« La seule bénédiction dont tout homme a réellement besoin »
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******************
Questionnaire
– Pourquoi cherchons-nous à être bénis généralement ? நாம் ஏன்
வபாதுைாக ஆசீே்ைதிக்கப் பட தைண்டும் என்று ததடுகித ாம் ?
– Quelle est la plus grande bénédiction qu’un homme puisse recevoir ?
(souligne la bonne expression) – Celle des hommes – celle de sa famille – celle
de Dieu எந் த மிகப் வபேிய ஆசீே்ைாதம் ஒரு மனிதனுக்கு
கிவடக்க கூடும் ? (சேியான ைாே்த்வதவய / வைளிப் பாட்வட
அடிக்தகாடிட்டுங் கள் ) - மனிதே்களிடமிருந் து - அைனுவடய
குடும் பத்தாேிடமிருந் து - ததைனிடமிருந் து
– Paul bénit Dieu lorsqu’il voit la grandeur de sa bénédiction. (vrai-faux)
ததைனின் தமன்வமயான / மகத்துைமான ஆசிே்ைாதத்வத
கண்ட / வதேிந் துக்வகாள் ளும் தபாது பவுள் ததைவன
ஸ்த்ததாதேித்தான் ( சேி / தைறு )
– Quel est le but de Paul en nous parlant de ces choses ? ((souligne la bonne
expression) – Que nous bénissions Dieu avec lui – Que nous prenions de ses
nouvelles – Que nous soyons repris இந் த விஷயங் கவளப் ப ் றி
பவுள் நமக்கு கூறுைதன் தநாக்கம் என்ன? (சேியான
ைாே்த்வதவய ைலியுறுத்துகி து ) - நாம் அைருடன் ததைவன
ஸ்த்ததாதேிக் க - அைருவடய காேியங் கவள
வதேிந் துக்வகாள் ள - நாம் கடிந் துக்வகாள் ளப் பட
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A. Bénir Dieu en ayant la bonne perspective நல் ல தநாகத்துடன்
ததைவன ஸ்த்ததாதேித்தல்
Que signifie « bénir Dieu » ? (souligne la bonne expression) – dire des choses
gentilles sur lui – le louer et le glorifier – donner sa bénédiction à Dieu "
ததைவன ஸ்த்ததாதேிப் பது " என் ால் என்ன? (சேியான
ைாே்த்வதவய அடிக்தகாடிடுங் கள் ) - அைவேப் ப ் றி
அன்பான/ நல் ல காேியங் கவள கூறுதல் / தபசுதல் - அைவே
துதித்து மகிவமப் படுத்துைது - தன்னுவடய ஆசீே்ைாதங் கவள
ததைனுக்கு வகாடுப் பது
– La bénédiction qui nous comble totalement vient de Dieu par l’Esprit-Saint à
travers Christ. (vrai-faux) நம் வம முழுைதுமாக நிேப் பும்
ஆசீே்ைாதம் பேிசுத்த ஆவியின் மூலம் கிறிஸ்துவினுடாக
ததைனிடமிருந் து ைருகி து. (சேி / தைறு)
– Pour se réjouir de la bénédiction que Dieu nous donne, il faut porter les
« bonnes lunettes », c’est à dire regarder à ce qui est (souligne le bon mot) –
terrestre – céleste – ce qui nous intéresse ததைன் நமக்குக் வகாடுக்கும்
ஆசீே்ைாதத்தில் சந் ததாஷப் படுைத ் கு / மகிழ் ச்சியவடய, நாம்
"சேியான நல் ல மூக்குக் கண்ணாடிகவள" அணிய தைண்டும் ,
அதாைது அைே் எப் படி இருக்கி ாதோ அப் படிதய பாே்க்க
தைண்டும் (சேியான ைாே்த்வதவய அடிக்தகாடிடுங் கள் ) பூமிக்குேிய - பேதலாகத்தி ் குேிய - நமக்கு விருப் பமானவத
– Pourquoi devons-nous regarder aux réalités célestes ? (souligne la bonne
expression) – Pour savourer pleinement la bénédiction de Dieu – pour oublier
qui nous sommes – pour vivre la tête dans les nuages நாம் பேதலாக
உண்வமகவள பாே்க்க / கான தைண்டியது ஏன் அைசியமாக
இருக்கி து ? (சேியான ைாே்த்வதவய அடிக்தகாடிடுங் கள் ) ததைனின் ஆசீே்ைாதத்வத முழுவமயாக அனுபவிக்க /
ருசிப் பத ் கு - நாம் யாே் என்பவத ம ந் துவிட - நமது தவலவய
தமகங் களுக்குள் ைாழ வைப் பத ் கு

B. Bénir Dieu en voyant ce qu’il fait de nous : son peuple! தம் முவடய
ஜனங் கள் : அைே் நம் வம வகாண்டு வசய் கின் காேியங் கவள
பாே்த்து / கண்டு ததைவன ஸ்த்ததாதேிப் பது
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– Par quel processus Dieu se fait il un peuple ? (souligne la bonne expression)
( sa volonté – nos qualités – nos offrandes) ஒரு ஜனத்வத எப் படிப் பட்ட
ைளே்சசி
் யில் ததைன் வசயல் ப் படுகி ாே் ? (சேியான
ைாே்த்வதவய அடிக்தகாடிடு) (அைருவடய சித்தத்தினால் நம் முவடய தி வமயினால் - நம் முவடய கானிக்வகயினால் )
– Quelles seront les particularités de ce peuple ? (souligne la bonne
expression) – ils seront plus gentil que les autres – ils ne feront plus de mal – ils
seront saints et sans défaut இந் த ஜனத்தின் முக்கியத்துைம் /
தனித்தன்வம என்ன? (சேியான ைாே்த்வதவய அடிக்தகாடிட்டு)
- அைே்கள் ம ் ைே்கவள விட நல் லைே்களாக இருந் தாே்கள் அைே்கள் எந் தத் தீங் கும் / தைறு வசய் யாமல் இருந் தாே்கள் அைே்கள் பேிசுத்தைான்களும் மாச ் ைே்களுமாக
இருப் பாே்கள்
– Depuis combien de temps Dieu a t il prévu de faire de nous son peuple ?
