Le grand sermon du grand Roi (1) : Les béatitudes பெரிய இராஜாவின் பெரிய
பிரசங் கம் 1 : ஆசிர்வாத வசனங் கள்
Portrait du citoyen du royaume des cieux ெரல ாக இராஜிய குடியுரிமம
பெற் றவர்களின் அமையாளம்
Lectures parallèles : Matthieu 5.1-12, Sophonie 3.9-15, 1 Pierre 4.12-16
லவத வாசிெ் பு : மத்லதயு 5:1-12 , பசெ் ெனிய 9:9-15 , 1 லெதுரு 4:12-16
Morschwiller, le 30.08.2020
**********************
Q U E S T I O N N A I R E லகள் விகள்
I.L’enseignement du Bienfaiteur ந ்

மத பசய் யும் லொதமனகள் (v. 1-2)

A . Jésus, le ROI du Royaume des cieux ெரல

இராஜாவாகிய இலயசு

ாகத்தின் இராஜியத்தின்

- L’Evangile de Matthieu commence et finit avec une notion de : மத்லதயு சுவிலசஷம்
எந் த வார்த்மதயி ் பதாைங் கி இந் த வார்த்மதயி ் அ ் து
பசாற் ெடி முடிவமைகிறது
☐ la gloire மகிமம ☐ la royauté இராஜியம் ☐ l’humilité தாழ் மம
☐ la
joie சந் லதாஷம்
… de Jésus இலயசுவி ்
B.

Jésus, l’accomplissement de l’Ancien Testament. இலயசு, ெமழய

ஏற் ொை்டின் நிமறலவறுத ்

- L'Evangile de Matthieu est organisé autour de 5 grands discours de Jésus. மத்லதயு
நற் பசய் தி இலயசுவின் 5 முக்கிய உமரகமளச் சுற் றி
அமமக்கெ் ெை்டிருக்கிறது .
Parallèles entre Jésus et Moïse dans les 4 premiers chapitres : முத ் 4
அதிகாரங் களி ் இலயசுவுக்கும் லமாலசக்கும் இமையி ான
ஒற் றுமமகள்
MOÏSE லமாலச
JESUS இலயசு
SORTIE d’Egypte (Mt 2.19-23).
Sortie d’Egypte எகிெ் திலிருந் து
எகிெ் திலிருந் து பவளிலயறு (மத்
பவளிலயறு
2:19-33)
Traversée de la mer rouge
Baptême dans le Jourdain (Mt 3.13-17)
பசங் கைம க் கைக்கிறது
லஜார்தானி ் ஞானஸ்நானம்
(மத் 3:13-17)
Désert pendant 40 ans 40
Désert pendant 40 jours (Mt 4.1-11) 40
ஆண்டுகளாக ொம வனத்தி ் நாை்கள் ொம வனத்தி ் (மத்4:111)
Reçoit la Loi sur la montagne
DONNE la loi sur une montagne (Mt 5மம யிலிருந் து கை்ைமளகமள
7) ஒரு மம யி ் கை்ைமளகமள
பெறுகிறார்
பகாடுகிறார் (மத 5-7)
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C. Un discours solennel ஒரு ெரிசுத்தமான லெச்சு
- Que signifie le fait de s’asseoir pour un discours dans le contexte de Jésus ?
இலயசுவின் லெச்சி ் அமர்வது என்ெதன் அர்த்தம் என்ன?
☐ être fatigué கம ெ் ொக இருந் தார் ☐ s’humilier தாழ் மமயாக
இருந் தார் ☐ parler avec autorité அதிகாரத்லதாடு லெசினார் ☐ se
concentrer கவனமாக லெசினார்
D.

Un discours souvent incompris. புரிந் துக்பகாள் ள முடியாத ஒரு

லெச்சாயிருக்கிறது

- On peut affirmer que quelqu’un est un chrétien simplement par quelques actes extérieur
de sa part ? ☐ VRAI
☐ FAUX சாதாரணமாக ஒரு கிறிஸ்தவராக
இருெ் ொர் என்றா ் அவருமைய சி பவளிெ் ெமையான பசயம /
நைத்மதமய ொர்த்து நாம் பசா ் ாம் ? ☐ சரி / ☐ தவறு
- Dans les béatitudes, Jésus dit ce qu’on doit faire pour devenir chrétien. ☐ VRAI
☐
FAUX மம ெ் பிரசங் கத்தின் ெடி , ஒருவர் கிறிஸ்தவராக இருக்க
ஒருவர் என்ன பசய் ய லவண்டும் என்று இலயசு கூறுகிறார். ☐ சரி / ☐
தவறு
- Un des principes de base de la vie chrétienne : கிறிஸ்தவ வாழ் க்மகயின்
அடிெ் ெமைக் ஒரு பகாள் மக : “ L'ETRE est le fondement pour le FAIRE
“ "கடிதம் தாலன அமதச் பசய் வதன் அடிெ் ெமை "
II. Le portrait du Bienheureux (v. 3-12) ஆசீர்வதிக்கெ் ெை்ைவர்களின்
/ொக்கியவான்களின் அமையாளம் (5:3-12)
A. Il reconnaît son injustice (v. 3-4) அவர் தனது அநீ திமய

