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8. « Vivre en chrétien quand ns sommes maltraités » "நாம் தவறாக 

நடத்தப்படும்பபாது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கக வாழ்வது" 

Lectures bibliques : I Pierre Ch.3 v.13-22 ; Hébreux Ch.11 v.7 ; Matthieu Ch.5 

v.10-12 பவதவாசிப்பு : 1 பபதுரு 3:13-22 , எபிபேயே் 11:7 , மத்பதயு 

5:10-12 

  

O.Favre, la MEV, 19.06.2022 

  

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

Questionnaire வினாக்கள் 

  

X. A partir de maintenant, Pierre va se concentrer sur le thème de la souffrance 

et de la maltraitance qui peuvent frapper les chrétiens parfois. (vrai-faux) இந்த 

வசனங்களில் இருந்து இம்மடட்ும் , பபதுரு சில சமயங்களில் 

கிறிஸ்தவே்ககளத் பாதிக்கக்கூடிய துன்பங்கள் மற்றும் 

பாடுகளின் கருப்பபாருளில் கவனம் பசலுத்துகிறாே் . (சேி / 

தவறு) 

 

X. I. Que faire quand nous sommes maltraités v.13-17 நாம் தவறாக 

நடத்தப்படும் / துன்புருத்தப்படும் பபாது என்ன பசய்வது 3:13-

17 

A. Soyez zélés pour le bien v.13-14a நற்காேியங்களுக்காக 

கவோக்கியமுள்ளவே்களாக இருங்கள் 3:13-14அ 

– Si nous sommes zélés pour le bien qui est-ce qui va nous maltraiter ? நாம் 

நன்கம பசய்வதில் கவோக்கியமுள்ளவே்களாக இருந்தால் 

நம்கம யாே் தவறாக நடத்துவாே்கள்/ துன்பப்படுத்துவாே்கள் ? 

X. Le bien dont il est parlé ici, c’est ce que tout le monde aime. (vrai-

faux)  இங்கு பபசப்படும் நற்காேியம் எல்பலாருக்கும் 

பிேியமானதாகும் . (சேி / தவறு) 

– Qu’est-ce qui va se passer si vous êtes un comptable honnête et que vous 
arrivez dans une entreprise dans laquelle il y a des faux en écriture ? (souligne 
la bonne réponse) – les gens vont vous apprécier – les gens ne diront rien – les 

gens vont vous maltraiter. நீங்கள் ஒரு பநேக்மயான கணக்காளோக 

இருந்து, தவறான கணக்கு இருக்கும் நிறுவனத்திற்கு வந்தால் 

என்ன நடக்கும்? (சேியான பதிகல அடிக்பகாடிடுக ) – 

ஜனங்கள் ஜனங்கள் உங்ககள பாோடட்ுவாே்கள் / 
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விரும்புவாே்கள் – ஜனங்கள் எதுவும் பசால்ல மாட்டாே்கள் – 

ஜனங்கள் உங்ககள பாடுகளுக்குள் நடத்துவாே்கள் / தீகம 

பசய்வாே்கள் 

X. Si nous souffrons tout en ayant fait le bien, nous serons malheureux. (vrai-

faux) நன்கம பசய்தும் பாடுகள் ஏற்படும் பபாதும் , நாம் 

மகிழ்சச்ியற்றவே்களாக இருப்பபாம். (சேி/தவறு) 

B. Ne craignez pas ce que les hommes craignent. v.14b மனிதே்கள் 

எதற்கு பயப்படுகிறாே்கபளா அதற்கு பயப்படாதீே்கள். 3:14ஆ 

– Qu’est-ce que les hommes craignent le plus aujourd’hui ? இன்று 

மனிதே்கள் எதற்காக / எதன் மீது அதிகம் பயப்படுகிறாே்கள்? 

– Si nous ne devons pas craindre les hommes, alors qui est-ce que nous 

devons craindre ? _______________ Pourquoi ? ___________ நாம் 

மனிதே்களுக்கு பயப்படக்கூடாது என்றால், நாம் யாருக்கு 

பயப்பட பவண்டும்? _______________ ஏன் _______________?  

