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4. « Vivre en chrétien dans un contexte de fausses doctrines » பிழையான 

ப ாதழனகளின் காலத்தில் ஒரு கிறிஸ்தவராக வாை்வது" 

 
Lectures bibliques : 2 Pierre Ch.2 v.1-10a ; Matthieu Ch.7 v.13-23 ; Genèse 

Ch.6 v.1-8 பவத வாசி ்பு : 11 ப துரு 2:1-10அ , மத்பதயு 7:13-23 , 

ஆதியாகமம் 6:1-8 

 
O.Favre, la MEV, 20.11.2022 

 
 

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

Questionnaire வினாக்கள் 

  
– Selon la plupart de nos contemporains, la vérité n’existe pas. (vrai-faux) 

நம்முழைய சமகாலத்தவர்களில் ப ரும் ாலானவர்களின் 

கூற்று ் டி, உண்ழம என் து இல்ழல. (சரி / தவறு) 

  

X. I. Considérez la stratégie des faux docteurs v-1-3 I. பிழையான 

ப ாதகர்களின் பநாக்கங்கழள ( உத்திகழள) கவனியுங்கள் 

 
X.  Il n’y a plus de faux docteurs aujourd’hui car nous sommes devenus plus 

intelligents qu’à l’époque de Pierre. (vrai-faux) ப துருவின் 

காலங்காலில் இருந்தழத விை இ ்ப ாது நாம் அதிக 

புத்திசாலிகளாகிவிை்ைதால் இன்ழறய காலகை்ைங்களில் 

பிழையான ப ாதகர்கள் இல்ழல. (சரி / தவறு) 

 

A. Leur caractère insidieux v.1 அவர்களின் நயவஞ்சகமான 

குனாதிசயங்கள் 2:1 

 
– A quel moment les faux docteurs se font connaître dans l’église (souligne la 

bonne expression) – dès leur arrivée – petit à petit – jamais ப ாலி ் 

ப ாதகர்கள் எ ்ப ாது திருசழ யில் தங்கழளத் 

பவளி ் டுத்துகிறார்கள் (சரியான பவளி ் ாை்டின் 

அடிக்பகாடிடுக ) - அவர்கள் வந்தவுைன் - சிறிது சிறிதாக - 

ஒருப ாதும் இல்ழல 

 
X. Une « hérésie » consiste à « faire un choix » et à privilégier certaines 

doctrines par rapport aux autres. (vrai-faux) ஒரு "மதபவறிக்கு" எதிரான 

ப ாதழன நம்ழம "பதரவ்ுக்கு" உந்துகிரது மற்றும் சில 
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ப ாதழனகழள மற்றவர்கழள விை ஆதரிக்களாம் என்றும் 

காைட்ுகிறது .(சரி / தவறு) 

 
– A quelle personne nous fait penser la façon d’agir des faux 

docteurs ? ப ாலி ப ாதகர்களின் பசயல்கழள ்  ற்றி நாம் 

நிழனக்ழகயில் எந்த ந ர ்ஞா கத்தில் வருகிறார் ? 

 
X. Jésus nous dit qu’au dedans les faux docteurs sont des : (souligne le bon 

animal) – tigres – lions – loutres – renards – loups – hyènes – lapins இபயசு 

கூறுகிறுழகயில் பிழையான ப ாதகர்கழள: (சரியான 

விலங்கிழன அடிக்பகாடிடுக ) - புலிகள் - சிங்கங்கள் - 

நீர்நாய்கள் - நரிகள் - ஓநாய்கள் - ழைனாக்கள் - முயல்கள் 

என்று 

 

B. Leur enseignement populaire v.2 அவர்களின் பிரதான 

ப ாதழனகள் 2:2 

X. Pierre nous dit que l’enseignement des faux docteurs a très peu de succès. 

(vrai-faux) கள்ள ப ாதகர்களின் ப ாதழன மிகக் குழறவான 

பவற்றிப ற்றுள்ளனர் என்று ப துரு கூறுகிறார். (சரி / தவறு) 

  
– Qu’est-ce qui est le plus facile ? Suivre la tendance actuelle du monde ou 

continuer de maintenir la vérité de l’Evangile ? எது எளிதானது? உலகின் 

தற்ப ாழதய ப ாக்ழக ் பின் ற்றலாமா அல்லது 

நற்பசய்தியின் உண்ழமழயத் பதாைர்ந்து நிழலநிறுத்த 

பவண்டுமா? 

  

C. Leur appât du gain v.3 இ. அவர்களின் ப ராழச 2:3 

 

– Qu’est-ce qui motive les faux docteurs dans leurs actions ? கள்ள 

ப ாதகர்களின் பசயல்களில் அவர்கழள தூண்டும் 

பநாக்கங்கள் எது? 

  
X. Seul un changement radical qui nous réoriente vers Dieu peut nous combler. 

(vrai-faux) ஒரு தீவிர மாற்றம் மைட்ுபம நம்ழம பதவழன பநாக்கி 

நம்ழம திரு ்பி முழுழமயாக நிர ்  முடியும். (சரி / தவறு) 

  

II. Considérez la fin des faux docteurs v.1-3 கள்ள ப ாதகர்களின் 

முடிழவக் கவனியுங்கள் 2:1-3 
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– Quel est le mot qui revient à trois reprises dans ces trois versets ? இந்த 

மூன்று வசனங்களில் மூன்று முழற வரும் வார்த்ழத என்ன?  

