
ЗАПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ СТОСОВНО КОРОНАВІРУСУ В СВІТЛІ 

БІБЛІІ 

Метою цієї програми є  допомогти людям, які стикаються з проблемами, 

викликаними коронавірусом.  Типові питання з цього приводу розглядаються 

у світлі Божого Слова. Передача закінчується розповіддю про план спасіння 

та запрошенням слухачів повірити Ісусу як своєму Спасителю. 

Передача складається з 29 питань та відповідей на них. Приблизно 

посередині Передачі надається Антракт, для того, щоб мати змогу розповісти 

про Передачу тим, хто приєднався до прослуховування вже після її початку. 

Передачу ведуть двоє – ведучий та співведучий. Співведучий задає питання, а 

ведучий дає відповіді на них.  

Ось декілька рекомендацій щодо планування та організації передачі: 

• Ведучий повинен представити себе на початку програми. Після того, 

він представляє співведучого. Представлення себе на самому початку створює 

спокійний та доброзичливий клімат всієї передачі.   

• Можна розглянути можливість запрошення жінки для ролі 

співведучого. Різні голоси (чоловічий і жіночий) значно урізноманітнюють 

передачу. Однак якщо це більш звично для вашої культури, це можуть бути і 

два чоловіки.  

• Якщо і ведучий, і співведучий чоловіки, вони повинні мати несхожі 

голоси. Наприклад, вони обидва не повинні мати глибокий бас і т. ін. Це дуже 

важливо і може суттєво допомогти слухачеві. 

• Час від часу ведучий і співведучий повинні звертатится один до одного 

на ім’я. Наприклад, співведучий може сказати: «______(ім’я ведучого), ось 

питання, яке стосується сатани та вірусу. . .» Часом ведучий може сказати: 

«Дякую ________(ім’я співведучого) за це запитання». Або, «Дякую за це 

запитання, ____________ім’я співведучого». 

• Ведучому важливо обрати теплу та доброзичливу мову та тон голосу. 

Він ніколи не повинен відповідати на запитання принизливо, незалежно від 

характеру такого запитання. Він ніколи не повинен виражати потрясіння чи 



здивування від запитання. Потрібно говорити так, щоб слухачі відчували себе 

легко.  

• Ведучий повинен бути обережним, аби не справити враження 

«всезнайки», «авторитета», у якого є відповіді на будь-які запитання. Він 

повинен проявити себе як вдумлива і щира людина, що вивчила Слово Боже. 

Він повинен бути відкритим і інколи не боятись сказати: «Я не знаю відповіді 

на це запитання». 

• Ведучий та співведучий повинні репетирувати, читаючи вголос 

запитання і відповіді. Після репетиції варто зробити досить тривалу перерву 

перед трансляцією, щоб обидва мали змогу зібратися з силами та відпочити.   

 

СКЛАДНІ ЖИТТЄВІ ЗАПИТАННЯ 

(Музика: Музична тема не перевищує 11-14 секунд) 

ВЕДУЧИЙ: Здрастуйте, дякую за те, що слухаєте  нашу передачу, 

організовану …. . Мене звуть _______________, а мого співрозмовника 

______________. Наша передача називається «Складні життєві запитання» і 

аналізує у світлі Божого Слова питання, що виникають у зв’язку з поширенням 

коронавірусу. 

Коронавірус охопив світ страхом і невпевненістю. 

Це найсерйозніше захворювання, з яким зіткнулося наше покоління. 

Мільйони людей по усьому світові та в Україні зазнали впливу вірусу. Багато 

людей втратили роботу; сім'ї були переміщені; близькі люди були загублені. 

Культурні та комерційні осередки в багатьох районах закрилися. Для багатьох 

із нас, хто зіткнувся з пандемією, на жаль, життя вже більше ніколи не буде 

таким самим. 

Коли ми стикаємося з величезними проблемами, ми також стикаємося з 

величезними запитаннями, часто у нас навіть більше запитань, ніж відповідей. 

