Ton prénom : _________________
« Servir pour mieux grandir »
Lectures bibliques : Ephésiens 4,1-16 ; Psaume 133 ; Colossiens
3,16
V.Mazur, la MEV, 09.01.2022
******************
– Qu’elles sont les choses qui nous amène à croire qu’une église
fonctionne de manière biblique aujourd’hui ?
இன்
ஒ
ச்சைபகள் ேவதவசனத் ன் ப
ெசயல் ப
ற என்
நம் வதற் நம் ைம வ நடத் ம்
காரயம் என் ன ?
________________________________________________________

- De quoi Paul nous a t il parlé durant trois chapitres ? ( de sa vie – de
notre comportement – de l’Evangile)
ன்
அ காரங் களில் ப ல் நமக் எைத
ப் ட் ள் ளார் ? (அவர வாழ் க்ைக - நம நடத்ைத ேசஷம் )

– Quels sont les trois domaine que Paul va traiter dans la suite de cette
lettre ?
இந்த நி பத் ல்
ப் ப
ல் ப ல்
ப்
ம்
ன்
ப
கள் என் ன ?_________________________________________

1. Maintenir l’unité dans l’église est fondamentale (V.1-6)
ச்சைப
4:1-6

ன் ஒற்

ைமைய காத்

க்ெகாள் ள அ ப் பைட

– Quelle est l’équilibre qu’il faut impérativement appliquer pour adopter
les bonne attitude et motivation ?
சரியான அ
ைற மற் ம் உந் தைலக் கைடப்
க்க
பயன் ப த்தப்பட ேவண் ய சமநிைல என் ன?
_________________________________________

– selon Paul l’évangélisation est essentielle dan l’église? ( vrai-faux)
ச்சைப ல்
ேசஷம் அவ யம் என்
ப ல்
றாரா? ( சரி / தவ )

– Pourquoi l’unité est importante ? ஒற் ைம ஏன்
______________________________________

க்

யமான

?

– les attitudes que nous devons dévellopper pour maintenir l’unité sont
l’_______________, la _______________et la ______________
ஒற் ைமைய கார்த் க்ெகாள் ள நாைம
ேமன் ப த் க்ெகாள் ள ேவண் ய நைட
ைறகள்
————————- , —————————— மற் ம் ————————
– Ces trois attitude révèle que nous devons (servir – ne pas se laissé
faire – être passif) இந்த
ன்
நைட ைற பாவங் க ம் நாம்
(ேசைவ ெசய் ய ேவண் ம் டாமல் - ெசயலற் றதாக
இ க்க ேவண் ம் ) என் பைத ெவளிப்ப த்
ன் றன.

A cause de nos différence, il est difficile d’appliquer cela, mais quelles
sont les deux choses qui doivent nous réjouir ?
________________________ et __________________________
நம் ைடய ேவ பா கள் காரணமாக, இைதப்
பயன் ப த் வ க னம் , ஆனால் நம் ைம
ம ழ் ச ் யைடயச் ெசய் ய ேவண் ய இரண்
ஷயங் கள்
என் ன ?
Selon les verset 4-6 pourquoi est-il ridicule de se diviser ?
4-6 வசனங் களின் ப
ரிப்ப ஏன்
அபத்தமான ?___________________________________________
_________

2. Profitons de la diversité de l’église (v.7-16)
ச்சைப ல் பன் கத்தன் ைமைய அ

ப

ப் ேபாம் 4:7-16

– Quelles sont les différents dons que Dieu donne à l’église pour son
édification ?
ச்சைப பக்
த் யைடய ேதவன் ெகா க் ம் பல
ஈ கள்
என் ன?________________,________________,_______________,__
___________.

–Quelle est le point en commun de tout ces ministère ?
இந்த அைனத்
ப்பணிக் ெபா வான
என் ன?____________________________________________

– Quelle est le but plus large pour l’église? (que tous serve - que les
autres soient passif – que l’église soit bien gérée)
ச்சைப ன் ெபரிய ேநாக்கம் என் ன? ( எல் ேலா ம்
ஊ யம் ெசய் ய - ஒ வ க் உற் சாகமாக இ க்க ேதவாலயம் நன் றாக நிர்வ க்கப்பட)

-Chacun de nous a un rôle à jouer dans l’église. (vrai-faux)
ச்சைப ல் நாம் ஒவ் ெவா வ க் ம் ஒ பங்
(சரி / தவ )

உள் ள .

– Pourquoi il est essentiel que chacun ce mette au service de son frère
ou sa sœur dans l’église?
ச்சைப ல் ஒவ் ெவா வ ம் தங் கள் சேகாதரர் அல் ல
சேகாதரிக் ஊ யம் ெசய் வ ஏன் அவ யம் ?
____________________________________________

– qu’elle est la manière par excellence de servir son la communauté ?
ச தாயத் ற் ஊ யம் ெசய் ய றந்த வ எ ?
___________________________________________________

Que doit produire l’Evangile dans nos vie?
ேசஷம் நம் ைடய
வாழ் ல் எைத உ வாக்க ேவண் ம் ?
_____________________________________________________

– Que pouvons nous faire pour servir, par ou commencer ? ஊ யம்
ெசய் ய நாம் என் ன ெசய் யலாம் , எங் ெதாடங் கலாம் ?