C. Sanctifiez Christ le Seigneur dans votre cœur. v.15a உங்கள் 

இருதயயங்களில் கே்த்தோகிய கிறிஸ்துகவப் 

பேிசுத்தப்படுத்துங்கள். 3:15அ  

X. Sanctifier Christ dans son cœur, c’est être tellement saisi par l’immensité de 

son amour que le reste devient insignifiant. (vrai-faux)  ஒருவருகடய 

இருதயத்தில் கிறிஸ்துகவப் பேிசுத்தப்படுத்துவது என்பது 

அவருகடய அன்பின் பமலான தன்கமகளினால் மூடப்பட 

பவண்டும், மற்றகவகள் ஒன்றுமில்லாமல் பதான்றும் / 

முக்கியமற்றதாகிவிடும். (சேி / தவறு) 

– Quel est le nom du réformateur qui a écrit : « Qu’ils prennent tout, chrétiens, 
notre vie et nos biens … laissons les faire ! Ils n’y gagneront guère : Le 
Royaume nous appartient ». (souligne le bon nom) – Luther – Calvin – Farel – 

Zwingli – Bucer – Viret எழுதிய சீே்திருத்தவாதியின் பபயே் என்ன: 

"அவே்கள் எல்லாவற்கறயும் எடுத்துக் பகாண்டாலும், 

கிறிஸ்தவே்கபள, நம்முகடய வாழ்க்கககயயும் மற்றும் 

நம்முகடய பசாத்துக்ககளயும் ... அவே்கள் பசய்ய 

விடட்ுவிடுங்கள்!" அவே்கள் ஒன்கறயும் பமற்பகாள்ளவில்கல : 

ோஜ்யம் நம்முகடயது." (சேியான பபயகே அடிக்பகாடிடட்ு) - 

லூதே் - கால்வின் - ஃபாபேல் - ஸ்விங்லி - புசே் - விபேட ்

D. Soyez prêt à défendre votre espérance. v.15b உங்கள் 

நம்பிக்கககயப் பாதுகாக்க தயாோக இருங்கள். 3:15ஆ 
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– Qu’est-ce que les gens vont faire si vous vivez de la manière décrite 

jusqu’ici ? இதுவகே விவேிக்கப்பட்ட வழியில் நீங்கள் வாழ 

முற்படுவீே்கள் என்றால் ஜனங்கள் நமக்கு என்ன பசய்யக் 

கூடும் ? 

X. Le chrétien doit se préparer à répondre aux questions des gens en leur 

expliquant quelle est son espérance. (vrai-faux) கிறிஸ்தவே் 

உங்களுகடய நம்பிக்கக என்ன என்பகத விளக்குவதன் மூலம் 

ஜனங்களின் பகள்விகளுக்கு பதிலளிக்க தயாோக இருக்க 

பவண்டும். (சேி / தவறு) 

X. Quand quelqu’un nous pose une question il faut toujours essayer de gagner 

l’argument, quitte à humilier la personne en face. (vrai-faux)  யாோவது 

நம்மிடம் ஒரு பகள்விகயக் பகட்டால், எதிோளிகய 

பவட்ககப்படுத்தாத படிக்கு , நாம் எப்பபாதும் சேியான 

வாதத்தில் பதில் கூற முயற்சிக்க பவண்டும். (சேி / தவறு) 

E. Ayez une bonne conscience. v.16-17 நல்ல மனசாட்சியுடன் 

இருக்க பவண்டும் 3:16-17 

– Qu’est-ce que la conscience dit quand elle scanne tout ce que nous faisons, 

pensons et disons ? B _ _ _ / M _ _  நாம் பசய்யும் , நிகனக்கும் 

மற்றும் பசால்லும் அகனத்கதயும் உற்றுப்பே்க்கும் பபாது நல் 

மனசாட்சி / உணேவ்ு என்ன பசால்கிறது? ந____ / த____  

X. Quand nous faisons un acte que notre conscience condamne, qu’est-ce qui 

commence à nous ronger intérieurement ? நம்முகடய மனசாட்சி 

கண்டிக்கும் ஒரு பசயகலச ்பசய்யும்பபாது, நம்முகடய 

உள்ளத்தில் எது நம்கமத் பாடுபடுத்த பதாடங்குகிறது ? 

