
Easter Sunday of the Resurrection of The Lord 

Sinhalese 

Seventh Reading     Easter Vigil in The Holy Night   Ezekiel 36:16-17a, 18-28 

 

එසෙකිසෙල් දිවැස්ප්රෙදදි තුමන්සේ ස ොසෙන් ගත්  දඨෙකි 

 

ඔබ පිරිසිදු වන සෙෙ ඔබ මෙ පිරිසිදු ජෙෙ වත්කර  

 

ඔබට නව හදක් සදන්සනමි 

 

ෙවද, ෙමිඳදණන් වහන්සස් මට කෙද සකොට සමසස් වදදරන සස්ක: “මනුෂ් ෙ පුත් රෙ, 

ඉශ්රදසෙල් වංශෙ ෙමන්සේ රසටහි වදෙෙ කරද්දී ඔව්හු ෙමන්සේ කල්ක් රිෙදසවන් ද 

ෙමන්සේ හැසිරීසමන් ද ඒ රට අ විත් ර කස ෝ ෙ. ඔවුන්සේ කල්ක් රිෙදව කිලි වූ 

ස්ත් රිෙකසේ අ විත් රකම සමන් මද ඉදිරිසෙහි විෙ. ඔවුන් සද්ශසෙහි මිනී මැරූ නිෙදත්, 

ඔවුන් ෙමන්සේ රූ වලින් එෙ අ විත් ර ක  නිෙදත් මදසේ සකෝ ෙ ඔවුන් සකසරහි 

වගුරුවද, විජදතීන් අෙරට මම ඔවුන්  න්නදදැමීමි. ඇරත් ඔව්හු සද්ශවෙ විසුරුවනු ෙැබූ හ. 

ඔවුන්සේ කල්ක් රිෙදසව් හැටිෙට ද ඔවුන්සේ හැසිරීසේ ප් රකදරෙට ද ඔවුන් විනිශ්චෙ 

සකස මි.  ඔවුන්  ැමිණි සකොෙැන වුවත්, ජදතීන්  ඟට ඔවුන් ගිෙ කෙ, ‘සමොවුහු 

ෙමිඳදණන්සේ සෙනඟ ෙ, උන් වහන්සස්සේ සද්ශසෙන් ඔවුන්ට පිට වීමට සිදු වී ෙ’යි 

මිනිසුන් ඔවුන් ගැන කී නිෙද ඔව්හු මදසේ ශුද්ධ නදමෙ සකසෙසූ හ. එසහත්, ඉශ්රදසෙල් 

සෙනඟ ගිෙ ෙැන්වෙ ජදතීන් අෙසරහි මදසේ ශුද්ධ නදමෙ සකසෙසූ නිෙද, මදසේ නදමෙ ගැන 

මම ෙැෙකිලිමත් වීමි. “එබැවින් මසහෝත්ෙම සදවි ස්වදමීන් වහන්සස් සමසස් වදදරන සස්කැ 

යි ඉශ්රදසෙල් සෙනඟට කිෙන්න: එේබද ඉශ්රදසෙල් ජනසෙනි! නුඹෙද උසදෙද සනොව, නුඹෙද 

ගිෙ ගිෙ ෙෑම ෙැන්වෙ ජදතීන් අෙසරහි නුඹෙද මදසේ ශුද්ධ නදමෙ සකසෙසූ නිෙද ඒ නදමෙ 

උසදෙද මම ක් රිෙද කරමි. ජදතීන් අෙසරහි සකසෙසී ඇති නුඹෙද විසින් ඔවුන් අෙසරහි 

සකසෙෙනු ෙැබූ මදසේ උදදර නදමෙ විශුද්ධ කරන්සනමි.  මද විශුද්ධ බව නුඹෙද 

කරණසකොටසගන විජදතීන්සේ ඇස් හමුසෙහි ප් රකදශ වන කෙ මද ෙමිඳදණන් වහන්සස් 

බව ඔවුන් දැනගනු ඇෙැ යි මසහෝත්ෙම සදවි ස්වදමීන් වහන්සස් වදදරන සස්ක. එසස් ෙ, 

විජදතීන් අෙසරන් නුඹෙද රැසගන, සිෙලු සද්ශවලින් නුඹෙද රැස් කර නුඹෙදසේ ම රටට 

සගසනන්සනමි. නුඹෙද පිරිසිදු වන සෙෙ මම නුඹෙද සකසරහි පිරිසිදු දිෙ ඉසින්සනමි. 

නුඹෙදසේ සිෙලු අ විත් රකේවලින් ද නුඹෙදසේ සිෙලු සද්වරූ වලින් ද නුඹෙද පිරිසිදු 

කරන්සනමි.” “මම අලුත් හදක් නුඹෙදට දී, අලුත් සිෙක් නුඹෙද තු  මවද, නුඹෙදසේ 

මුරණ්ඩු ගල් සිෙ  හසකොට කීකරු සිෙක් නුඹෙදට සදන්සනමි. මදසේ ආත්මදනුභදවෙ 

නුඹෙද තු  නිදන් සකොට, නුඹෙද මදසේ  ණත් අනුව හැසිර මදසේ නිෙමෙන් හරිෙදකදර ඉටු 

කරන්න ෙෙස්වන්සනමි. මද විසින් නුඹෙදසේ පිෙවරුන්ට සදන ෙද සද්ශසෙහි නුඹෙද වදෙෙ 

සකොට මදසේ ම සෙනඟ ව සිටිනු ඇෙ. මම ද නුඹෙදසේ සදවිෙන් වහන්සස් වන්සනමි. 

 

The Word of the Lord. 


