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5. « Chrétiens, considérez votre nouveau statut dans ce monde » 

"கிறிஸ்தவர்களே, இவ்வுலகில் உங்கே் புதிய தகுதியய 

எண்ணிப் பாருங்கே்" 

 

Lectures bibliques : I Pierre Ch.2 v.4-10 ; Actes Ch.4 v.5-20 ; Psaume 62 v.1-9 

ளவத வாசிப்பு : 1 ளபதுரு 2:4-10 , அப்ளபாஸ்தலர் 4:5-20 , சங்கீதம் 

62:1-9 

 

O.Favre, la MEV, 15.05.2022 

 

********************** 

Questionnaire வினாக்கே் 

  

X. On aime bien les pierres dans les jardins car elles apportent beaucoup de 

vie. (vrai-faux) ளதாட்டங்கேில் உே்ே கற்கயே நாம் 

விரும்புகிளறாம், ஏனனன்றால் அயவ அதிகமான ஜீவயன 

னகாண்டுவருகின்றன. (சரி / தவறு) 

– Qu’est-ce que Pierre va nous montrer à partir du verset 11 concernant notre 
vie dans ce monde ? (souligne la bonne expression) – qu’elle est facile – qu’elle 

est joyeuse – qu’elle peut être difficile – qu’elle est monotone இவ்வுலகில் 

நம்முயடய ஜீவயனப் பற்றி 11வது வசனத்திலிருந்து ளபதுரு 

நமக்கு எயத னவேிப்படுத்துகிறார்? (சரியான னவேிப்பாட்யட 

அடிக்ளகாடிடுக ) - இது எேிதானது - அது மகிழ்சச்ியானது - அது 

கடினமாக இருக்கலாம் - அது ஒளரமாதிரியாக இருக்க கூடும் 

என்று 

 

I. Le fondement de l’église v.4-8 திருசச்யபயின் அஸ்த்திபாரம் 2:4-8 

X. Sur quel genre de pierre l’apôtre attire-t-il notre attention ? 

அப்ளபாஸ்தலனாகிய ளபதுரு எந்தயகய கல்லின் மீது 

நம்முயடய கவனத்துக்கு னகாண்டுவருகிறார் ? 
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– Dans quel livre cette expression se trouvait-elle pour annoncer le 

salut ? எந்த புத்தகத்தில் இந்த வாக்கிய னதாடர் இரட்சிப்யப 

அறிவிக்க பயன்படுத்தப்பட்டது? 

X. Qui est « la pierre vivante » ? "ஜீவ கல்" யார்? 

X. Jésus est le chemin, la vérité est la vie, c’est pourquoi il peut être appelé la 

pierre vivante. (vrai-faux) இளயசுளவ வழியும், சத்தியமும் ஜீவனுமாக 

இருக்கிறார் , அதனால்தான் அவயர ஜீவ கல் என்று 

அயழக்கப்படுகிறார் . (சரி / தவறு) 

– Quel était le rôle de la pierre angulaire lors de la construction d’un 

édifice ? ஒரு கட்டிடத்யத கடட்ும்ளபாது மூலக்கல்லின் பங்கு 

என்ன? 

X. Dans l’A.T. déjà, à plusieurs reprises Dieu nous est présenté comme « un 
roc » sur lequel nous pouvons construire notre vie et nous appuyer à chaque 

instant. (vrai-faux) பயழய ஏற்பாட்டில் . ஏற்கனளவ, பல 

சந்தர்ப்பங்கேில் ளதவன் நமக்கு தன்யன "ஒரு கல்மயலயாக / 

கல்லாக " ஒப்பிடட்ு இருக்கிறார், அதில் தாளன நம்முயடய 

ஜீவயன கட்டினயழுப்பவும், ஒவ்னவாரு வினாடியும் சாய்ந்து 

இருக்க முடியும் எனறு. (சரி / தவறு) 

  

II. Les membres de l’église v.4-8 திருசச்யபயின் அங்கத்தவர் 2:4-8  

X. Notre statut présent et éternel est lié à ce que nous faisons de la pierre 

vivante. (vrai-faux) நமது தற்ளபாயதய மற்றும் நித்திய நியல நாம் 

இந்த ஜீவனுே்ே கல்யலக் னகாண்டு என்ன னசய்கிளறாம் 

என்பளதாடு பியணந்துே்ேது. (சரி / தவறு) 

– Que se passe-t-il lorsque nous nous approchons de « la pierre vivante » dans 

une attitude de dépendance et d’adoration ? நாம் "ஜீவனுே்ே கல்யல" 

சார்ந்து ஆராதிக்கும் எண்ணத்தில் னநருங்கும்ளபாது என்ன 

நடக்கிறது ? 

X. Dans l’église chaque chrétien est comme une pierre qui doit être façonnée, 
taillée et ajustée pour s’adapter aux autres. C’est ainsi que nous sommes 

transformés à l’image de Jésus. (vrai-faux) திருசச்பயில் ஒவ்னவாரு 

கிறிஸ்தவனும் னசதுக்கப்படட்ு முயறப்படுத்தப்படட்ு சரியான 

விதத்தில் யவக்கப்படும் ஒரு கல்யலப் ளபான்று 

இருக்கிறார்கே் , இப்படித்தான் நாம் இளயசுவின் சாயலாக 

மாறிக்னகாண்டு வருகிளறாம் . (சரி / தவறு) 
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– Qu’est-ce qui arrive à ceux qui rejettent la pierre vivante ? (souligne la bonne 
expression) – ils vivent éternellement – ils trébuchent et tombent sous le 

jugement de Dieu – ils se réjouissent ஜீவனுே்ே கல்யல 

நிராகரிப்பவர்களுக்கு என்ன நடக்கும்? (சரியான 

னவேிப்பாட்யட அடிக்ளகாடிடுக ) - அவர்கே் நித்தியத்திற்கும் 

வாழ்வார்கே் - அவர்கே் தடுமாறி ளதவனுயடய 

நியாயதீர்ப்பின் கீழ் விழுகிறார்கே் - அவர்கே் 

மகிழ்சச்ியயடவார்கே் 

X. Quelle question faut-il que vous vous posiez pour savoir quelle sera votre 

destinée éternelle ? உங்கே் நித்திய முடிவு என்னவாக இருக்கும் 

என்பயத அறிய நீங்கே் என்ன ளகே்வியயக் ளகட்க ளவண்டும்? 