(souligne la bonne expression) - la création de la terre – notre naissance –avant
la fondation du monde ) ததைன் நம் வம எை் ைளவு காலத்தி ் கு முன்
தனது ஜனமாக மா ் திட்டமிடிருந் தாே்? (சேியான
வைளிப் பாட்வட அடிக்தகாடிடுக) - உலக பவடப் புக்கு முன் நம் முவடய பி ப் புக்கு முன் - உலவக அஸ்திைாேப் படுைத ் கு
முன்
– Notre « purification » passe par : (souligne la bonne expression) – le sang de
Christ – les bonnes œuvres – notre volonté de faire partie de son plan)
நம் முவடய "சுத்திகேிப் பு / பேிசுதமாக்கப் படுதல் " எப் படியாக
வசயல் ப் படுகி து : (சேியான ைாே்த்வதவய
அடிக்தகாடிடுங் கள் )
(கிறிஸ்துவின் இேத்தத்தால் - ந ் காேியங் களினால் நம் முவடய சித்தமானது அைருவடய திட்டங் களுக்கு
உட்படுத்தப் படுைதினால் )
– Qu’est-ce que Dieu désire nous faire connaître dès aujourd’hui ? Son plan de
réconciliation de tout ce qui est dans le ciel et sur la terre pour sa
gloire இன்று நாம் எவத அறிந் துக் வகாள் ள தைண்டும் என்று
ததைன் ைாஞ் சிக்கி ாே் / விரும் புகி ாே்? அைருவடய
மகிவமயின் புகழ் ச்சிக்காக அைருவடய ஒப் புேைாக்குதலின்
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திட்டத்வத பேதலாகத்திலுள் ளைே்களுக்கும்
பூதலாகத்திலுள் ளைே்களுக்கும் ஏ ் படுத்துகி ாே்
– Nous recevrons cet héritage lorsque nous entrerons au ciel avec Dieu.(vraifaux) நாம் ததைதனாடு கூட பேதலாகத்தி ் கு வசல் லும் தபாது
இந் த சுதந் திேத்வத வப ் றுக்வகாள் ளுதைாம் . (சேி / தைறு)
– Nous possédons cette bénédiction parce que nous avons plus de qualités
qu’un autre. (vrai-faux) நாம் எந் த ஆசீே்ைாதத்வத வப ் று
இருக்கித ாம் , ஏவனன் ால் ம ் ைே்கவள விட அதிக நல் ல
குணாதிசயங் கள் நம் மிடம் இருக்கி து . (சேி / தைறு)
– Quel effet produira la connaissance des bienfaits de Dieu ? (souligne la
bonne expression) – On glorifiera Dieu – on se glorifiera nous-mêmes – on sera
toujours heureux ததைனின் ஆசீே்ைாதங் கவள / ந ் காேியங் கவள
அறிைது இருப் பதால் என்ன விதமான விவளவுகள் /
காேியங் கள் நமிலிருந் து பி க்கி து ? (சேியான ைாே்த்வதவய
அடிக்தகாடிடுங் கள் ) - நாம் ததைவன மகிவமப் படுத்துதைாம் நாம் நம் வம மகிவமப் படுத்துதைாம் - நாங் கள் எப் தபாதும்
சந் ததாஷமாக இருப் தபாம்
– Qu’est-ce que la connaissance du projet de Dieu produit en nous
aujourd’hui ? (souligne la bonne expression) – On désire déjà vivre pour lui et
pour sa gloire – on attend la fin des temps – on reste dans le
péché ததைனின் திட்டத்தின் வசயல் கவள அறிந் திருப் பதால்
இன்று நம் மில் எப் படிப் பட்ட காேியங் கள் வைளிப் படுகி து ?
( சேியான ைாே்த்வதவய அடிக்தகாடிடுங் கள் ) - நாம்
ஏ ் கனதை அைருக்காகவும் அைருவடய மகிவமக்காகவும்
ைாழ விரும் புதைாம் - நாங் கள் கவடசி காலத்தி ் காக
காத்திருக்கிதபாம் - நாம் பாைத்தில் நிவலத்திருப் பது
– La bénédiction qui vient de Dieu est la seule dont nous avons besoin car c’est
la seule qui nous sauve et surtout la seule qui nous amène dès aujourd’hui à
glorifier pleinement Dieu. (vrai-faux) ததைனிடமிருந் து ைரும்
ஆசீே்ைாதம் மட்டுதம நமக்கு ததவை, ஏவனன் ால் அது
மட்டுதம நம் வம இேட்சிக்க முடியும் ம ் றும் எல் லாை ் றி ் கும்
தமலாக இன்று அது மட்டுதம ததைவன முழுவமயாக
மகிவமப் படுத்த நம் வம ைழிநடத்துகி து. (சேி / தைறு)
****************

4