І серед усіх цих запитань, мабуть, найголовніше полягає у наступному: як Бог 

дивиться на все це? Чи дбає Він про те, що відбувається, чи я сам по собі 

повинен справлятися з усім цим? Невже Бог не дбає про мене? 



Якщо у вас виникали подібні запитання, в сьогоднішній спеціальній 

передачі «Складні життєві запитання», ми відповімо на них. 

Для початку попросимо Бога допомогти нам. «Дорогий Боже, будь 

ласка, допоможи нам сьогодні, оскільки ми розглядатимо у світлі Твого 

слова деякі важливі питання, пов'язані з коронавірусом. В ім’я Ісуса, 

амінь». 

Мій співрозмовник, ________(ім’я людини), буде ставити запитання. Ви 

готові до першого запитання ____________ (ім’я людини)? Тоді почнемо. 

 

1. Питання: Що означає карантин? 

    Відповідь: Карантин означає розміщення в ізоляції. Коронавірус «COVID-

19» охопив багато країн по всьому світу, вбиваючи десятки тисяч людей. 

Багато людей перебувають протягом цього часу на самоізоляції; багато урядів 

наказують своїм людям дотримуватися карантину, або «залишатися вдома». 

Карантин створює соціальну дистанцію і, сподіваємось, зупинить поширення 

вірусу. 

 

2. Питання: Чому Бог не зупиняє коронавірус? 

    Відповідь: Ви задали слушне запитання. Відповідь – ми цього не знаємо. 

Ми молимось, щоб Він припинив поширення вірусу, і я вірю, що Він це 

зробить у Свій час. У житті є багато питань, на які ми не маємо відповідей, 

особливо в часи ураганів, повеней, землетрусів, цунамі і вірусів. 

Джиму Елліоту було 28 років, коли він та чотири колеги-місіонери були 

вбиті індіанцями Хуаорані, яких тоді називали індійськими ауками, в Еквадорі 

в 1956 році. Елізабет Елліот, вдова Джима, взяла їхнього малюка, Валері, і 

поїхала влаштовувати своє подальше життя у джунглі, серед племені тих, хто 

вбив її чоловіка, вона хотіла і дала розповідати їм про Ісуса. Елізабет пише: 

«Що могла я, місіонерка у джунглях, сказати своїй власній дворічній дитині, 

коли вона почула пісню «Любить Ісус мене» і хотіла знати, чи любив Ісус 

також і її тата? Я  сказала їй правду: так. Далі запитання: «Тоді чому Він 



дозволив індіанцям Аку вбити його?» Елизабет говорить, що їй було дуже 

складно пояснити те, на що вона сама не знала добре відповіді.  Сьогодні, коли 

минуло понад 60 років після вбивства молодих місіонерів в Ріо-Курараї, ми 

можемо краще зрозуміти, чому Бог допустив цю трагедію. Вона послужила 

закликом пробудження по всьому світові, багато хто почав проповідувати 

іншим про Ісуса. Сотні чоловіків і жінки зголосилися їхати в інші країни та 

розповідати людям про Христа. Ця жахлива трагедія змінила життя людей у 

всьому світі. 

Дозвольте мені чітко пояснити: Бог не спричинив вбивство п’яти 

молодих місіонерів. Я думаю, що їх мученицьку смерть спричинили духовна 

темрява та демонічні сили вбивць. Але Бог використав цю трагедію,  щоб 

привести саме це плем'я, як і незліченну кількість інших, до віри в Ісуса. 

Можливо, в майбутньому ми зможемо озирнутися і побачити руку Божу 

в тому, що відбувається сьогодні. Хоча саме в цей момент ми і не знаємо, чому 

Бог не зупиняє поширення вірусу. 

 

3. Питання: Як ви вважаєте, чи намагається Бог сказати нам щось у цей період 

всесвітнього поширення коронавірусу? 

