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8. « Vivre en chrétien quand ns sommes maltraités » 8. "Живучи в 

християнському, коли ми поводимось погано" 

Lectures bibliques : I Pierre Ch.3 v.13-22 ; Hébreux Ch.11 v.7 ; Matthieu 
Ch.5 v.10-12 Читання Біблії: В. 13- 22; Хебровз Ch. 11 в. 7; Меттью Ч.5 

в. 10-12 

 

 

O.Favre, la MEV, 19.06.2022 

  

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

Questionnaire Анкета 

 

X. A partir de maintenant, Pierre va se concentrer sur le thème de la 
souffrance et de la maltraitance qui peuvent frapper les chrétiens parfois. 
(vrai-faux) Відтепер Пітер зосереджуватиме увагу на темі про 

страждання та приниження, що інколи може нападати на християн. 
(істина або хибність) 

 

 

X. I. Que faire quand nous sommes maltraités Я. Що робити, коли нас 

знущають v.13-17 

 

A. Soyez zélés pour le bien. А. Будь ревним до добра. v.13-14a 

– Si nous sommes zélés pour le bien qui est-ce qui va nous maltraiter ? 
Хто знущатиметься над нами, якщо ми ревні за добро? 

 

X. Le bien dont il est parlé ici, c’est ce que tout le monde aime. (vrai-faux) 
Добре, про що тут говорять, це те, що всім подобається.(істина або 

хибність) 

 

– Qu’est-ce qui va se passer si vous êtes un comptable honnête et que 
vous arrivez dans une entreprise dans laquelle il y a des faux en écriture ? 
(souligne la bonne réponse) – les gens vont vous apprécier – les gens ne 
diront rien – les gens vont vous maltraiter. Що станеться, якщо ви є 
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чесним бухгалтером і прибудете до компанії, де є фальшиві писання? 

(наголошує на правильній відповіді) - люди будуть любити тебе... люди 

нічого не говоритимуть... люди будуть погано обходитися з тобою. 

 

X. Si nous souffrons tout en ayant fait le bien, nous serons malheureux. 
(vrai-faux) Якщо ми страждаємо, роблячи добро, то будемо нещасними. 
(істина або хибність) 

 

B. Ne craignez pas ce que les hommes craignent. Б. Не бійтеся того, 

чого бояться люди. v.14b 

– Qu’est-ce que les hommes craignent le plus aujourd’hui ? Чого люди 

найбільше бояться сьогодні? 

 

– Si nous ne devons pas craindre les hommes, alors qui est-ce que nous 
devons craindre ? Якщо ми не повинні боятися людей, то кого ж нам 

боятися? _______________ Pourquoi ? Чому? _____________________ 

 

C. Sanctifiez Christ le Seigneur dans votre cœur. В. Осьвятіть Христа 

Господа у вашому серці. v.15a 

X. Sanctifier Christ dans son cœur, c’est être tellement saisi par 
l’immensité de son amour que le reste devient insignifiant. (vrai-faux) щоб 

осьвятити Христа в серці Його, так захопить марноту Його любови, що 

решта не має значення. (істина або хибність) 

 

– Quel est le nom du réformateur qui a écrit : « Qu’ils prennent tout, 
chrétiens, notre vie et nos biens … laissons les faire ! Ils n’y gagneront 
guère : Le Royaume nous appartient ». (souligne le bon nom) – Luther – 
Calvin – Farel – Zwingli – Bucer – Viret Укажіть ім'я виконавця, який 

написав: "Нехай забирають усе, християни, наше життя і наше майно... 

нехай це вчинять! Вони не дуже вигодяться: Царство належить нам." 

(підкреслює правильне ім'я) - Лютер - Кальвін - Фарель - Цвінґлі - 

Букер - Віре 

 

D. Soyez prêt à défendre votre espérance. Г. Будьте готові захищати 

свою надію. v.15b 
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– Qu’est-ce que les gens vont faire si vous vivez de la manière décrite 
jusqu’ici ? Що люди будуть робити, якщо ви живете так, як описано 

тепер? 

 

X. Le chrétien doit se préparer à répondre aux questions des gens en leur 
expliquant quelle est son espérance. (vrai-faux) Християнин має 

підготувати до відповіді на запитання людей, пояснюючи їм, у чому його 

надія. (істина або хибність) 

 

X. Quand quelqu’un nous pose une question il faut toujours essayer de 
gagner l’argument, quitte à humilier la personne en face. (vrai-faux) Коли 

хтось ставить нам запитання, завжди намагайтеся виграти його, навіть 

якщо це означає принизити людину навпроти. (істина або хибність) 

 

E. Ayez une bonne conscience. Д. Майте чисте сумління. v.16-17 

– Qu’est-ce que la conscience dit quand elle scanne tout ce que nous 
faisons, pensons et disons ? Що говорить свідомість, коли вона сканує 

все, що ми робимо, думаємо і говоримо? B _ _ _ / M _ _ 

 

X. Quand nous faisons un acte que notre conscience condamne, qu’est-ce 
qui commence à nous ronger intérieurement ? Коли ми вчинимо, що 

наше сумління засуджує, то що стається з нами? 

 

 

II. Où trouver la force de le faire quand ns sommes maltraités Де знайти 

сили, щоб поводитися так, коли ми погано поводимось v.18-22 

 

A. Dans la croix du Christ. А. На хресті Христовому. v.18 

X. C’est parce que Jésus était injuste qu’il a été maltraité. (vrai-faux) Це 

тому, що Ісус був несправедливим, що його знущали. (істина або 

хибність) 

 

– Par où passe le chemin de la gloire ? Куди йде шлях слави? 
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X. Il ne faut pas nous étonner quand nous souffrons car notre Seigneur a 
aussi souffert avant nous pour nous obtenir le salut. (vrai-faux) Ми не 

повинні дивуватись, коли страждаємо через те, що наш Господь також 

страждав перед нами, щоб спастися. (істина або хибність) 

 

B. Dans le salut de Dieu. Б. В спасенню Божому. v.19-20 

X. Quand Noé a construit l’arche et qu’il a prêché à ses contemporains, qui 
est-ce qui parlait par lui ? (souligne la bonne réponse) – Noé tout seul – 
Personne – l’Esprit du Christ – le prophète Esaïe Коли Ной збудував 

ковчег і проповідував своїм сучасникам, то хто через нього промовляв? 

(підкреслює правильну відповідь) - Тільки відомий - Ніхто - Дух 

Христового - Пророка Ісаї 

 

– A part la famille de Noé, combien de ses contemporains ont-ils cru à son 
message ? Окрім сім’ї Ноя, скільки його сучасників повірили його 

звістці? 

 

X. Les esprits des contemporains de Noé sont « en prison » car comme ils 
ont refusé de répondre à son appel, ils sont condamnés éternellement. 
(vrai-faux) Розуми Ноєвих сучасників є "в тюрмі". Тому що, коли вони 

не відповіли на його заклик, то їх засуджено назавжди. (істина або 

хибність) 

 

C. Dans votre baptême. В. У своєму хрещенні. v.21-22 

X. L’eau du baptême est une figure, une image de la réalité spirituelle de 
la conversion. (vrai-faux) Вода хрещення є образ духовної реальності 

навернення. (істина або хибність) 

 

– Lors de ma conversion, qu’est-ce que je demande à Dieu ? Коли я 

перетворююсь, то що мені питати в Бога? 

 

X. Puisque le baptême ne sauve pas, il ne sert à rien. (vrai-faux) Тому що 

хрещення не спасає, то це не є даремне. (істина або хибність) 

 

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


