 
වහන්ජස්ජI ආඥා පිළිපැද උන් වහන්ජස්ජI ප් ජර්මජ�හි පවතින ජස් 
ම, ඔබත් මාජI ආඥා පිළිපදින්නහු න^, මාජI ප් ජර්මජ�හි 
පවතින්නහු �.
එළිදරව්ව 19:11 NRSV Revelation 19:11 එවිට ස්වර්ග� ඇරී තිජබනු 
දිටිමි. එහි සුදු අශ්වජ�ක් සිටිජ� �. ‘විශ්වාස�’ ‘සත් ��’ �න න^ 
දරන තැනැන් වහන්ජස් ඌ පිට වැඩහුන් ජස්ක. උන් වහන්ජස් 
ධර්මිෂ්ඨකමින් විනිශ්ච� කරන ජස්ක; යු�ධ කරන ජස්ක.
එළිදරව්ව 19:13 NRSV Revelation 19:13 ජලයින් ජපඟුණු වස්ත් ර�ක් 
උන් වහන්ජස් ඇඳ සිටි ජස්ක. “ජදවි�න් වහන්ජස්ජI ධර්ම�ාජFෝ” �යි 
උන් වහන්ජස්ට කි�න ලදී.
මලාකි 4:1-2 NRSV Malachi 4:1-2 සි�ලු බලැති සමිඳාFන් වහන්ජස් 
ජමජස් වදාරන ජස්ක: “උඩඟු අ� ද නපුරු අ� ද පිදුරු ජපෝරණුවක 
දැජවන්නාක් ජමන් දැවී �න දවසක් පැමිජFන්ජන් �. ඒ දවජස් දී 
කිසිජවක් ඉතිරි ජනොවන ජස් දැවී �න්ජනෝ �. එජහත්, මාජI නාම�ට 
ගරුබි� දක්වමින්, ජීවත්වන නුඹලාට ධර්මිෂ්ඨකම නමැති සූර්��ා 
සි� රැස්වල සුවසහන� ඇති ව උදාවන්ජන් �. ගාජලන් පිට වී දුව පැන 
�න වහු පැටවුන් ජමන් නුඹලා ප් රීති වන්නහු �.

    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 මතෙ	ව් 13:47-50 NRSV Matthew 13:47-50 
“ස්වර්ග රාජ් �� වනාහි, මුහුජ� ජහළන ලද, සි�ලු 
වර්ගවල මසුන් හසු කරගත් දැලකට සමාන �. ඒ දැල 
පිරුණු කල, ධීවරජ�ෝ එ� ජවරළට ඇද, හිඳජගන, ජහොඳ 
මසුන් භා�නවලට එකතු ජකොට නරක මසුන් ඉවත දැමූ 
හ. යුගාන්තජ� දී එජස් ම වන්ජන් �. ජ�ව දූතජ�ෝ නික්ම 
අවුත්, දමිටුන් ජකජරන් අදමිටුන් ජවන් ජකොට, අදමිටුන් 
ගිනි උදුජනහි ජහළන්ජනෝ �. එහි වැලපීම ද දත්මිටි කෑම ද 
වන්ජන් �.
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ශුද්ධවර මාක් 4:26-29 NRSV Mark 4:26-29 තවද, 
උන් වහන්ජස් කතා කරමින්, “ජදවි�න් 
වහන්ජස්ජI රාජ් �� ජමබඳු �. මිනිජසක් 
ජපොජළොජවහි බී� වපුරයි; රෑ දාවල් ජදක්හි ඔහු 
නිදා සිටි� දීත්, අවදිව සිටි� දීත්, ඔහු ජනොදන්නා 
අයුරින් බී� පැළවී වැජඩයි. ජපොජළොව එහි 
ස්වභාවජ�න් ම පල හටගන්වයි. පළමුව දලුව ද 
ජදවනුව කරල ද ඉන්පසු කරල පුරා ධාන් � ද 
හටගනියි. ජගො�ම පැසුණු කල අස්වැන්න කාල� 
පැමිණිජ�න්, ඔහු වහා ම දෑකැත්ත ජ�ොදන්ජන් 
�”යි වදාළ ජස්ක.

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

JesusChristNepal.org,  JesusChristSriLanka.org,
JesusChristBurma.org,  JesusChristThailand.org,  

JesusChristChina.org, JesusChristTaiwan.org,
JesusChristKorea.org,  JesusChristJapan.org … 
JesusChristUSA.org,  JesusChristAmerica.org

&  JesusChristIsrael.org  as well...!
 

Visit these websites for free e-tracts (a.k.a. tract e-books),
for paper-booklet printing patterns, Bible lessons,

online Bible audio & more good stuff !
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