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தேவன் தேரிந்துதகொண்டவர்கள்தேல் குற்றஞ்சொட்டுகிறவன் யொர் 

 

       8: 33 தேவன் தேரிந்துதகொண்டவர்கள்தேல் குற்றஞ்சொட்டுகிறவன் 
யொர்? தேவதே அவர்களை நீேிேொன்கைொக்குகிறவர். 
     

                                                
                                                
         
     12:10 அப்பெொழுது வொனத்திலே ஒரு பெரிய சத்தமுண்டொகி: இப்பெொழுது 
இரட்சிப்பும் வல்ேமையும் நைது லதவனுமடய ரொஜ்யமும், அவருமடய 
கிறிஸ்துவின் அதிகொரமும் உண்டொயிருக்கிறது; இரவும் ெகலும் நம்முமடய 
லதவனுக்கு முன்ெொக நம்முளடய சதகொேரர்தேல் குற்றஞ் 
சுேத்தும்த ொருட்டு அவர்கள்தேல் குற்றஞ்சொட்டுகிறவன் 
தொழத்தள்ளப்ெட்டுப்லெொனொன். 
                                              
‘குற்றஞ்சொட்டுகிறவன் ‘.                              
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       . ஜொதிகள் பகொந்தளித்து, ஜனங்கள் விருதொக்கொரியத்மதச் 
சிந்திப்ெொலனன்? 
2.கர்த்தருக்கு விலரொதைொகவும், அவர் அெிலேகம்ெண்ணினவருக்கு 
விலரொதைொகவும், பூைியின் ரொஜொக்கள் எழும்ெிநின்று, அதிகொரிகள் ஏகைொய் 
ஆலேொசமனெண்ணி: 
3. அவர்கள் கட்டுகமள அறுத்து, அவர்கள் கயிறுகமள நம்மைவிட்டு 
எறிந்துலெொடுலவொம் என்கிறொர்கள். 
4. ெரலேொகத்தில் வறீ்றிருக்கிறவர் நமகப்ெொர்; ஆண்டவர் அவர்கமள 
இகழுவொர். 
5. அப்பெொழுது அவர் தைது லகொெத்திலே அவர்கலளொலட லெசி, தைது 
உக்கிரத்திலே அவர்கமளக் கேங்கப்ெண்ணுவொர். 
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1       9 தொவதீு அெிசொமயப் ெொர்த்து: அவமரக் பகொல்ேொலத; கர்த்தர் 
அெிலேகம் ெண்ணுவித்தவர்லைல் தன் மகமயப் லெொட்டு, 

குற்றைில்ேொைல்லெொகிறவன் யொர்? என்று பசொன்னொன். 
                                           
                                                  
                                                  
                                         
            
                                            
                                          
                                 
            தொவதீு அவமன லநொக்கி: கர்த்தர் அெிலேகம்ெண்ணினவமரக் 
பகொன்றுலெொடும்ெடி நீ உன் மகமய நீட்டப் ெயப்ெடொைற்லெொனது என்ன என்று 
பசொல்ேி,” 
15 வொேிெரில் ஒருவமனக் கூப்ெிட்டு, நீ கிட்டப்லெொய் அவன்லைல் விழுந்து, 

அவமன பவட்டு என்றொன்; அவன் அவமன பவட்டினொன்; அவன் பசத்தொன். 
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       7 இடறல்களினிைித்தம் உேகத்துக்கு ஐலயொ, இடறல்கள் வருவது 
அவசியம், ஆனொலும் எந்த ைனுேனொல் இடறல் வருகிறலதொ, அவனுக்கு 
ஐலயொ! 
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         ஒன்மறயும் வொதினொேொவது, வணீ்பெருமையினொேொவது பசய்யொைல், 

ைனத்தொழ்மையினொலே ஒருவமரபயொருவர் தங்களிலும் 
லைன்மையொனவர்களொக எண்ணக்கடவரீ்கள். 
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2        14 ஆனொலும் இந்தக் கொரியத்தினொலே கர்த்தருமடய சத்துருக்கள் 
தூேிக்க நீ கொரணைொயிருந்தெடியினொல், உனக்குப் ெிறந்த ெிள்மள 
நிச்சயைொய்ச் சொகும் என்று பசொல்ேி, நொத்தொன் தன் வடீ்டுக்குப் லெொய் 
விட்டொன். 
 