 

III. Le statut des membres de l’église v.9-10 திருசச்யப 

உறுப்பினர்கேின் தகுதி 2:9-10 

 

A. Une race élue ஒரு ளதர்ந்னதடுக்கப்பட்ட இனம் 

– Pourquoi est-ce que Dieu avait choisi Israël dans l’A.T. ? பயழய 

ஏற்பாட்டில் ளதவன் ஏன் இஸ்ளரயல ளதர்ந்னதடுத்தார்? ? 

X. Le fait de savoir que nous n’avons pas été choisis à cause de nos mérites, 
mais à cause de la grâce de Dieu doit nous aider à nous approcher des 
pécheurs avec compassion et humilité car nous ne sommes pas meilleurs 

qu’eux. (vrai-faux) நம்முயடய தகுதிகோலும் நற்குனத்தினால் 

ளதர்ந்னதடுக்கப்படவில்யல, ஆனால் ளதவனுயட கிருயபயால் 

நாம் பாவிகலாக இருக்கிளறாம் என்பயத அறிந்து, நாம் 

அவயர கிட்டி ளசர இரக்கத்துடனும் தாழ்யமயுடன் கிடட்ிச ்ளசர 

அயழக்கப்படட்ிருக்கிளறாம், ஏனனன்றால் நாம் அவர்கயே 

விட சிறந்தவர்கே் என்று அயழக்கப்படவில்யல . (சரி / தவறு) 

 

B. Un sacerdoce royal இராஜரகீ ஆசாரித்துவம்  

– En offrant des sacrifices dans le Temple, qu’est-ce que le sacrificateur 
démontrait ? (souligne la bonne expression) – Que Dieu avait besoin de viande 
– qu’il était impossible de s’approcher de Dieu sans 

médiateur திருசச்யபயில் பலிகயே னசலுத்தும் ளபாது, ஒரு 

ஆசாரியர்கே் எயத னவேிப்படுத்துகிறான் ? (சரியான 

னவேிப்பாடு அடிக்ளகாடிடட்ு) - ளதவனுக்கு மாமிசம் ளதயவ 
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என்று - ஒரு மத்தியஸ்தர் இல்லாமல் ளதவயன கிட்டி ளசரவ்து 

முடியாது  

X. Indiquez les noms de deux rois d’Israël qui sont tombés sous le jugement de 
Dieu parce qu’ils ont voulu parce qu’ils ont voulu faire le travail du 

sacrificateur.இஸ்ரளவலின் இரண்டு ராஜாக்கேின் னபயர்கயேப் 

பட்டியலிடுங்கே், அவர்கே் ஆசாரியரின் ளவயலயயச ்னசய்ய 

விரும்பியதால் ளதவனுயடய நியாயத்தீர்ப்பின் கீழ் 

விழுந்தனர். 

X. Nous sommes rois parce que Jésus partage sa victoire sur les puissances 

du mal et sur le diable avec nous. (vrai-faux) நாம் ராஜாக்கோக 

இருக்கிளறாம், ஏனனன்றால் இளயசு தீய சக்திகேின் மீதும் 

பிசாசின் மீதும் னபற்ற னவற்றியய நம்முடன் பகிரந்்து 

னகாே்னகாண்டிருக்கிறார் . (சரி / தவறு) 

C. Une nation sainte ஒரு பரிசுத்த ளதசம் 

– Que veut dire le mot « sainte » dans cette expression ? இந்த 

வார்த்யதயில் "பரிசுத்தம்" என்ற வார்த்யதயின் அர்த்தம் 

என்ன? 

X. Quelle est la seule chose qui nous rassemble dans l’église ? (souligne la 
bonne expression) – notre couleur de peau – notre avis politique – notre 

nationalité – Jésus சயபயில் நம்யம ஒன்று ளசர்க்கும் ஒரு விஷயம் 

என்ன? (சரியான னவேிப்பாட்யட அடிக்ளகாடிடுக) - நமது 

ளதால் நிறம் - நமது அரசியல் ளயாசயன - நமது ளதசியம் - 

இளயசு 

D. Un peuple racheté மீட்கப்படட் ஜனங்கே் 

– Pourquoi Dieu a-t-il fait de nous sa possession ? ளதவன் ஏன் நம்யமத் 

அவருக்கு னசாந்தமாக மாற்றினார் ? 

X. Puisque l’église est la propriété que Dieu s’est racheté, nous pouvons être 
sûr qu’il veillera sur nous afin que nul ne nous ravisse de sa main. (vrai-

faux)திருசச்யபயானது ளதவனால் மீட்கப்படட்ு / வாங்கப்படட்ு 

அவருக்கு னசாத்தாக இருப்பதால், யாரும் நம்யம அவருயடய 

யகயிலிருந்து எடுக்காதபடி அவர் நம்யமக் கண்காணிப்பார் 

என்பதில் உறுதியான நிசய்சயமாக இருக்கிறது . (சரி / தவறு) 

******************* 

 


