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6. « Comprendre la réalité du jugement de Dieu et du retour du 

Seigneur »"தேவனுடைய நியாயதீர்ப்டபயும் கர்ே்ேரின் வருடக

யின் யோர்ே்ேே்டேப் புரிந்துககாள்வது" 

Lectures bibliques : 2 Pierre Ch.3 v.1-9 ; Ezéchiel Ch.18 v.21-24 ; Matthieu 

Ch.21 v.18-19 தவே வாசிப்பு : 11 தபதுரு 3:1-9 , எதேக்கியல் 18:21-24 

, மே்தேயு 21:18-19 

 

O.Favre, la MEV, 22.01.2023 

  

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

Questionnaire வினாக்கள் 

 

X. C’est à des non chrétiens que Pierre a écrit cette lettre. (vrai-

faux) தபதுரு இந்ே நிருபே்டே கிறிஸ்ேவர்கள் 

அல்லாேவர்களும்  எழுதினார்.  (ேரி / ேவறு) 

– Sur quoi est-ce que nous devons nous appuyer pour cultiver les vertus 
chrétiennes dans notre vie ? (souligne la bonne expression) – sur nos propres 
forces – sur des techniques spirituelles – sur tout ce que Dieu nous a donné 
avec la foi 

நம் வாழ்வில் கிறிஸ்துவின் ோயடல வளர்ே்துக்ககாள்ள நாம் 

எடேே ்ோர்ந்திருக்க தவண்டும்?  (ேரியானகவளிப்பாை்டிற்கு 

அடிக்தகாடிைட்ு)- நமது கோந்ே பலே்தின் மீது - ஆவிக்குரிய  தி

றன்கள் மீது - தேவன்நமக்கு ககாடுே்ே விசுவாேே்துைன் எல்லா

வற்ரிலும் மீது  

X. La nature des faux docteurs est trompeuse et orgueilleuse. (vrai-faux) 

ேவறான தபாேடனயாளர்களின் / கள்ளப்தபாேகர்களின் இய

ல்பு வஞ்ேகமானதும் மற்றும்கபருடமயுள்ளோகவும் இருக்கிற

து .  (ேரி / ேவறு)  

– Quel est le sujet controversé sur lequel Pierre attire notre attention 

maintenant ? தபதுருஇப்தபாது நம் கவனே்டே திருப்பும் ேர்ேட்ே

க்குரிய காரியம்  என்ன? 

 

I. L’importance des souvenirs v.1-
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2  நிடனவுகளின் முக்கியே்துவம் 3:1-2 

X. Quand on considère le passé à la lumière de la fidélité de Dieu, qu’est-ce 
que cela nous permet de 

faire ?  நம்முடைய கைந்ே காலே்டே தேவனுடைய உண்டமே்ே

ன்டமயின் கவளிேே்ே்தில் பார்க்கும்தபாது, 

அதுநம்டம என்ன கேய்ய தூண்டுகிறது ? 

– Dans quel but est-ce que Pierre a écrit deux lettres à ses 

lecteurs ? தபதுரு ேனது வாேகர்களுக்கு எந்ே தநாக்கே்திற்காக 

இரண்டு நிருபங்கடள எழுதினார்? 

X. Les souvenirs auxquels Pierre fait allusion et qui nous permettent d’avoir une 
vue claire et lucide de la réalité sont les enseignements de l’Ancien-Testament 
et du Nouveau-Testament. (vrai-faux) 

தபதுரு குறிப்பிடும் நிடனவுகள் மற்றும் யோர்ே்ேே்டேப் பற்றி

ய கேளிவானதும் மற்றும் உண்டமயானபாரட்வடயப் கபற 

அனுமதிக்கும் நிடனவுகள் படழய ஏற்பாடு மற்றும் புதிய ஏற்

பாை்டின் தபாேடனகள்ஆகும்.  (ேரி / ேவறு) 

– Expliquez pourquoi il est important de lire, relire et méditer la Parole de 

Dieu. தேவனுடையவார்ே்டேடயப் படிப்பதும், மீண்டும் படிப்ப

தும், தியானிப்பதும் ஏன் முக்கியம் என்படே விளக்குங்கள்.  

  

II. Le souvenir des interventions extraordinaires de Dieu. v.3-7 

தேவனின் விதேைமான இடைப்படுேலின் நிடனவுகள் 3:3-7 

– Comment Pierre décrit-il les personnes qui nient le fait que Jésus va revenir 
un 

jour ? இதயசுமீண்டும் வரமாை்ைார் என்று மறுக்கும் ஜனங்கடள 

தபதுரு எப்படி  விவரிக்கிறார்?   

X. En général, qu’est-ce que ceux qui nient l’existence du jugement de Dieu et 
du retour du Christ veulent évacuer de leur 

vie ? கபாதுவாக, தேவனுடைய நீதிடயயும் மற்றும் கிறிஸ்துவி

ன் வருடகடயயும் மறுப்பவர்கள் ேங்கள்வாழ்க்டகயிலிருந்து 

எடே எடுே்துப்தபாை விரும்புகிறார்கள்? 