ஒத்துக்பகாள் லுகிறார்

- La pauvreté en esprit c’est : ஆவியி ் எளிமமயுள் ளவர்கள்
ொக்கியவான்கள் என்ெது :
☐ Ne pas avoir d’argent ெணம் இ ் ாம ் இருெ் ெது ☐ Une “faillite” spirituelle
ஆவிக்குறியதி ் "வீழ் ச்சியமைந் திருெ் ெத்ய்" ☐ Ne pas être intelligent
புத்திமானாய் இ ் ாது இருெ் ெது
- Dans la parabole du publicain et du pharisien ; le pharisien est celui qui témoigne être
pauvre en esprit ☐ VRAI
☐ FAUX (Luc 18.9-14) ஆயக்காரனும் மற் றும்
ெரிலசயனும் என்ற உவமமயி ் ; ெரிலசயன் தான் ஆவியி ்
எளிமமயுள் ளவன் என்ெதற் கான அத்தாச்சி ☐ சரி / ☐ தவறு (
லூக்கா 18:9-14)
- Quand Jésus parle de ceux qui pleurent, quelle est la raison de leur tristesse ? இலயசு
இலயழு யார் அழுகிறவர்கள் என்று கூறும் லொது , அவர்கள்
கவம யாய் இருக்கிறார்கள் என்று அர்த்தம் ?
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- Leur péché, le péché en général dans le monde et ses conséquences. அவர்களின்
ொவம் , உ கி ் இருக்கின்ற பொதுவான ொவமும் மற் றும் அதன்
விமளவுகளும் .
B. Il manifeste la justice de Dieu (v. 5-9) அவர் லதவனின் நீ திமய

பவளிெ் ெடுத்துகிறார்

- Quelqu’un de doux est : ☐ mou ☐ calme ☐ tempéré ☐ faible ☐ fort சாந் த
குன்முள் ள ஒருவர்: எதுவும் பசய் ய பதரியாதவராக / ஒன்றுக்கும்
உதவாதவராக ☐ அமமதியான ☐ லகாெக்காரர் / ஒரு வமக
மனநிம லயாடு ☐ ெ வீனனாக ☐ ெ வானக
- La pauvreté en esprit nous amène à nous détourner de nous-même en nous affligeant, et
la douceur nous amène à nous tourner vers Dieu en recherchant sa justice. ☐ VRAI ☐
FAUX ஆவியின் எளிமமயுள் ளவர் என்ெது நம் மம குற் றெ் ெடுத்தி
விை்டு வி கிச் பசய் கிறது , லமலும் சாந் தகுணமுள் ள லதவனின்
நீ திமயத் லதடும் ெடி பசய் கிறது
☐ சரி ☐ தவறு
- Avoir faim de nourriture et soif de boisson est nécessaire à notre vie physique,
- Avoir faim et soif de justice est nécessaire à notre vie SPIRITUELLE நம் மாம் ச
வாழ் க்மகக்கு உணவுக்கான ெசி மற் றும் ொனத்திற் கான தாகம்
அவசியம் , நீ தியின் நிமித்தம் ெசியும் தாகமுமாய் இருெ் ெது
நம் முமைய ஆவிக்குறிய வாழ் க்மகக்கு அவசியமாகயிருக்கிறது
- Ici, la justice c’est le fait de combattre contre les inégalités sociales dans le monde. ☐
VRAI ☐ FAUX இங் லக, நீ தி என்ெது உ கி ் சமூக ஏற் றத்தாழ் வுகளுக்கு
எதிராக லொராடுவது ெற் றியது.
☐ சரி ☐ தவறு
- La justice spirituelle c’est : faire la volonté de Dieu ஆவிக்குறிய நீ தி என்ெது:
லதவனின் சித்தத்மதச் பசய் வது
Miséricorde = Misere + Cardia qui veut dire : Un coeur pour la misère இரக்கம் =
மிபசர் + கார்டியா இதன் பொருள் : இரக்கத்திற் கான ஒரு இதயம்
Pour obtenir miséricorde, il faut d’abord être miséricordieux.
☐ VRAI
☐ FAUX இரக்கத்மத பெற் றுக்பகாள் ளுவதற் கு ,
முதலி ் நாம் இரக்கமுள் ளவராக இருக்க லவண்டும் .
☐ சரி ☐ தவறு
- Avoir un coeur pur c’est : ெரிசுத்தமுள் ள இதயமாக இருெ் ெது:
☐ un coeur sans péché ொவமி ் ாத ஒரு இருதயம் ☐ un coeur sincère ஒரு
உண்மமயுள் ள / லநர்மமயான ஒரு இதயம் ☐ un coeur incliné à
l’obéissance கீழ் ெ் ெடிதலுக்கு ஒத்த ஒரு இதயம்
- Je suis un artisan de paix comme le décrit Jésus si : இலயசு விவரிக்கிறெடி நான்
ஒரு சமாதானம் ென்னுகிறவனாயிருந் தா ் : ☐ Je résous un conflit entre
deux amis இரண்டு நண்ெர்களுக்கு இமையி ான லமாதம நான்
தீர்த்த் ☐ Je fais tout pour être bien avec tous எ ் ல ாரிைமும் ந ் வராக
இருக்க நான் எ ் ாவற் மறயும் பசய் கிலறன் ☐ Je cherche à réconcilier
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ceux qui m’entourent avec Dieu என்மனச் சுற் றியுள் ளவர்கமள லதவலனாடு
ஒெ் புரவாக பசய் ய நான் முய ் கிலறன்
C. Il reconnaît qu’il manifeste la justice de Dieu (v. 10-12)அவர் லதவனின்

