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9. « Marcher à la suite de Jésus-Christ » "இயேசு கிறிஸ்துவைப் 

பின்பற்றுதல்" 

Lectures bibliques : I Pierre Ch.4 v.1-11 ; Jean Ch.13 v.33-35 ; Proverbes 

Ch.10 v.11-12 யைதைாசிப்பு : 1 யபதுரு 4:1-11 , யோைான் 13 :33-

35 , நீதிம ாழிகள் 10:11-13 

 
O.Favre, la MEV, 26.06.2022 

 
  

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

Questionnaire வினாக்கள் 

  
X. La semaine dernière nous avons découvert que parfois il vaut mieux 
essayer de se débrouiller par nos propres moyens que d’obéir en faisant 

confiance à Dieu. (vrai-faux) யதைவன ந ்பி கீழ்ப்படிைவத விட 

சில ச ேங்களில் ந ்வ  நாய  பாதுகாத்துக் மகாள்ைது 

நல்லது என்பவத கடந்த ைார ் அறிந்துக்மகாண்யடா ் . 

(சரி / தைறு) 

 
– Qui est-ce qui était avec Noé lorsqu’il a été rejeté pendant la 

construction de son arche ? யநாைா தனது யபவழவே கட்டு ் 

யபாது நிராகரிக்கப்பட்ட யபாது அைருடன் இருந்தைர் 

ோர்? 

 
 

X. I. Un retour sur Jésus-Christ et le péché. v.1 இயேசு 

கிறிஸ்துவையு ் பாைத்வதயு ் திரு ்பிப் பாருங்கள் 4:1  

 
– Indiquez quelles sont les 3 manières dont Jésus en a fini avec le péché. 
Il en a fini avec : La C__________________ La P___________________ 

La P_______________________ இயேசு பாைத்வத 3 ைழிகளில் 

தவிரத்்தார் அவத பட்டிேலிடுங்கள். அைர் முடித்தார்:  

அது _____________ ப___________________ பி__________________ 
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X. Le ciel sera un lieu dans lequel rien de souillé n’entrera. (vrai-

faux) எந்த கவரயோ / அழுக்யகா எதுவு ் நுவழோதிருக்கு ் 

இட ் தான் பரயலாக ். (சரி /தைறு) 

 
 
X. II. La victoire de Jésus-Christ … et ma vie dans ce monde v.1-6 

இயேசு கிறிஸ்துவின் மைற்றியு ் ...  ற்று ் இந்த 

உலகித்தில் என்னுவடே ைாழ்க்வகயு ் 4:1-6 

 

– Quelle est l’armure de laquelle il nous faut nous revêtir ? எந்த 

சர்ைாயுதைரக்்கத்வத நா ் தரித்துக்மகாள்ள யைண்டு ் ? 

 
X.  Quel est le seul aspect du péché qui reste pour le chrétien tant qu’il 
n’est pas au ciel ? (souligne le bon mot) – La condamnation – La 

puissance – La présence கிறிஸ்தைரக்ள் பரயலாகத்திற்கு 

யபாகாத ைவரக்கு ் இருக்கின்ற பாைத்வத குறித்த பே ் 

என்ன? (சரிோன ைாரத்்வதவே அடிக்யகாடிடுக ) - நித்திே 

ஆக்கிவனதீர்ப்பு - பல ் - பிரசன ்  

 
X. Si je suis « armé » d’une telle pensée, j’aurai encore envie de vivre 

selon mes désirs humains. (vrai-faux)அத்தவகே எண்ணத்துடன் 

நான் "ஆயுதத்வத" மபற்றுக்மகாண்யடன் என்றால் , நான் 

இன்னு ் என்  னித இசவ்சகளின்படி ைாழ 

விரு ்புகியறன். (சரி / தைறு) 

 
– Indiquez trois des six mots utilisés par Pierre pour nous décrire la 

manière pécheresse de vivre du monde. யபதுரு உலகில் பாை ான 

ைாழ்க்வக முவறவே விைரிக்க பேன்படுத்திே ஆறு 

ைாரத்்வதகளில் மூன்று ைாரத்்வதகவள குறிப்பிடவு ். 