    Відповідь: Так, я, безумовно, вважаю, що Бог сьогодні звертається до світу 

через цей жахливий вірус, який іде планетою. Я зовсім не хочу сказати, що Бог 

спричинив коронавірус; ми не знаємо, чому прийшла ця чума. Але ми знаємо, 

що Бог особливо говорить з нами в такі часи. Британський письменник                  

К. С. Льюїс писав: «Бог шепче нам в наших задоволеннях, говорить нам 

через нашу совість, і кричить до нас через наш біль. Це Його гучномовець, 

яким Він намагається розбудити глухий світ». Вдумайтесь ще раз в ці 

слова: «Бог шепче нам в наших задоволеннях, говорить нам через нашу 

совість, і кричить до нас через наш біль. Це Його гучномовець, яким Він 

намагається розбудити глухий світ». Я вірю, що Бог говорить голосно до світу, 

який значною мірою став глухим до Нього. Коронавірус – це гучномовець, 

через який говорить Бог. Власно кажучи, я думаю, що Бог кричить до нас, 



кажучи: «Люди, прокиньтеся! Я люблю вас. Відверніться від свого гріха. 

Зверніться до Мене. Закличте мене, і Я врятую вас». Слово Боже говорить:  

«Якщо Я замкну небеса, і не буде дощу, і якщо накажу сарані поїсти землю, 

і якщо нашлю моровицю на народ Мій, і впокоряться люди Мої, що над ними 

кличеться Ім'я Моє, і помоляться, і будуть шукати Ім'я Мого, і повернуть зо 

злих своїх доріг, то Я вислухаю з небес, і прощу їхній гріх, та й вилікую їхній 

Край!» (2 Хр. 7: 13-14). Це саме те, що, як я думаю, Бог кричить нам посеред 

смертельного коронавірусу: (1) Смиріться, (2) Моліться, (3) Шукайте 

Божого лиця (продовжуйте молитися), (4) Поверніть з ваших злих шляхів. 

Бог любить нас дуже сильно і хоче, щоб ми звернулися до Нього. 

 

4. Питання: Шановний, я не хочу вас ображати, але, кажучи прямо, я не вірю, 

що Бог існує. Якби Бог існував, Він не допустив би усіх поганих речей, що 

відбуваються зараз у світі. 

    Відповідь: Ви мене зовсім не ображаєте, і я дякую Вам за Вашу думку. Ваші 

слова відображають мислення багатьох людей. Більшість людей, які не вірять 

в Бога, висловлюють таке ж твердження як головну причину їхньої невіри.  Бог 

створив ідеальний світ. Він дав нашим прабатькам, Адаму і Єві, вільну волю. 

Вони могли вибрати любов і покору Богові, або непослух Його Слову. Вони 

зробили неправильний вибір. Гріх увійшов до світу і перебуває тут донині. 

Багато поганих речей трапляється у світі через гріх. 

 

5. Питання: Чи можете ви сказати мені, чому зі мною сталося так багато 

поганого? 

    Відповідь: Я не можу знати, що саме погане трапилося у вашому житті, і 

навіть якби я це знав, я, певно, не міг би дати вам задовільного пояснення, чому 

таке сталося. Іноді з нами трапляється так багато поганих речей, що ми майже 

захлинаємось ними. Британський письменник К. С. Льюїс втратив дружину в 

1960 році після тривалої і болісної хвороби. Після її смерті він почав виливати 

свої почуття відчаю і горя в журналі. Одного разу він написав: «Рак, і рак, і 



рак. Моя мати, мій батько, моя дружина. Цікаво, хто наступний у черзі». Це, 

можливо, виражає іноді нашу власну ситуацію та почуття. 

Я пропоную вам таке слово втіхи: Дозвольте поганим речам відбуватися 

у вашому житті, вони можуть наблизити вас до Бога. Бог вас любить і 

піклується про вас. Він буде з вами і підтримуватиме вас. 

 

6. Питання: Чи сердиться Бог на нас? 

    Відповідь: Ні, Бог не сердиться на нас. Він любить нас особистою і 

нескінченою любов’ю. Бог ненавидить гріх, але Бог не ненавидить грішника. 

Боже Слово каже: «Бо гнів Божий з’являється з неба на всяку безбожність і 

неправду людей, що правду гамують неправдою, 

 тому, що те, що можна знати про Бога, явне для них, бо їм Бог об’явив. 

