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5. « Chrétiens, considérez votre nouveau statut dans ce monde » 5. 

"Християни, розгляньте свій новий статус у цьому світі" 

Lectures bibliques : 1 Pierre Ch.2 v.4-10 ; Actes Ch.4 v.5-20 ; Psaume 62 
v.1-9 Читання Біблії: 1 Пітер Ch. 2 v. 4- 10; Дії у форматі Ch. 4 v. 5- 20; 

Псалом 62 v.1-9 

 

O.Favre, la MEV, 15.05.2022 

  

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

Questionnaire Анкета 

  

X. On aime bien les pierres dans les jardins car elles apportent beaucoup 
de vie. (vrai ou faux) Нам подобаються камінці в садах, бо вони 

приносять багато життя. (істина або хибність) 

 

– Qu’est-ce que Pierre va nous montrer à partir du verset 11 concernant 
notre vie dans ce monde ? (souligne la bonne expression) – qu’elle est 
facile – qu’elle est joyeuse – qu’elle peut être difficile – qu’elle est 
monotone Що Петро покаже нам з 11 вірша про наше життя в цьому 

світі? (наголошує на правильному виразі) - що це просто... що 

радісною... що може бути важко - монотонність 

 

 

I. Le fondement de l’église v.4-8 Фундамент церкви 

 

X. Sur quel genre de pierre l’apôtre attire-t-il notre attention ? На який 

камінь звертає нам увагу апостол? 

 

– Dans quel livre cette expression se trouvait-elle pour annoncer le salut ? 
В якій книжці проголошувалось оголошення про спасіння? 

 

X. Qui est « la pierre vivante » ? Хто такий "камінь живого"? 
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X. Jésus est le chemin, la vérité est la vie, c’est pourquoi il peut être 
appelé la pierre vivante. (vrai-faux) Ісус є дорогу, правда - життє, тому 

можна назвати каменем живого. (істина або хибність) 

 

– Quel était le rôle de la pierre angulaire lors de la construction d’un 
édifice ? Яку роль у будівництві був наріжний камінь? 

 

X. Dans l’A.T. déjà, à plusieurs reprises Dieu nous est présenté comme 
« un roc » sur lequel nous pouvons construire notre vie et nous appuyer à 
chaque instant. (vrai-faux) У ІТ-Відділі Вже декілька разів Бог нам дає як 

"камінь", на який ми можемо будувати наше життя й забезпечувати 

себе всякою миттю. (істина або хибність) 

 

 

II. Les membres de l’église v.4-8 Члени Церкви 

 

X. Notre statut présent et éternel est lié à ce que nous faisons de la pierre 
vivante. (vrai-faux) Наш теперішній і вічний стан пов'язаний з тим, що 

ми робимо з живим каменем. (істина або хибність) 

 

– Que se passe-t-il lorsque nous nous approchons de « la pierre vivante » 
dans une attitude de dépendance et d’adoration ? Що стається, коли ми 

підступаємо до "живого каменя" у відношенні залежності й прикрас? 

 

X. Dans l’église chaque chrétien est comme une pierre qui doit être 
façonnée, taillée et ajustée pour s’adapter aux autres. C’est ainsi que nous 
sommes transformés à l’image de Jésus. (vrai-faux) У церкві кожен 

християнин - як камінь, який треба сформувати, обрізати та 

пристосувати до пристосування. Так ми перетворені в образі Ісусового. 
(істина або хибність) 

 

– Qu’est-ce qui arrive à ceux qui rejettent la pierre vivante ? (souligne la 
bonne expression) – ils vivent éternellement – ils trébuchent et tombent 
sous le jugement de Dieu – ils se réjouissent А що стається з тими, хто 

відкидає камінь живого походження? (наголошує на правильному 
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виразі) - вони живуть вічно - вони спотикаються і впадають під суд Бога 

- радіють 

X. Quelle question faut-il que vous vous posiez pour savoir quelle sera 
votre destinée éternelle ? Яке питання вам потрібно запитати себе, щоб 

знати яка буде ваша вічна доля? 

 

 

III. Le statut des membres de l’église v.9-10 Статус членів Церкви 

 

A. Une race élue А. Вибрана раса 

 

– Pourquoi est-ce que Dieu avait choisi Israël dans l’A.T. ? Чому Бог 

вибрав Ізраїль у ФТ. ? 

 

X. Le fait de savoir que nous n’avons pas été choisis à cause de nos 
mérites, mais à cause de la grâce de Dieu doit nous aider à nous 
approcher des pécheurs avec compassion et humilité car nous ne sommes 
pas meilleurs qu’eux. (vrai-faux) знаючи, що нас не обрано за заслугу, а 

через Божу благодать мусить помогти нам приступати до грішників з 

співчуттям і покірністю, бо ми не ліпші від них. (істина або хибність) 

 

B. Un sacerdoce royal Королівське священство 

 

– En offrant des sacrifices dans le Temple, qu’est-ce que le sacrificateur 
démontrait ? (souligne la bonne expression) – Que Dieu avait besoin de 
viande – qu’il était impossible de s’approcher de Dieu sans médiateur Що 

священик продемонстрував, жертвуючи в храмі? (наголошує на 

правильному виразі) - що Господу потрібне м'ясо - що не можна було 

приступати до Бога без посередника 

 

X. Indiquez les noms de deux rois d’Israël qui sont tombés sous le 
jugement de Dieu parce qu’ils ont voulu parce qu’ils ont voulu faire le 
travail du sacrificateur. Укажіть імена двох царів Ізраїлю, які підпали під 

суддею Божого, бо хотіли виконувати працю священика. 
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X. Nous sommes rois parce que Jésus partage sa victoire sur les 
puissances du mal et sur le diable avec nous. (vrai-faux) Ми королі, бо 

Ісус поділяє свою перемогу над силами зла і над дияволом з нами. 

(істина або хибність) 

 

 

C. Une nation sainte Священний народ 

 

– Que veut dire le mot « sainte » dans cette expression ? Що в цьому 

вислові означає слово "святий"? 

 

X. Quelle est la seule chose qui nous rassemble dans l’église ? (souligne 
la bonne expression) – notre couleur de peau – notre avis politique – notre 
nationalité – Jésus Що є єдиною річчю, яка приводить нас до церкви? 

(наголошує на правильному виразі) - наш колір шкіри - наша політична 

думка - наша нація - Ісус 

 

 

D. Un peuple racheté Звільнені люди 

 

– Pourquoi Dieu a-t-il fait de nous sa possession ? Чому Бог зробив нас 

своїми володіння? 

 

X. Puisque l’église est la propriété que Dieu s’est racheté, nous pouvons 
être sûr qu’il veillera sur nous afin que nul ne nous ravisse de sa main. 
(vrai-faux)  Тому що церква є маєтком, що Бог викупив себе, то ми 

можемо бути певні, що Він подбає про нас, щоб ніхто нас не взяв за руку. 

(істина або хибність) 

 

 

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

 


