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9. « Marcher à la suite de Jésus-Christ » 9. "Ходячи по наслідках Ісуса 

Христа" 

Lectures bibliques : I Pierre Ch.4 v.1-11 ; Jean Ch.13 v.33-35 ; Proverbes 
Ch.10 v.11-12 Читання Біблії: В. 1-11; John Ch. 13 v. 33- 35; Прислів'я 

Ch.10 v.11-12 

 

  

O.Favre, la MEV, 26.06.2022 

  

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

Questionnaire Анкета 

  

X. La semaine dernière nous avons découvert que parfois il vaut mieux 
essayer de se débrouiller par nos propres moyens que d’obéir en faisant 
confiance à Dieu. (vrai-faux) Минулого тижня ми довідались, що інколи 

було б краще самі себе контролювати, ніж коритися довір'ям Богу. 
(істина або хибність) 

 

– Qui est-ce qui était avec Noé lorsqu’il a été rejeté pendant la 
construction de son arche ? Хто був з Ноєм, коли його відкинули під час 

будівництва ковчега? _______________________________________ 

 

 

X. I. Un retour sur Jésus-Christ et le péché. v.1 Я. Повернення до Ісуса 

Христа і гріха. v.1 

 

– Indiquez quelles sont les 3 manières dont Jésus en a fini avec le péché. 
Il en a fini avec : Укажіть три способи, в які Ісус закінчив гріхом. Він 

закінчив:: La C__________________ La P___________________ La 
P_______________________ 



2 

 

 

X. Le ciel sera un lieu dans lequel rien de souillé n’entrera. (vrai-faux) Небо 

буде місцем, де не увійде жодна брудна тварина. (істина або хибність) 

 

 

X. II. La victoire de Jésus-Christ … et ma vie dans ce monde v.1-6 Я. 

Перемога Ісуса Христа... і моє життя в цьому світі в.1-6 

– Quelle est l’armure de laquelle il nous faut nous revêtir ? Що нам треба 

носити обладунками? _________________________________________ 

 

X.  Quel est le seul aspect du péché qui reste pour le chrétien tant qu’il 
n’est pas au ciel ? (souligne le bon mot) – La condamnation – La 
puissance – La présence Який єдиний аспект гріха залишається для 

християн, коли його немає на небі? (підкреслює правильне слово) - 

Засудження - Сила - Присутність 

 

X. Si je suis « armé » d’une telle pensée, j’aurai encore envie de vivre 
selon mes désirs humains. (vrai-faux) Якщо я "озброєний" такою 

думкою, то все ж таки хочу жити згідно з людськими бажаннями. 
(істина або хибність) 

 

– Indiquez trois des six mots utilisés par Pierre pour nous décrire la 
manière pécheresse de vivre du monde. Введіть три з шістьох слів, які 

Петро говорив про грішний спосіб життя у світі.- __________________ 
- _________________________ - _______________________________ 

 

X. Par l’expression « c’est suffisant », Pierre nous appelle à nous 
détourner de la présence du péché dans notre vie. (vrai-faux) Через вираз 

"досить" Петро закликає нас відвертатися від гріха в нашому житті. 
(істина або хибність) 
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– Si les non chrétiens nous voient nous détourner du péché qu’est-ce 
qu’ils risquent de nous faire ? (souligne le bon mot) – nous calomnier – 
nous féliciter – nous imiter Якщо нехристияни бачать, що ми 

відвертаємось від гріха, то що вони будуть робити нам? (підкреслює 

правильне слово) - ганьбити нас - привітати - імітувати нас 

 

X. Si les gens nous font du mal il nous faut nous venger nous-mêmes. 
(vrai-faux) Якщо нас скривдять, ми мусимо помститися за себе. (істина 

або хибність) 

 

 

X. III. La victoire de Jésus-Christ … et ma vie dans l’église v.7-11 Я ІІІІ. 

Перемога Ісуса Христа... і моє життя в церкві в.7-11 

 

X. De quoi allons-nous être délivrés lors du retour de Jésus qui est 
proche ? Від чого нас звільнять, коли повернеться Ісус, хто буде 

близький?_____________________________________________ 

 

 

A. La prière v.7 А. Молитва v.7 

X. La prière est très importante dans la vie de l’église car elle démontre 
que nous comptons sur Dieu et non pas sur nos propres forces pour voir 
des résultats. (vrai-faux) Молитва дуже важлива в житті церкви, тому що 

вона показує, що ми покладаємось на Бога, а не на свої власні сили 

побачити наслідки.(істина або хибність) 

 

 

B. L’amour patient v.8-9 Б. Терпляча любов v.8-9 

– Quelle est l’image à laquelle Pierre pense en utilisant le mot « ardent » 
ici pour nous parler de l’amour ? Б. Пацієнт любить v.8-9Що Петро думає 

про вживання слова "пален", щоб розказати нам про любов? _________ 
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X. « couvrir une multitude de péchés » veut dire que l’église devrait couvrir 
les comportements criminels qu’elle connait. (vrai-faux) "покривати 

багато гріхів" значить, що церква повинна покривати злочинну 

поведінку, яку вона знає. (істина або хибність) 

 

– A l’époque, à quoi correspondait l’hospitalité ? Про що була гостинність 

у той час? __________________________________________________ 

 

 

C. Le service varié. v.10-11 В. Різні послуги. v.10-11 

X. Comme mon don m’appartient, j’ai le droit de décider si oui ou non je 
désire le mettre au service des autres. (vrai-faux) Оскільки мій дар 

належить мені, я маю право вирішувати, чи не хочу, щоб він служив 

іншим. (істина або хибність) 

 

– A quoi doit faire attention celui qui a un « don de parole » ? На що 

повинна зважати людина, яка має "дар мови"?____________________ 

 

X. Ceux qui ont un don de service doivent l’exercer en s’appuyant sur la 
force du Seigneur. (vrai-faux) Ті, хто має дар служіння, мусять брати його 

на силу Господню. (істина або хибність) 

 

X. Qui est-ce qui doit être glorifier en définitive ? Кого слід прославляти 

наприкінці? _________________________________________________ 

 

 

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


