9. « Les hauts et les bas de la vie de la foi » "விசுவாச வாழ் க்ககயில்
ஏற் றமும் இரக்கமும் "
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**********************
Questionnaire வினாக்கள்
X. Abraham est retombé dans le même péché deux fois de suite. (vraifaux)ஆபிரகாம் ஒவர பாவத்தில் ததாடர்ந்து இரண்டு முகற
விழுந் தான். (சரி / தவறு)
– Lors de sa visite, qu’est-ce que Dieu avait promis à Sara ? தன்னுகடய
விஜயத்தின் வபாது, வதவன் சாராளுக்கு என்ன வாக்குத்தத்தத்கத
அளித்தார்?
X. I. Le péché : Une histoire qui se répète பாவம் : திரும் பும் ஒரு வரலாறு
X. Quel âge avait Abraham la première fois qu’il a commis ce péché ? (souligne le
bon) 65, 99, 89, 72, 55, 75, 125, 32, 76 ஆபிரகாம் இந் த பாவத்கத
முதன்முதலில் தசய் தவபாது எத்தகன வயது? (சரியானகத
அடிக்வகாடிட்டு) 65, 99, 89, 72, 55, 75, 125, 32, 76
X. Combien d’années s’étaient écoulée entre la première fois et la deuxième fois où
Abraham est tombé dans ce même péché ? ஆபிரகாம் முதல் முகறக்கும்
இரண்டாவது முகறக்கும் இகடவய எத்தகன ஆண்டுகள் பின் அவத
பாவத்தில் விழுந் தான் ?
X. Abimélek n’est pas un nom propre mais un titre royal. (vrai-faux) அபிதமவலக்
என்பது சரியான ஒரு தபயர் அல் ல, ஆனால் இராஜரீக தபயர் சூடல்
/ பட்டம் . (சரி / தவறு)
X. Sara n’est restée que quelques jours dans le palais d’Abimélek. (vrai-faux)
சாராள் அபிதமவலக்கின் அரண்மகனயில் சில நாட்கள் மட்டுவம
தங் கியிருந் தாள் . (சரி / தவறு)
– De quoi est-ce qu’Abraham a eu besoin pour sortir de cette nouvelle voie sans
issue ? ததாடர்சசி
் யில் லாத இந் தப் புதிய வழியிலிருந் து தவளிவய
வருவதற் கு ஆபிரகாமுக்கு என்ன வதகவ ?
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X. II. La grâce de Dieu : Une histoire qui se répète வதவனின் கிருகப :
திரும் பும் ஒரு வரலாறு
a. La grâce générale de Dieu révélée v.4-9 தவளிப் பட்ட தபாதுவான
வதவனுகடய கிருகப 20:4-9
– Qu’est-ce que la grâce générale ? தபாதுவான கிருகப என்றால் என்ன?
X. Abimélek savait qu’il était mal de prendre une femme mariée car il avait la loi de
Moïse. (vrai-faux) வமாவசயின் நியாயபிரமானம் தன்னிடம்
இருந் ததால் , திருமணமான தபண்கண அகழத்துச் தசல் வது
தவறு என்று அபிதமலக்கு அறிந் திருந் தான். (சரி / தவறு)
– Où « l’œuvre de la loi de Dieu » était-elle écrite chez Abimélek ? (souligne le bon
mot) – sur un livre – sur une pierre – sur son cœur அபிதமவலக்கினிடத்தில்
"வதவனுகடய கட்டகளகள் " எங் வக எழுதப் பட்டது? (சரியான
வார்த்கதகய அடிக்வகாடிட்டு) - ஒரு புத்தகத்தில் - ஒரு கல் லில் அவரது இதயத்தில்
X. C’est la conscience d’Abimélek qui l’a accusé lorsqu’il a appris que Sara était
mariée. (vrai-faux) சாராளுக்கு திருமணம் ஆனகத அறிந் ததும்
அபிதமவலக்கின் மனசாட்சிதான் அவகனக் குற் றப் படுத்தியது.
(சரி / தவறு)
– Selon quels critères Dieu jugera-t-il ceux qui n’ont jamais entendu l’Evangile ?
சுவிவசஷத்கதக் வகளாதவர்ககள வதவன் எந் த அடிப் பகடயில்
நியாயந் தீர்ப்பார்?
b. La grâce spéciale de Dieu révélée தவளிப் படுத்தப் பட்ட வதவனின்
விவசஷித்த கிருகப
X. La grâce spéciale de Dieu c’est son intervention particulière en faveur de son
peuple pour le sauver. (vrai-faux) அவர் தன்னுகடய ஜனங் ககள
இரட்சிப் பதற் காக வதவன் விவசஷித்த கிருகப மூலம்
இகடப் படுகிறார். (சரி / தவறு)
– Lequel des deux a-t-il agit le plus justement par rapport à la sainteté du mariage ?
(souligne le bon nom) – Abraham – Abimélek திருமணத்தின் புணிதத்கத
குறித்து இருவரில் யார் அதிக நீ தியாக நடந் து தகாண்டனர்?
(சரியான தபயகர அடிக்வகாடிட்டு) - ஆபிரகாம் - அபிதமவலக்
X. C’est le plus moral qui doit prier pour que le moins moral échappe au
jugement de Dieu. (vrai-faux) வதவனின் நியாயதீர்ப்பிலிருந் து தப் பிக்க
