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Questionnaire வினாக்கள்
X. Que veut dire « apocalypse » ? “அவபாகாலிப் ஸ்” என்றா ்
என்ன?
X. Au fur et à mesure que les différents cycles de l’Apocalypse se
déroulent, ils décrivent de plus en plus les événements qui entourent le
retour du Seigneur et la fin du monde. (vrai-faux)
வேளிப் படுத்துதலின் வேே் வேறு காட்சிகள்
வேளிேருடகயி ் , அடே கர்த்தருடடய ேருடகடயயும்
உ க முடிடேயும் சுற் றியுள் ள நிகழ் வுகடள அதிகளவி ்
விேரிக்கின்றன. (சரி / தேறு)
– Dans quel cycle de visions sommes-nous entrés dans le ciel et avonsnous vu la gloire céleste et la sécurité des croyants ? (souligne le bon
chiffre) -1-2-3-4-5-6-7எந் த தரிசன காட்சியி ் நாம்
பரவ ாகத்திற் குள் நுடழந் து பரவ ாக மகிடமடயயும்
விசுோசிகளின் பாதுகாப் டபயும் கண்வடாம் ? (சரியான
எண்டண அடிக்வகாடிட்டுக் காட்டுங் கள் ) -1-2-3-4-5-6-7
– Que nous apprend le Ch.7 sur les chrétiens ? கிறிஸ்தேர்கடளப்
பற் றி 7 அதிகாரம் நமக்கு என்ன கற் பிக்கிறது?
X. A partir de quel chapitre sommes-nous entrés dans la deuxième grande
partie du livre ? எந் த அதிகாரத்திலிருந் து நாம் இந் த
புத்தகத்தின் இரண்டாேது முக்கிய பகுதிடய
ஆரம் பித்வதாம் ?
– Quel est l’animal qui se tenait entre les jambes de la femme enceinte
pour dévorer son enfant ? (souligne le bon) – un lion – un tigre – un boa –
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un dragon – un aigle இந் த கர்ப்பிணிப் வபண்ணின்
கா ் களுக்கு இடடயி ் பிள் டளடய விழுங் க எந் த மிருகம்
காத்திருந் தது ? ( சரியானடத அடிக்வகாடிடுங் கள் ) - ஒரு
சிங் கம் - ஒரு புலி - ஒரு மடழப் பாம் பு - ஒரு ேலுசர்ப்பம் ஒரு கழுகு
X. La deuxième bête que Jean a vue au Ch.13 montait de la mer. (vraifaux) 13 அதிகாரத்தி ் வயாோன் கண்ட இரண்டாேது
மிருகம் கடலி ் இருந் து எழுந் து ேருகிறது . ( சரி / தேறு )
– De quoi nous parle le cinquième cycle de visions dans les chapitres 15
et 16 ? (souligne le bon) – des sceaux – des trompettes – des coupes de
la colère finale de Dieu 15 மற் றும் 16 அதிகாரத்தி ்
தரிசனங் களின் ஐந் தாேது காட்சி நமக்கு என்ன
கூறுகிறது ? (ந ் டத அடிக்வகாடிடுங் கள் ) - முத்திடரகள்
- எக்காளம் - வதேனின் இறுதி வகாபக்கிடனயின்
பாத்திரம்
X. Ainsi le 5ème cycle annonçait la fin du monde. (vrai-faux) எனவே 5
ேது காட்சி உ க முடிடே அறிவிக்கிறது. (சரி / தேறு)
– Quelle est l’image particulière prise dans le 6ème cycle pour nous parler
du monde hostile à Dieu ? வதேனுக்கு விவராதமான
உ கத்டதப் பற் றி கூற எடுத்துக்காட்டாக 6 ேது
காட்சியி ் குறிப் பிட்ட காட்சி எப் படியாய் காட்டுகிறது ?
X. I. Le caractère de Babylone. v.1-6 பாபிவ
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ானின் குனாதிசயம்

X. Dans ces versets Jean voit quelque chose qui le surprend beaucoup.
(vrai-faux) இந் த ேசனங் களி ் வயாேன் அேடர மிகவும்
ஆச்சரியப் படுத்தும் / அதிர்சசி
் க்குள் ளாகும் காரியம்
ஒன்டறக் காண்கிறார். (சரி / தேறு)
– Sur quoi cette femme est-elle assise ? இந் த ஸ்திரி எதி ்
அமர்ந்திருக்கிறாள் ?
X. Cette femme est vêtue de pourpre et parée d’or et de pierre précieuses
car elle a la mise d’une prostituée cherche à séduire les hommes. (vraifaux) இந் த ஸ்திரி வசம் டமயான உடடயணிந் து தங் கம்
மற் றும் விட மதிப் பற் ற கற் களா ்
அ ங் கரிக்கப் பட்டிருக்கிறாள் , ஏவனன்றா ் ஆண்கடள
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கேர்ந்திழுக்க விரும் பும் ஒரு விபச்சாரியின்
கேர்சசி
் யுள் ளேராய் இருக்கிறாள் . (சரி / தேறு)
– Quel est le seul but de cette femme ? இந் த ஸ்திரியின் ஒவர
வநாக்கம் என்ன?