Бо Його невидиме від створення світу, власне Його вічна сила й Божество, 

думанням про твори стає видиме. Так що нема їм виправдання» (Рим. 1:18-

20). Саме творіння вчить нас, що Бог є і що Він має безмежну силу. Людство 

відвернулося від цього одкровення Бога і обрало шлях безбожності. Бог 

гнівається на гріх, а не на грішника. Бог ненавидить гріх, але любить грішника. 

В одній дитячій пісні написані дуже правдиві слова: «Любить Ісус мене, каже 

Біблія про це». 

 

7. Питання: Чи хоче Бог, щоб ми померли? 

    Відповідь: Ні, Бог не хоче, щоб ми померли. Він любить кожну людину і 

хвилюється за кожного з нас. Слово Боже говорить нам, що Бог помічає навіть 

коли маленький горобець падає на землю. Ісус сказав: «Отож, не лякайтесь, 

бо вартніші ви за багатьох горобців»  (Мт. 10:31). Бог вас любить і хоче, щоб 

ви жили. 

 

8. Питання: Що таке «Божа кара»? 

    Відповідь: «Божа кара» - це вираз, який сьогодні використовується для 

позначення стихійного лиха або природних сил чи подій, що не є 



підконтрольними людині, урагани, смерчі та землетруси – приклади цьому. Я 

особисто думаю, що ми неправильно використовуємо в таких випадках вислів 

«Божа кара» для опису цих подій, бо створюється враження, що Бог спеціально 

посилає нам  ці погані речі. Такий вираз може збентежити людей і змусити їх 

відвернутися подалі від Бога. Я думаю, що «стихійні лиха» були б кращим 

виразом. Мені подобається думати про добрі Божі вчинки. Коли я прокидаюсь 

вранці і бачу чарівний схід сонця, я стаю свідком діяння Бога. Весняний час у 

горах, коли дерева одягаються в літній одяг – це прекрасне дійство Бога. 

Найбільше ж з усіх Божих діянь було те, коли Він послав Свого Сина у цей 

грішний світ. Слово Боже каже: «Бо Бог не послав Свого Сина на світ, щоб Він 

світ засудив, але щоб через Нього світ спасся» (Івана 3:17). 

 

9. Питання: Я боюся. У мене немає чоловіка і я живу одна зі своєю маленькою 

донечкою. У мене немає роботи і немає грошей. Я боюся виходити з дому 

через вірус. Що ви можете мені порадити? 

    Відповідь: Дякую за запитання. Важко уявити, що ви, напевно, 

переживаєте. Дозвольте мені поділитися думками із Божого Слова, які, я 

гадаю, стануть вам у нагоді. Слово Боже говорить: «Не будеш боятися страху 

нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані 

моровиці, що нищить опівдні, … бо Своїм Анголам Він накаже про тебе, щоб 

тебе пильнували на всіх дорогах твоїх» (Пс. 91:5-6,11).  Я всім серцем вірю, 

що Бог посилає Своїх ангелів, щоб допомагати нам у часи потреби. Бог знає, 

хто ви. Він знає вас по імені. І Він знає вашу дочку. Він обох вас обожнює. 

Зверніться до Бога і попросіть Його допомоги.  

Ви послідовниця Ісуса? Якщо ні, то відверніться від свого гріха і повірте 

Йому як своєму Спасителю. Присвятіть своє життя слідуванню за Ним. Ісус 

пообіцяв у Своєму слові:  «Я тебе не покину, ані не відступлюся від тебе! 

Тому то ми сміливо говоримо: Господь мені помічник, і я не злякаюсь нікого: 

що зробить людина мені?» (Євр. 13:5-6). 

 



10. Питання: Як ви думаєте, Бог хоче нас потішити і заспокоїти під час 

коронавірусу? 