வவண்டும் என்று அதிக நீ தியாய் நடந் துக்தகாள் ளுகிறவர்கள் நீ தி
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குகறவாக நடந் துக்தகாள் ளுகிறவர்களுக்காக தஜபிக்க வவண்டும் .
(சரி / தவறு)
– Pourquoi Dieu a-t-il choisi de bénir Abraham ? வதவன் ஆபிரகாகம
ஆசீர்வதிக்க ஏன் ததரிந் துக்தகாண்டார் ?
– Indiquez deux éléments qui attestent de la manifestation de la grâce de Dieu
envers Abraham : ஆபிரகாமுக்கு வதவன் தவளிப் படுத்திய
கிருகபயின் சான்றிக்கு இரண்டு உதாரணங் களுடன் குறிப் பிடவும்
c La victoire de la grâce de Dieu sur le péché dans nos vies நம் முகடய
வாழ் க்ககயின் பாவத்தின் மீது வதவனுகடய கிருகபயின் தவற் றி
– Est-il possible de retomber gravement dans le péché après avoir vécu de riches
bénédictions spirituelles ? Oui / Non ஐஸ்வரியமுள் ள ஆவிக்குரிய
ஆசீர்வாதங் களில் வாழ் ந் து அனுபவித்த பின் மீண்டும் பாவத்தில்
வமாசமாக / தீவிரமாக விழ முடியுமா? ஆம் / இல் கல
X. Combien de foi des gens de la famille d’Abraham sont-ils tombés dans ce même
péché ? (souligne le bon chiffre) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ஆபிரகாமின்
குடும் பத்தினர் அவத/ ஒவர பாவத்தில் எத்தகன முகறகள்
விழுந் தார்கள் ? (சரியான எண்கண அடிக்வகாடிட்டு) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9
X. Cette histoire nous enseigne que bien souvent lorsque nous tombons dans le
péché, nous suivons le même schéma. (vrai-faux) நாம் இப் படிப் பட்ட
பாவத்தில் அடிக்கடி விழும் வபாது, அவத வழிகயப்
பின்பற் றுகிவறாம் என்பகத இந் தக் சரித்திரம் நமக்குக்
கற் பிக்கிறது. (சரி / தவறு)
– Pour parvenir à lutter efficacement contre le péché, par quoi faut-il le remplacer ?
பாவத்திற் கு எதிராக தவற் றிகரமாகப் வபாராடுவதற் கு, நாம்
எகதக் தகாண்டு அகத மாற் ற வவண்டும் ?
X. Si je ne suis pas chrétien, il suffit que je fasse quelques efforts pour devenir un
peu plus moral pour satisfaire les exigences de Dieu. (vrai-faux) நான் ஒரு
கிறிஸ்தவனாக இல் லாதபட்சத்தில் , வதவனுகடய
எதிர்ப்பாப் புக்களின் படி நடந் துக்தகாளுவதற் கு இன்னும்
தகாஞ் சம் நீ திமானாக மாற நான் சிறிது முயற் சி தசய் தால்
வபாதுமானது. (சரி / தவறு)
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Journal d’incidents de péchés பாவத்தினால் உண்டாகும் விபத்தின்
குறிப் பு
Que s’est-il passé ? (Description de la situation et de l’incident) என்ன நடந் தது ?
(சூழ் நிகல மற் றும் சம் பவத்தின் விளக்கம் )
Quelles étaient mes pensées et mes sentiments à ce moment-là ? அந் த
வநரத்தில் என் எண்ணங் கள் மற் றும் உணர்வுகள் எப் படியாக
இருந் தது ?
Comment est-ce que j’ai répondu à la situation ? Qu’est-ce que j’ai fait en réponse à
la situation ? சூழ் நிகலக்கு நான் எப் படியாக பதிலளித்வதன்?
சூழ் நிகலக்கு நான் என்ன தசய் வதன் (சூழ் னிகலக்கு என்னுகடய
எதிவிகன எப் படியாக இருந் தது) ?
Pourquoi est-ce que j’ai fait cela ? Quel était le but de ma réaction ? நான் ஏன்
இகதச் தசய் வதன்? எனது எதிர்விகனயின் வநாக்கம் என்ன?
Quel en a été le résultat ? அதன் விகளவு என்ன?

Journal des « dépouillés et revêtus » pour apprendre à remplacer le péché par
la vertu opposée "ககழந் து வபாடுவதும் மீண்டும் அனிவதற் கான "
குறிப் பு பாவத்கத மாற் றுவது எப் படி எதிர் குணத்துடன்
வல் லகமகய கற் றுக்தகாள் ளுவதனால் முடியும்
Mes péchés
என்
பாவங் கள்

Versets bibliques
qui les
condamnent
அகவககள
கண்டிக்கும்
வவத
வசனங் கள்

Versets qui
mentionnent les
vertus opposées
எதிர்
வல் லகமகய
குறிப் பிடும்
வசனங் கள்
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Actions concrètes à
entreprendre pour
« revêtir »
"அனிந் துக்தகாள் ள"
எடுக்கப் படும்
உறுதியான தசயல்
திட்டங் கள் /
நடவடிக்கககள்