 

II. Où trouver la force de le faire quand ns sommes maltraités v.18-22 

நாம் தவறாக நடத்தப்படும்பபாது அகதச ்பசய்வதற்கான 

வல்லகமகய எங்கிருந்து பபற்றுக்பகாள்ள முடியும் 3:18-22 

A. Dans la croix du Christ. v.18 கிறிஸ்துவின் சிலுகவயில் 3:18 

X. C’est parce que Jésus était injuste qu’il a été maltraité. (vrai-faux) இபயசு 

நீதியற்றவோக இருந்ததினால் அவே் தவறாக நடத்தப்பட்டாே்/ 

பாடு அநுபவித்ததாே் . (சேி / தவறு) 

– Par où passe le chemin de la gloire ? மகிகமயின் வழி எங்கிருந்து 

பிேக்கிறது ? 

X. Il ne faut pas nous étonner quand nous souffrons car notre Seigneur a aussi 

souffert avant nous pour nous obtenir le salut. (vrai-faux) நாம் 
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துன்பப்படும்பபாது ஆசச்ேியப்பட பவண்டியதில்கல, 

ஏபனன்றால் நம் கே்த்தே் நமக்கு இேட்சிப்கபப் பபற்றுதே 

பாடுகளுக்குள் பசன்றாே் . (சேி / தவறு) 

B. Dans le salut de Dieu. v.19-20 பதவனினுகடய இேட்சிப்பில் 3:19-

20 

X. Quand Noé a construit l’arche et qu’il a prêché à ses contemporains, qui est-
ce qui parlait par lui ? (souligne la bonne réponse) – Noé tout seul – Personne 

– l’Esprit du Christ – le prophète Esaïe பநாவா பபகழகயக் கடட்ின 

பபாது , அவன் வாழ்ந்த காலத்தில் ஜனங்களிடம் 

பிேசங்கித்தபபாது, அவன் மூலம் பபசியது யாே்? (சேியான 

பதிகல அடிக்பகாடிடுக) - பநாவா மடட்ும் - யாரும் இல்கல - 

கிறிஸ்துவின் ஆவியானவே் - ஏசாயா தீே்க்கதேிசி 

– A part la famille de Noé, combien de ses contemporains ont-ils cru à son 

message ? பநாவாவின் குடும்பத்கதத் தவிே, அவருகடய 

காலத்தில் எத்தகன பபே் அவருகடய பசய்திகய 

நம்பினாே்கள்?  

X. Les esprits des contemporains de Noé sont « en prison » car comme ils ont 
refusé de répondre à son appel, ils sont condamnés éternellement. (vrai-faux) 

பநாவாவின் காலத்தின் ஜனங்கள் அவேது அகழப்பிற்கு 

பதிலளிக்க மறுத்ததற்காக "சிகறயில்" இருக்கிறாே்கள் , 

அவே்கள் நித்தியத்திற்கும் ஆக்கிகனக்குளக 

தீே்க்கப்பட்டாே்கள். (சேி / தவறு) 

C. Dans votre baptême. v.21-22 உங்களுகடய ஞானஸ்நானத்தில். 

3:21-22 

X. L’eau du baptême est une figure, une image de la réalité spirituelle de la 

conversion. (vrai-faux) ஞானஸ்நானத்தின் தண்ணீே் ஒரு 

அகடயாளம் , ஆவிக்குேிய உண்கமயான மனமாற்றத்தின் 

ஒரு அகடயாளம் . (சேி / தவறு) 

– Lors de ma conversion, qu’est-ce que je demande à Dieu ?நான் 

மனமாற்றம் அகடயும்பபாது, நான் பதவனிடம் எகத 

பகட்கிபறன்? 

X. Puisque le baptême ne sauve pas, il ne sert à rien. (vrai-faux) 

ஞானஸ்நானம் நம்கம இேட்சிக்காது என்பதால், அது 

ஒன்றுக்கும் பயனற்றது. (சேி / தவறு) 

 

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

 