       Відповідь: Так, я, звичайно, думаю, що у Бога є слова втіхи і заспокоєння 

для нас і у цей час. Бог говорить у Своєму слові: «Не будеш боятися страху 

нічного, ані стріли, що вдень пролітає, … бо Своїм Анголам Він накаже про 

тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх» (Пс. 91:5, 11). Протягом 

усієї історії єврейського народу їх спіткало лихо за лихом. Але Бог нагадував 

їм знову і знову, що Він піклується про них і допомагає їм. Я думаю, що, 

можливо, найгіршим лихом, яке колись ставалось із єврейським народом, було 

їхнє рабство в Єгипті, що тривало кілька сотень років. Слово Боже говорить: 

«І сталося по довгих днях, і вмер цар Єгипту. А Ізраїлеві сини стогнали від 

тієї роботи та кричали. І їхній зойк через ту роботу донісся до Бога. І почув 

Бог їхній стогін. І згадав Бог Свого заповіта з Авраамом, Ісаком та Яковом» 

(Вих. 2:23-24). Нарешті, коли їм здалося, що вся надія пропала, Бог промовив 

до 80-річного пастуха на ім’я Мойсей: «Я справді бачив біду Свого народу, що 

в Єгипті, і почув його зойк перед його гнобителями, бо пізнав Я болі його. І Я 

зійшов, щоб визволити його з єгипетської руки, та щоб вивести його з цього 

краю до Краю доброго й широкого, до Краю, що тече молоком та медом» 

(Вих. 3:7-8).  

Пророк Ісая розповідав людям про Бога і сказав: «Коли ти пройди через 

води, я буду з тобою; і коли ти проходиш через річки вони не будуть 

проноситись над тобою. Коли ти ходиш через вогонь не спалишся; полум’я 

вас не встановить спалахнути» (Іс. 43: 2). Бог нас дуже любить і хоче 

потішити і заспокоїти нас під час кризи. 

 

11. Питання: Я продовжую слухати, як ви цитуєте багато обіцянок і слів втіхи 

з Біблії. Я завжди думав, що всі ці обіцянки були адресовані єврейському 

народу. Я не є послідовником Ісуса. Поясніть, будь-ласка, як ці обіцянки 

стосуються мене? 



       Відповідь: Дякую, що задали таке запитання. Ви абсолютно праві у тому, 

що обіцянки та слова втіхи, якими я поділився із Старого Заповіту, є частиною 

Божого Слова, що  була передана Його особливим людям, євреям. Однак я 

думаю, що обіцянки Бога мають більш широку аудиторію, ніж виключно 

єврейський народ. Всі люди у світі, незалежно від того, де вони живуть, та 

незалежно від їхніх релігійних переконань, можуть вірити одному істинному 

Богу і завжди можуть звернутися до Нього. Ми звертаємось до Нього, вірячи 

Його Сину Ісусу як Спасителю і слідуючи за Ним. Коли ми чинимо так, ми 

можемо стверджувати, що всі ті обіцянки та слова втіхи, адресовані Богом 

також і нам. 

 

12. Питання: Коронавірус поширився по всій моїй країні. Я молюся до своїх 

богів щодня для зняття цього прокляття. Чи я роблю щось неправильне? 

      Відповідь: Дякую за запитання. Моя відповідь буде трохи довгою, тож 

залишайся зі мною. Є лише один Бог, не багато. Слово Боже проголошує: 

«Небо звіщає про Божую славу, а про чин Його рук розказує небозвід. 

Оповіщує день дневі слово, а ніч ночі показує думку, 

без мови й без слів, не чутний їхній голос, 

та по цілій землі пішов відголос їхній, і до краю вселенної їхні слова!» (Пс. 19:1-