நீ திமய அறிந் துக்பகாள் ளுவது என்ெது அவர் பவளிெ் ெடுத்துகிறார்
- Quand Dieu nous change à l'INTÉRIEUR, ça se voit à l’EXTERIEUR! லதவன் நம் மம
உள் லள மாற் றும் லொது, அது பவளிெ் புறத்தி ் பவளிெ் ெடும் !
1.

Persécutés, pourquoi ? துன்புறுத்தெ் ெடுவது, ஏன்?
Pour la JUSTICE
// à cause du nom de Jésus
நிதியின் நிமித்தம் // இலயசுவின் நாமத்தின் காரணமாக

2.
Persécutés, comment ? எெ் ெடியாக , துன்ெெ் ெடுவது ?
- Cite trois exemples de persécutions que peut connaître le chrétien :
ஒரு கிறிஸ்தவர் அனுெவிக்கக்கூடிய மூன்று வமகயான
துன்புறுத்தலுக்கு எடுத்துக்காை்டுகமளக் கூறுங் கள் :
Moqueries லகலி / நமகத்த ் Insultes, Calomnies அவமதிெ் பு, அவதூறு
Persécutions matérielles, physique, jusqu’à la mort ! பொருள் , சரீர ரீதியான
துன்புறுத்த ் , மரண ெரியந் தம் !
3. Se réjouir, pourquoi ? (1 Pierre 4.12-16) சந் லதாஷெ் ெடுங் கள் , ஏதற் காக ?
( 1 லெதுரு 4 :12-16) (Actes 5.41) ( அெ் லொஸ்த ர்5 :41 )
- Cite deux raisons de se réjouir alors qu’on est persécutés :
துன்புறுத்தெ் ெடும் லொது சந் த்லதாஷெ் ெை கூடிய இரண்டு
காரணங் கமள ெை்டியலிடுங் கள் :
• Notre récompense sera grande dans les cieux ! நம் முமைய ெ ன்
ெரல ாகத்தி ் மிகுதியாய் / பெரியதாக இருக்கும் !
• C’est une marque clé de notre appartenance au Christ இது நாம்
கிறிஸ்துவுக்கு பசாந் தமானவர்கள் என்ெதற் கான முக்கிய
அமையாளமாக இருக்கிறது
« La persécution n’est pas la pire des choses qui puisse vous arriver …. La pire des choses,
c’est de ne pas être persécutés ! » « துன்புறுத்த ் என்ெது உங் களுக்கு
ஏற் ெைக்கூடிய லமாசமான விஷயம் அ ் … துன்புறுத்தெ் ெைாது
இருெ் ெது தாலன பகாடுமமயான பசய ் !
Te reconnais-tu dans ce portrait que dresse Jésus ?
இலயசு பகாடுத்த இந் த வமரெைத்தி ் உங் கமள நீ ங் கள்
அமையாளெ் ெடுத்திக்பகாள் ள முடிகிறதா ?
***************
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