    5: 15 நீங்கள் ஒருவமரபயொருவர் கடித்துப்ெட்சித்தீர்களொனொல் அழிவரீ்கள், 

அப்ெடி ஒருவரொபேொருவர் அழிக்கப்ெடொதெடிக்கு எச்சரிக்மகயொயிருங்கள். 
                   ,                         ,     , 
      ,        ,        ,        ,        ,      

      ,     ,             ,             ,            
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    2:20 கிறிஸ்துவுடலனகூடச் சிலுமவயிேமறயப்ெட்லடன்; ஆயினும், 

ெிமழத்திருக்கிலறன்; இனி நொன் அல்ே, கிறிஸ்துலவ எனக்குள் 
ெிமழத்திருக்கிறொர்; நொன் இப்பெொழுது ைொம்சத்தில் ெிமழத்திருக்கிறலதொ, 

என்னில் அன்புகூர்ந்து எனக்கொகத் தம்மைத்தொலை ஒப்புக்பகொடுத்த 
லதவனுமடய குைொரமனப்ெற்றும் விசவொசத்தினொலே ெிமழத்திருக்கிலறன். 
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         உங்கமள ஏற்றுக்பகொள்ளுகிறவன் என்மன ஏற்றுக்பகொள்ளுகிறொன்; 

என்மன ஏற்றுக்பகொள்ளுகிறவன் என்மன அனுப்ெினவமர 
ஏற்றுக்பகொள்ளுகிறொன். 
41. தீர்க்கதரிசி என்னும் நொைத்தினிைித்தம் தீர்க்கதரிசிமய 
ஏற்றுக்பகொள்ளுகிறவன் தீர்க்கதரிசிக்லகற்ற ெேமன அமடவொன்; நீதிைொன் 
என்னும் நொைத்தினிைித்தம் நீதிைொமன ஏற்றுக்பகொள்ளுகிறவன் 
நீதிைொனுக்லகற்ற ெேமன அமடவொன். 
42.சீேன் என்னும் நொைத்தினிைித்தம் இந்தச் சிறியரில் ஒருவனுக்கு ஒரு 
கேசம் தண்ணரீ்ைொத்திரம் குடிக்கக் பகொடுக்கிறவனும் தன் ெேமன 
அமடயொைற் லெொகொன் என்று, பைய்யொகலவ உங்களுக்குச் பசொல்லுகிலறன் 
என்றொர். 
 

       -5 நீங்கள் குற்றவொளிகபளன்று தீர்க்கப்ெடொதெடிக்கு ைற்றவர்கமளக் 
குற்றவொளிகபளன்று தீர்க்கொதிருங்கள். 
2 ஏபனனில், நீங்கள் ைற்றவர்கமளத் தீர்க்கிற தீர்ப்ெின்ெடிலய நீங்களும் 
தீர்க்கப்ெடுவரீ்கள்; நீங்கள் ைற்றவர்களுக்கு அளக்கிற அளவின்ெடிலய 
உங்களுக்கும் அளக்கப்ெடும். 
3 நீ உன் கண்ணிேிருக்கிற உத்திரத்மத உணரொைல், உன் சலகொதரன் 
கண்ணிேிருக்கிற துரும்மெப் ெொர்க்கிறபதன்ன? 

4 இலதொ, உன் கண்ணில் உத்திரம் இருக்மகயில் உன் சலகொதரமன லநொக்கி: 
நொன் உன் கண்ணிேிருக்கும் துரும்மெ எடுத்துப்லெொடட்டும் என்று நீ 
பசொல்வபதப்ெடி? 

5 ைொயக்கொரலன! முன்பு உன் கண்ணிேிருக்கிற உத்திரத்மத எடுத்துப்லெொடு; 

ெின்பு உன் சலகொதரன் கண்ணிேிருக்கிற துரும்மெ எடுத்துப்லெொட 
வமகெொர்ப்ெொய். 
                                                
“Judge not”                                      “ we have 

to judge “                                  
                12:57:                     ” ( Judge ), 
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             ேரீ்ப்புதசய்யுங்கள்” ( Judge ),          நிதொனித்துப்ெொருங்கள்” ( 

Judge ),              ேரீ்ேொேித்துக்தகொள்ளுங்கள்” ( Judge ), 1            
 தசொேித்ேறியுங்கள்” ( Try ), 1            நிேொேித்துக்தகொள்ளுங்கள் ( Judge ). 

( 1                       12:56-57;  
                                        
                                               
                                                     
      ”                                           
    ”.                                     
                                                           
                                               
                                                         -   
        -13 ).  
                                                 
                                                   -   
                              – 16, 18-20 ).                        
                                         
                                              
                 
 
 
                                                   
                                          
         ஆமகயொல், நீ இன்ன நிமேமையிேிருந்து விழுந்தொபயன்ெமத 
நிமனத்து, ைனந்திரும்ெி, ஆதியில் பசய்த கிரிமயகமளச் பசய்வொயொக; 

இல்ேொவிட்டொல் நொன் சீக்கிரைொய் உன்னிடத்தில் வந்து, நீ 
ைனந்திரும்ெொதெட்சத்தில், உன் விளக்குத்தண்மட அதனிடத்தினின்று 
நீக்கிவிடுலவன். 
                                    (democracy)         
            (Kingdom)”.                         
                                                  
                                             
              ,                                 
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      20 ைனுேருமடய லகொெம் லதவனுமடய நீதிமய நடப்ெிக்கைொட்டொலத. 
 