4). Цей уривок розповідає нам про те, що небеса можуть говорити. Вони 

розмовляють мовою, яку може зрозуміти кожна людина у світі. Вони 

оголошують славу і величність Божу. Іншими словами, коли ми вдивляємось 

в красу неба і сонця вдень або дивимося на зірки і місяць вночі, ми осягаємо, 

що великий Бог створив цей Всесвіт. Хтось з усієї сили постарався, щоб 

створити все, що ми бачимо. У Всесвіті панує краса і порядок. Якщо богів було 

б багато, правда полягала б у зворотньому. Не було б нічого, крім плутанини і 

хаосу. Сама природа проголошує, що є один Бог, а не багато. Слово Боже 

також говорить: «Бо Його невидиме від створення світу, власне Його вічна 

сила й Божество, думанням про твори стає видиме. Так що нема їм 

виправдання» (Рим. 1:20). Іншими словами, коли ми бачимо порядок, світ і 



небеса, ми можемо побачити, що існує єдиний Бог, і що Він має вічну силу. Це 

пізнання Бога через божественний порядок природи доступне людям у кожній 

культурі світу. Воно поза мовними бар'єрами і доступне для населення всієї 

планети. Вдивляючись в чудеса небес та землі, ми пізнати, що існує лише один 

Бог. 

Про те, що існує лише один Бог, ми  можемо дізнатися не лише 

спостерігаючи за порядком, що Він створив, але і з Його письмового 

одкровення, Його Слова, Яку говорить нам явно, що є один Бог. Після дива 

звільнення Ізраїльтяни з рабства в Єгипті,  Бог сказав їм: «Тобі було показане 

це, щоб ти пізнав, що Господь Він Бог, і нема іншого, окрім Нього» (Повт.Зак. 

4:35). Могутнє визволення Євреїв з рабства показує, що є один Бог. Бог також 

сказав народу: «Слухай, Ізраїлю: Господь, Бог наш Господь один!» (Повт.Зак. 

6:4). Єврейські пророки завжди наголошували людям, що є лише один Бог. 

Останній пророк Старого Заповіту із Слова Божого казав: « Чи Отець нам усім 

не один? Хіба Бог не один нас створив» (Мал. 2:10). Новий Заповіт Божого 

Слова говорить: «Один бо є Бог, і один Посередник між Богом та людьми, 

людина Христос Ісус, що дав Самого Себе на викуп за всіх» (1 Тим.2:5-6). 

Кажу це люб’язно, але щиро. Вам потрібно відвернутися від своїх 

багатьох богів і звернутися до єдиного істинного Бога. Богів не так багато. Є 

один Бог. Він знає все про нас і дуже любить нас. Він послав Ісуса померти на 

хресті за наші гріхи. Я закликаю вас відвернутися від гріхів і повірити Ісусу як 

своєму Спасителю. Прийміть рішення слідувати за Ним  решту вашого життя. 

 

13. Питання: Чи Бог всесильний? Якщо Він все може, то чому Він не зупинить 

коронавірус? 

     Відповідь: Я можу відповісти на Ваше перше запитання; на друге у мене 

немає відповіді. 

Так, Бог має всю силу. Він один Бог і Він всесильний. Словом Своїм Він 

створив Всесвіт. Він створив гори і пагорби, долини, річки та океани, зірки та 

місяць. Бог говорив із вже старим Авраамом і задав йому питання: «Чи для 



Господа є річ занадто трудна?» (Буття 18:14). Через багато років пророк 

Єремія відповів на це питання: «О Господи, Боже! Ти небо та землю створив 

Своєю потужною силою та Своїм витягненим раменом, нічого для Тебе нема 

неможливого!» (Єр.32:17). 

Ми не знаємо, чому Він не зупинив коронавірус. Ми не Бог і не маємо 

Його погляду на все. Я думаю, що Бог зупинить вірус у Свій час. Наша робота 

- довіряти Йому, навіть коли ми не можемо зрозуміти чи побачити майбутній 

шлях. 

 

14. Питання: Чи я одинокий під час цієї кризи? 

      Відповідь: Ні, ви не одинокі. Іноді здається, що ми лишилися один на один 

зі своєю проблемою, але я можу запевнити вас, що ми ніколи не самотні. Ісус 

пообіцяв бути з нами, незалежно від обставин. Він сказав: «Я тебе не покину, 

ані не відступлюся від тебе!» (Євр. 13:5). Невідомий письменник написав 

наступні слова, пізніше перетворені на пісню: 

«Я бачив, як блимає блискавка, 

Я вже навіть чув гуркіт грому, 

Я знав, що гріхи зруйнують мене, 

Нахиливши мене додолу; 

Я чув тоді голос Ісуса, 

Що кликав іти все вперед; 

І Він обіцяв не лишати мене, 

І дати притулок від горя тенет. 