– Avec quelle boisson cette femme s’enivre-t-elle ? இந் த ஸ்திரி எந் த
பானத்தினா ் வேரித்திருக்கிறாள் ?
X. A l’époque du N.T. Babylone était une grande ville qui s’opposait à
Rome. (vrai-faux) புதிய ஏற் ப்பாட்டி ் நாட்களி ் பாபிவ ான்
வராமாடே எதிர்த்த ஒரு வபரிய நகரம் . (சரி / தேறு)
– Comment s’appelle l’ancêtre de Babylone ? __________________ Et
qu’était-il arrivé à cette ville orgueilleuse ? பாபிவ ானின்
மூதாதியரின் ( பாட்டனின் ) வபயர் என்ன? _______________
இந் த வபருடமமிக்க நகரத்திற் கு என்ன வநர்ந்தது?
X. Dans la Bible Babylone était devenue le symbole de la rébellion contre
Dieu car c’était cette ville qui avait détruit le Temple et la ville de
Jérusalem. (vrai-faux) எருசவ ம் ஆ யத்டதயும் நகரத்டதயும்
அழித்தத இந் த நகரவம வதேத்தி ் பாபிவ ான்
வதேனுக்கு எதிரான முரட்டாட்டத்தின் அடடயாளமாக
மாறியது. (சரி / தேறு)
– Indiquez trois choses représentées par Babylone aujourd’hui et après
lesquelles nos contemporains courent இன்று நம்
சமகா த்தேர்கள் ஓடும் / இயங் கும் பாபிவ ானா ்
பிரதிநிதித்துேப் படுத்தப் பட்ட மூன்று விஷயங் கடளச்
சுட்டிக்காட்டவும்
X. II. La manifestation historique de Babylone. v.7-18 அந் த
பாபிவ ானின் ேர ாற் று வேளிப் பாடு 7-18
X. Comment savons-nous que cette femme assise sur 7 montagnes faisait
référence à la ville de Rome ? 7 மட களி ் அமர்ந்திருக்கும்
இந் த ஸ்திரி வராம நகடரக் குறிப் பிடுேது நமக்கு
எப் படியாய் குறிக்கிறது ?
X. A l’époque la ville de Rome était seulement le centre politique de
l’empire. (vrai-faux) அந் த கா த்தி ் வராம நகரம்
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சர்ோதிகாரத்தின் அரசிய ் பிரதிநிதித்துேமாக மட்டுவம
இருந் தது. (சரி/தேறு)
– Par cette vision le Seigneur avertit Jean et son église que la séduction
du monde envers les hommes demeurera jusqu'à la fin. (vrai-faux) இந் த
தரிசனதின் மூ ம் வதேன் வயாோடனயும் அேருடடய
சடபடயயும் எச்சரிக்கிறார், உ கத்தி ் மனிதர்கடள
ஏமாற் றி மயக்குேதின் வேட கடடசி ேடர இருக்கும்
என்படத . (சரி / தேறு)
X. Cette liste un peu mystérieuse de rois qui se succèdent est là pour nous
montrer que le flux des rois et des royaumes passe et passera jusqu’à la
fin du monde. (vrai-faux) இராஜாக்களின் இந் த சற் வற மர்மமான
பட்டிய ் இங் வக உள் ளது அடுத்தடுத்த இராஜாக்களும்
மற் றும் ராஜ் யங் களும் ேந் து கடந் து வபாகும் மற் றும் உ க
இறுதி ேடர கடந் து வச ் லும் என்படத நமக்குக்
காண்பிப் பதற் காக . (சரி / தேறு)
– Selon le v.14, qui est-ce qui triomphera à la fin ? 14 ேசனத்தின் படி,
இறுதியி ் யார் வஜயங் வகாள் ளுோர் ?
X. Lorsque nous comprenons cela, selon Jean qu’est-ce que nous devons
apprendre à ne pas aimer ? ________________________ Pourquoi ?
வயாோனிலிருந் து இடத நாம் புரிந் து வகாள் ளும் வபாது,
எடத நாம் வநசிக்கக் கூடாது என்படத
கற் றுக்வகாள் ளுகிவறாம் ? ____________________ எதற் காக ?
X. Avant le retour du Seigneur il nous faut nous attendre à ce que la
puissance de séduction du monde diminue et à ce que les gens soient de
plus en plus aimables. (vrai-faux) கர்த்தர் மீண்டும் ேருேதற் கு
முன், உ கின் ஏமாற் றான கேர்சசி
் யின் வேட குடறந் து,
மக்கள் வமலும் வமலும் இரக்கமுள் ளேர்களாக
மாறுோர்கள் என்று நாம் எதிர்பார்க்க வேண்டும் . (சரி /
தேறு)
– Quelle est la vérité qui doit nous encourager à résister à la séduction du
monde qui frappe à la porte de notre cœur ? நம் இதயத்தின்
ோசலி ் தட்டுகின்ற உ கின் இச்டசக்கு எதிர்த்து நம் டம
ஊக்குவிக்க வேண்டிய உண்டம என்ன?
******************
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