                         
1            மூப்ெனொனவனுக்கு விலரொதைொக ஒருவன் பசய்யும் ெிரொமத 
இரண்டு மூன்று சொட்சிகள் இல்ேொைல் நீ ஏற்றுக்பகொள்ளக்கூடொது. 
20.ைற்றவர்களுக்குப் ெயமுண்டொகும்ெடி, ெொவஞ்பசய்தவர்கமள எல்ேொருக்கும் 
முன்ெொகக் கடிந்துபகொள். 
21ைற்றவர்களுக்குப் ெயமுண்டொகும்ெடி, ெொவஞ்பசய்தவர்கமள எல்ேொருக்கும் 
முன்ெொகக் கடிந்துபகொள். 
            17                               
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      15 உன் சலகொதரன் உனக்கு. விலரொதைொகக் குற்றஞ்பசய்தொல், 

அவனிடத்தில் லெொய், நீயும் அவனும் தனித்திருக்மகயில், அவன் குற்றத்மத 
அவனுக்கு உணர்த்து; அவன் உனக்குச் பசவிபகொடுத்தொல், உன் சலகொதரமன 
ஆதொயப்ெடுத்திக்பகொண்டொய். 
16 அவன் பசவிபகொடொைற்லெொனொல், இரண்டு மூன்று சொட்சிகளுமடய 
வொக்கினொலே சங்கதிகபளல்ேொம் நிமேவரப்ெடும்ெடி, இரண்படொருவமர 
உன்னுடலன கூட்டிக்பகொண்டு லெொ. 
17 அவர்களுக்கும் அவன் பசவிபகொடொைற்லெொனொல், அமதச் சமெக்குத் 
பதரியப்ெடுத்து; சமெக்கும் பசவிபகொடொதிருப்ெொனொனொல், அவன் உனக்கு 
அஞ்ஞொனிமயப்லெொேவும் ஆயக்கொரமனப்லெொேவும் இருப்ெொனொக. 
 

2         -              -18.                       
                                       
            
 
                                         
                                              
           ,             -                -             -2              
                       . 
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 11 

                                           
                                             
                                    
                                                    
                                            
        
 
                                           
                                                    
                                  ”. 
                                                
            
         ஆமகயொல், நீ இன்ன நிமேமையிேிருந்து விழுந்தொபயன்ெமத 
நிமனத்து, ைனந்திரும்ெி, ஆதியில் பசய்த கிரிமயகமளச் பசய்வொயொக; 

இல்ேொவிட்டொல் நொன் சீக்கிரைொய் உன்னிடத்தில் வந்து, நீ 
ைனந்திரும்ெொதெட்சத்தில், உன் விளக்குத்தண்மட அதனிடத்தினின்று 
நீக்கிவிடுலவன். 
                                               
                                                     
                                                
                                         
                                               
                                               
                                                 
                                              
                                              
                                         
 
                 
                                              
                                ”                 
                                                Today 

in helping other people, do not legislate or hand down ten commandments to them, nor instruct them with 

our subjective do’s and don’ts. We should not act like Old Testament seers, telling individuals what 

God’s will is for each of them”. (                               
                                    
                                                  
                                                 
                                        
                                              ).  
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                                   .  
                                                  
5:18”.   
 
                                            
                                          
                                                      
                                                 
                                        
                                                 
                                    
                                          
            
         இடறல்களினிைித்தம் உேகத்துக்கு ஐலயொ, இடறல்கள் வருவது 
அவசியம், ஆனொலும் எந்த ைனுேனொல் இடறல் வருகிறலதொ, அவனுக்கு 
ஐலயொ!  
                                     !     
                        
People do not care how much you know, they want to know how much you care. John maxell.  
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             இப்ெடியிருக்க, நீ உன் சலகொதரமனக் குற்றவொளிபயன்று 
தீர்க்கிறபதன்ன? நீ உன் சலகொதரமன அற்ெைொய் எண்ணுகிறபதன்ன? 

நொபைல்ேொரும் கிறிஸ்துவினுமடய நியொயொசனத்திற்கு முன்ெொக நிற்லெொலை. 
11ஆதேொல் நம்ைில் ஒவ்பவொருவனும் தன்மனக்குறித்துத் லதவனுக்குக் 
கணக்பகொப்புவிப்ெொன். 
12 இப்ெடியிருக்க, நொம் இனிலைல் ஒருவமரபயொருவர் குற்றவொளிகபளன்று 
தீர்க்கொதிருப்லெொைொக. ஒருவனும் தன் சலகொதரனுக்கு முன்ெொகத் 
தடுக்கமேயும் இடறமேயும் லெொடேொகொபதன்லற 
தீர்ைொனித்துக்பகொள்ளுங்கள். 
 

                                                
                                            
                                                 
                                                
                                            
                        
 
                                                  
                   
                                
                                                    
                  
                             
 
    . 
 
You are a blessing, 

Be blessed. 

Bro D.Vergin Kumar. 
If you have any doubts, observations or if you need any clarifications kindly contact me in 

deeveekumar@yahoo.com 

 

 
------------------------------------------ 