Ні, тепер я самотнім не буду ніколи, 

Він обіцяв не лишати мене, 

Ні, тепер я завжди маю коло, 

Що ним огорнув і тримає міцне». 

(Музика: наростає, вказуючи на зміну сцени, а потім стихає) 

 

 



АНТРАКТ 

ВЕДУЧИЙ: Дякую, що слухаєте нашу передачу, яка продовжиться за 

мить. Мій співрозмовник, _________ (ім’я співведучого), і намагаємось 

розібратися з деякими питаннями, що пов'язані з коронавірусом, який охопив 

світ страхом і невизначеністю. Мільйони людей у всьому світі та в Україні 

зазнали впливу цієї хвороби. Ця пандемія викликає у нас багато запитань; 

насправді у нас більше запитань, ніж відповідей на них. І серед цих питань 

найголовнішим я вважаю наступне: як Бог дивиться на все це? Чи байдуже 

Йому те, що відбувається у світі, чи байдужий Він до мене, хто зіткнувся з 

цією кризою? Чи піклується Бог про мене? 

Давайте продовжимо нашу передачу, _________ (ім'я співведучого) 

поділиться запитаннями, які ставлять перед собою люди, такі як ти і я.  

(Музика: наростає, вказуючи на зміну сцени, а потім стихає) 

 

15. Питання: Чи сатана сильніший за Бога? 

      Відповідь: Ні, сатана не сильніший за Бога. Бог є всесильним. Це означає, 

що Бог має всю силу. Тільки Бог є всесильним. Бог може зробити все, що 

завгодно. 

 

16. Питання: Чи не сатана стоїть за спалахом коронавірусу? 

      Відповідь: Ми не знаємо відповіді на ваше запитання. Що я знаю, що 

сатана буде використовувати цю чуму для подальшого розвитку своїх злих 

цілей і намагатися всіляко зробити так, щоб люди не зверталися до Бога. Ти і 

я повинні залишатися поруч з Богом і звертатися до Нього за допомогою та 

втіхою. 

 

17. Питання: Я не вірю ні в одну з відповідей, які ви дали на запитання до 

цього. Ось чому я не вірю, що Бог існує: Якщо Бог існував би, все було б добре, 

Він би запобіг цьому жахливому коронавірусу. Якщо Він всезнаючий, Він би 



знав, як це зупинити. Якби Він був всемогутнім, тоді Він міг би запобігти 

цьому. Але те, що коронавірус все ще існує, доводить, що Бога немає. 

      Відповідь: Ви підняли дуже слушне запитання. Дякую за те, що ви  

поділилися ним. Ми переживаємо наразі період страху і страждань. У нас дуже 

обмежений погляд на те, що відбувається, з позицій нашого обмеженого зору. 

Бог дивиться із зовсім іншої перспективи. Він бачить речі у світлі вічності, і 

знає ширшу картину за ту, що бачимо ми з вами. Бог всеблагий. Він все знає. 

Він має всю силу. Ми повинні довіряти Йому навіть тоді, коли не маємо 

відповідей на такі запитання. Ми повинні довіряти Йому навіть тоді, коли 

здається, що Він забув нас. 

 

18. Питання: Якщо я слідую за Ісусом, чи врятуюсь я від коронавірусу? 

      Відповідь: Як послідовникам Ісуса, нам ніхто ніколи не обіцяв, що 

позбавить нас негараздів, страждань та життєвих проблем. Сам факт того, що 

ми є послідовниками Ісуса, не звільняє нас від хвороб та недуг.  

Слово Боже нагадує, говорячи про самого Бога: Він «наказує сходити 

сонцю Своєму над злими й над добрими, і дощ посилає на праведних і на 

неправедних» (Мт. 5:45). Те саме стосується і життєвих негараздів. Деякі з 

найкращих послідовників Ісуса сильно страждали. Івану Хрестителю відрізали 

голову, бо він дорікав за гріхи і розповідав людям про Ісус. Стефан був 

молодим чоловіком, якого забили камінням на смерть через його віру в Ісуса. 