X. Si on évacue Dieu et ses interventions extraordinaires de notre univers, on 
en arrive obligatoirement à devoir expliquer la création de l’univers en milliards 
d’années. (vrai-faux) 

உண்டமயாகதவ நமது உலகே்திலிருந்து தேவடனயும் அவரது
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 விதேைமான இடைப்பாடுேடலயும் நாம்அகற்ற விரும்பினால் ,

 கண்டிப்பேக்  சிருஷ்டிப்டப ேவிர்க்க முடியாமல் பல்லாயிற க

ணக்கானஆண்டுகளில் உலகம் உருவானோக விளக்க முற்படு

தவாம்.  (ேரி / ேவறு) 

– Quelles sont les deux interventions extraordinaires de Dieu que Pierre prend 
dans notre 

passage ? நம்முடைய இந்ே பகுதியில் தேவனிைமிருந்து தபதுரு 

எடுே்துக்ககாள்ளும் அந்ே தேவனின்இரண்டு விதேைமான இ

டைப்படுேல்டல குறிப்பிடுக ? 

X. Que préfigurait le figuier que Jésus a maudit et qui a séché en un 

instant ? இதயசு ேபிே்து ஒரு வினாடியில் பைட்ுப்தபான அே்திமர

ம் எடே முன் குறிக்கிறது ? 

– Quel va être l’élément utilisé par Dieu pour juger à la fin du monde ? (souligne 
le bon mot) – l’eau – la bombe atomique – le feu – la 

sécheresse உலகின் முடிவில் நியாயதீர்ப்பு வழங்க தேவன் பய

ன்படுே்தும் காரியம் என்னவாக இருக்கும்?  (ேரியானவார்ே்

டேடய அடிக்தகாடிடுக) - நீர் - அணுகுண்டு - கநருப்பு - வறை்சி 

 

III. Le souvenir du caractère extraordinaire de Dieu. v.8-

9 தேவனின் விதேைமான குணாதிஷயே்தின் நிடனவுகள் 3:8-9 

X. Dieu a la même notion du temps que nous. (vrai-

faux) தேவன் நாம் பார்க்கும் விேமாக தபாலதவதேவனும் காலே்

டேயும் தநரே்டேயும் பார்க்கின்றார் .  (ேரி / ேவறு) 

– Combien de temps Dieu a-t-il pris pour régler le problème du péché une fois 
qu’il est arrivé en Genèse 3 ? (souligne la bonne expression) – trois jours – 

quelques années – deux siècles – des millénaires ஆதியாகமம்  3 

ல் வந்ே பாவப் பிரேே்டனடய ேரிகேய்ய  தேவன் எவ்வளவு கா

லம் எடுே்துக்ககாண்ைார் ?  (ேரியான கவளிப்பாை்டை அடிக்

தகாடிைட்ு)- மூன்று நாை்கள் - சில ஆண்டுகள் - இரண்டு நூற்றா

ண்டுகள்- சில ஆயிரம் ஆண்டுகள் 

X. Les siècles qui passent sont la preuve que le jugement de Dieu n’arrivera 
jamais. (vrai-

faux) நூற்றாண்டுகள் கேன்றுக்ககாண்டிருப்பது தேவனின் நி

யாயதீர்ப்பு ஒருதபாதும் வராது என்பேற்குஅே்ோேச்ி.  (ேரி / ே

வறு) 
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– Quel est le deuxième trait extraordinaire du caractère de Dieu mis en avant 
par Pierre 

ici ? தபதுருவால் முன்டவக்கப்படுகின்ற தேவனின் விதேைமா

னகுணாதிேயே்தின் இரண்ைாவது விதேைமானபண்புகள் என்

ன ? 

X. Il ne faut pas confondre « patience » et « tolérance » chez Dieu, car le fait 
qu’il ne juge pas immédiatement nos péchés ne veut pas dire qu’il les accepte 
et les tolère. (vrai-faux) 

தேவனுடைய "கபாறுடம" மற்றும் "ேகிப்புே்ேன்டம" குழப்பம

டையக்கூைாது, ஏகனன்றால் அவர் நம்பாவங்கடள உைனடியா

க நியாயந்தீர்க்கவில்டல என்பேன் அர்ே்ேம் அவர் அவற்டற ஏ

ற்றுக்ககாள்கிறார்மற்றும் ேகிே்துக்ககாள்ளுகிறார் என்று அர்

ே்ேமல்ல.  (ேரி / ேவறு) 

– A quoi doit nous pousser la patience de 

Dieu ? தேவனின் கபாறுடம எடே தநாக்கி  நம்டமவழிநைே்ே 

தவண்டும்? 

– Quelles seront les deux seules possibilités de faire face à nos péchés lorsque 
le jugement de Dieu 

arrivera ? தேவனின் நியாயதீர்ப்பு வரும்தபாது நம்முடைய பாவ

ங்கடள எதிர்ககாள்ள இரண்டுவழிகள் என்னவாக இருக்கும்? 

    Soit  அது ____________________________________________ 

 Soit  அது ____________________________________________  

X. Dans quel temps nous trouvons-nous encore 

aujourd’hui ? இன்றும் நாம் எந்ே காலே்தில் இருக்கிதறாம்? 

X. Si aujourd’hui vous prenez conscience de votre péché et que vous venez à 
Christ dans la repentance et la foi, c’est parce que Dieu est à l’œuvre dans 
votre vie. (vrai-

faux) இன்று நீங்கள்உங்கள் பாவே்டே உணர்ந்து, மனந்திரும்பு

ேலுைனும் விசுவாேே்துைனும் கிறிஸ்துவிைம் வருகிறீர்கள்என்

றால், தேவன் உங்கள் வாழ்க்டகயில் கிரிடக கேய்கிறார் என்

று அர்ே்ேம் .  (ேரி / ேவறு) 

 

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

 

 