 
X. Par l’expression « c’est suffisant », Pierre nous appelle à nous 

détourner de la présence du péché dans notre vie. (vrai-faux) "எல்லா ் 

யபாது ானது" என்ற மசாற்மறாடருடன், யபதுரு ந ்வ  

பாைத்தின் பிரசன்னத்தில் இருப்பவத விட்டு திரு ்பு ாறு / 

விலகு ாறு ந ்வ  அவழக்கிறார். (சரி / தைறு) 
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– Si les non chrétiens nous voient nous détourner du péché qu’est-ce 
qu’ils risquent de nous faire ? (souligne le bon mot) – nous calomnier – 

nous féliciter – nous imiter கிறிஸ்தைரக்ள் அல்லாதைரக்ள் நா ் 

பாைத்திலிருந்து திரு ்புைவதக் பாரக்்கு ் யபாது அைரக்ள் 

ந க்கு என்ன மசே்ே முற்படுைாரக்ள் ? (சரிோன 

ைாரத்்வதவே அடிக்யகாடிடுக) - ந ்வ  தூஷிப்பாரக்ள் 

/அபகீரத்்தி மசே்யுைாரக்ள் - ந ்வ  ைாழ்த்துைாரக்ள் - 

ந ்வ  பின்மதாடர்ைரக்ள் 

 
X. Si les gens nous font du mal il nous faut nous venger nous-mêmes. 

(vrai-faux) ஜனங்கள் ந க்கு தீவ  மசே்யு ் யபாது / 

காேப்படுத்து ் யபாது , ந ்வ  நா ் பழிதீரத்்துக்மகாள்ள 

யைண்டு ். (சரி /தைறு) 

 
 
X. III. La victoire de Jésus-Christ … et ma vie dans l’église v.7-11 

இயேசு கிறிஸ்துவின் மைற்றியு ் ...  ற்று ் திருசச்வபயில் 

என்னுவடே ைாழ்க்வகயு ் 4:7-11 

 
X. De quoi allons-nous être délivrés lors du retour de Jésus qui est 

proche ? மீண்டு ் இயேசுவின் ைருவக சமீப ாக இருக்கு ் 

யபாது நா ் எதிலிருந்து விடுபடப் யபாகியறா ்? 

 

A. La prière v.7 மஜப ் 4:7  

 
X. La prière est très importante dans la vie de l’église car elle démontre 
que nous comptons sur Dieu et non pas sur nos propres forces pour voir 

des résultats. (vrai-faux) திருசச்வப ைாழ்க்வகயில் மஜப ் 

மிகவு ் முக்கிே ானது, ஏமனன்றால் நா ் யதைவன 

ந ்பியிருப்பவதயு ் , முடிவுகவளக் காணு ் மபாருட்டு 

ந து மசாந்த பலத்தில் அல்ல / சுே ந ்பிக்வகக்குள் 

சாராதிருக்க யைண்டு ் என்பவத இது நிரூபிக்கிறது. (சரி / 

தைறு) 

 

B. L’amour patient v.8-9 மபாறுவ ோன அன்பு 4:8-9 
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– Quelle est l’image à laquelle Pierre pense en utilisant le mot « ardent » 

ici pour nous parler de l’amour ? இங்யக யபதுரு ந க்கு அன்வப 

பற்றி கூறு ் யபாது "தீவிர ான" என்ற ைாரத்்வதவேப் 

பேன்படுத்து ்யபாது எப்படிப்பட்ட காட்சிவே அைர் 

நிவனக்கிறார்? 

 
X. « couvrir une multitude de péchés » veut dire que l’église devrait couvrir 

les comportements criminels qu’elle connait. (vrai-faux) "திரளான 

பாைங்கவள மூடு ்" என்பது, திருசச்வபக்கு 

அறிந்திருக்கு ் மகாவலபாதக பாை மசேல்கவள மூடு ் 

என்பவத குறிக்கிறது. (சரி / தைறு) 

 

– A l’époque, à quoi correspondait l’hospitalité ? அக்காலத்தில் , 

உபசரிப்பு / விருந்யதா ்பல் என்றால் என்ன? 

  

C. Le service varié. v.10-11 வித்திோச ான ஊழிேங்கள் 4:10-11 

 
X. Comme mon don m’appartient, j’ai le droit de décider si oui ou non je 

désire le mettre au service des autres. (vrai-faux) மகாடுக்க கூடிே 

ஈவு எனக்குச ்மசாந்த ானது என்பதால், அவத 

 ற்றைரக்ளுக்கு ஊழிே ் மசே்ே யைண்டு ா இல்வலோ 

என்பவதத் தீர் ானிக்க எனக்கு உரிவ  உள்ளது. (சரி / 

தைறு) 

 
– A quoi doit faire attention celui qui a un « don de parole » ? 

"யபாதிக்கு ் ைர ் " உள்ளைரக்ள் எதில் கைன ் மசலுத்த 

யைண்டு ்? 

 
X. Ceux qui ont un don de service doivent l’exercer en s’appuyant sur la 

force du Seigneur. (vrai-faux) ஊழிேத்தின் ைர ் உள்ளைரக்ள் 

அவத யதைனுவடே பலத்தில் உபயோகப்படுத்த 

யைண்டு ். (சரி / தைறு) 

 

X. Qui est-ce qui doit être glorifier en définitive ? இறுதியில் இதில் 

 கிவ ப்படுத்தப்பட யைண்டிேைர் ோர்? 

*********** 