  
X. Qu’est-ce qui est réservé aux faux docteurs qui persévèrent jusqu’au bout 
dans leur voie (souligne le bon mot) – le ciel – la paix – l’enfer – 

l’indifférence கள்ள ்ப ாதகர்கள் இறுதிவழர விைாமுயற்சியுைன் 

இருந்தால் அவர்களுக்காக எது ழவக்க ் ை்டிருக்கிறது 

(சரியான வார்த்ழதழய அடிக்பகாடிடுக ) -  ர்பலாகம் - 

சமாதானம் - நரகம் - எதுவும் இல்லாத த்ன்ழம  

 
X. Les réformateurs et l’inquisition ont eu raison de persécuter et de torturer 

ceux qui ne croyaient pas comme eux. (vrai-faux) சீரத்ிருத்தவாதிகளும் 

விசாரழணகளும் தங்கழள ் ப ால் நம் ாதவர்கழளத் 

துன்புறுத்தவும் சித்திரவழத பசய்யவும் சரியாக இருந்தன. 

(சரி / தவறு) 

 
– Pourquoi Pierre peut-il être si catégorique quant à la destinée des faux 

docteurs ? கள்ள ப ாதகர்களின் தண்ைழனழய  ற்றி ஏன் 

ப துரு மிக தீவிரமாக எழுதுகிறார் ? 

  
III. Considérez comment tenir ferme face aux faux docteurs. v.4-10a 3. 

கள்ள ப ாதகர்களுக்கு எதிராக எ ் டி உறுதியாக நிற் து 

என் ழதக் கவனியுங்கள்.2:4-10  

 

A. Restez enracinés dans la Parole de Dieu v.4-8 பதவனுழைய வ் 

வார்த்ழதயில் நழலத்திங்கள் ( மிக ஆைமாக பவர் விைட்ு) 

இருங்கள் 2:4-28 

 
X. A quoi Pierre se réfère-t-il pour soutenir ce qu’il vient de nous dire ? 
(souligne la bonne expression) – à son expérience – à la Parole de Dieu – à 

l’avis des pharisiens – à ses contemporains ப துரு நமக்கு கூறியதின் 

சார்பு நிழலயாக எழதக் குறி ்பிடுகிறார்? (சரியான 

பவளி ் ாை்டின் அடிக்பகாடிைட்ு) - அவரது அனு வத்திற்கு - 

பதவனுழைய வார்த்ழதக்கு -  ரிபசயர்களின் பயாசழனக்கு - 

அவர் வாை்ந்த கால ந ர்களிைத்திற்கு 

 
X. Combien de récits historiques Pierre prend-il pour prouver ce qu’il vient de 

dire ? (souligne le bon chiffre) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ப துரு தான் 

பசான்னழத நிரூபிக்க எத்தழன வரலாற்றுக் சரித்திரங்கழள 
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எடுத்துக்காைட்ுகிறார் ? (சரியான எண்ழண அடிக்பகாடிைட்ு) 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
 
– Indiquez quelles sont les deux leçons principales que Pierre veut nous 
enseigner au moyen de ces récits historiques : 
Oui …______________________________________ 
Oui …______________________________________ 

 இந்த வரலாற்று சரித்திரத்தின் மூலம் ப துரு நமக்குக் 

கற்பிக்க விரும்பும் இரண்டு முக்கிய  ாைங்கழள ் 

 ை்டியலிடுங்கள்: 

ஆம் …______________________________________ 

ஆம் …______________________________________ 

 

B. Restez soumis à l’autorité du Seigneur. v.9-10a B. பதவனுழைய 

அதிகாரத்திற்கு கீை் ் ை்டிருங்கள். v.9-10a 

 

– Pourquoi Noé est-il appelé « un prédicateur de justice » au verset 5 ? 5 ஆம் 

வசனத்தில் "நீதியின் பிரசங்கியாக " என்று பநாவா ஏன் 

அழைக்க ் டுகிறார்? 

 

X. Loth était un homme parfait. (vrai-faux) பலாத்து ஒரு  ரிபூரண 

மனிதனாக இருந்தான். (சரி / தவறு) 

  
– Selon Pierre, que nous faut-il faire si nous voulons être délivrés de l’épreuve 

par Dieu ? ப துருவின் கூற்று ் டி, பதவனால் 

பசாதழனயிலிருந்து விடுவிக்க ் ை பவண்டுபமன்றால் நாம் 

என்ன பசய்ய பவண்டும்? 

 
X. Si nous nous laissons conduire par nos sentiments, nous rejetons l’autorité 

de Dieu. (vrai-faux) நம்முழைய உணரவ்ுகளால் 

வழிநைத்த ் டுவதற்கு நாம் அனுமதித்தால், நாம் பதவனின் 

அதிகாரத்ழத நிராகரிக்கிபறாம். (சரி / தவறு) 

 
– Quels sont les enseignements de la Parole que nous devons accepter si nous 

ne voulons pas devenir des faux docteurs ? நாம் கள்ள 

ப ாதகர்களாகமாற விரும் வில்ழல என்றால், நாம் 

எ ் டி ் ை்ை ப ாதழனழய ஏற்றுக்பகாள்ள பவண்டும் ? 

 
 

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