Апостол Павло був страчений через свою віру. Але нам з тобою Бог пообіцяв 

дещо краще, ніж вбереження від негараздів. Бог пообіцяв бути з нами, 

незважаючи ні на що. Давид написав у Слові Божому: «Коли я піду хоча б 

навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо Ти при мені, 

Твоє жезло й Твій посох вони мене втішать!»( Пс. 23: 4). Бог з нами, тому нам 

не треба боятися. 

 



19. Питання: Я чув, як одна людина по телебаченню говорила, що коронавірус 

– це результат гріха, який існує в занепалому світі, який повернувся спиною 

до Бога. Чи це правда? 

      Відповідь: Неправильно казати, що коронавірус є наслідком гріха. Ніхто 

точно не знає, чому ця недуга прийшла у світ. Але друга частина того, що 

сказав чоловік, є правдою. Ми живемо в занепалому світі і повернулися 

спиною до Бога. Бог створив прекрасний світ і помістив наших прабатьків в 

цей світ, аби піклуватися про нього. Він дав їм вільну волю; вони могли 

вибрати підкорятися Богу чи не слухатися Його. Адам і Єва вирішили не 

слухатися Бога. Гріх увійшов у світ. Сама земля була проклята через їхній гріх. 

Але Ви і я не можете просто звинувачувати Адама та Єву. Ми теж вирішили 

не слухатися Бога. Ми грішники за своєю природою і грішники за своїм 

вибором. Бог у Своєму Слові говорить: «Нема праведного ані одного; нема, 

хто розумів би; немає, хто Бога шукав би, усі повідступали, разом стали 

непотрібні, нема доброчинця, нема ні одного! … бо всі згрішили, і позбавлені 

Божої слави» (Рим. 3:10-12, 23).  

 

20. Питання: Чи Бог коли-небудь надсилає стихійні лиха та негоди, аби 

покарати людей? 

       Відповідь: Так, іноді Бог дійсно посилає щось, щоб покарати людей за 

їхні гріхи. Бог послав всесвітній потоп в часи Ноя через гріхи людей. Слово 

Боже говорить: «І бачив Господь, що велике розбещення людини на землі, і 

ввесь нахил думки серця її тільки зло повсякденно» (Буття 6:5).  Дуже схоже на 

сьогодення, чи не так? Бог послав десять язв на Єгипет, бо фараон не хотів 

звільнити євреїв із рабства. Бог утримував дощ протягом трьох з половиною 

років у землі Ізраїля за часів пророка Іллі через гріхи людей. Бог покарав 

царства Ізраїля та Юди тим, що дозволив іншому народу перемогти їх і забрати 

в полон. 

 



21. Питання: Якщо Бог посилав природні лиха людям в біблійні часи, то 

вважаю правильним казати, що Бог послав нам коронавірус сьогодні. Чи я 

правильний у своїх роздумах? 

      Відповідь: Коли відбувається щось на зразок землетрусу чи урагану чи 

цунамі або пандемії вірусу, я не думаю, що правильно говорити, що це послав 

Бог. Ми не знаємо цього, і Бог мовчить про це. Ми не повинні брати на себе 

роль Бога і встановлювати причини такого лиха. Можливо, це Він послав нам 

якусь катастрофу, але, можливо, і не Він. Знання цих речей у Божій 

компетенції. Наприклад, вежа на околиці Єрусалиму впала і вбила 18 людей. 

Ісус сказав: «Бо ті вісімнадцять, що башта на них завалилась була в Сілоамі 

й побила їх, чи думаєте, що ті винні були більш за всіх, що в Єрусалимі 

живуть? Ні, кажу вам; та коли не покаєтеся, то загинете всі так!» (Лк. 13: 

4-5). Ісус казав, що трагедія, яка вбила цих 18 людей, сталася не через їхні 

гріхи. 

У той же час, коли трапляються якісь катастрофи, як коронавірус, ми ми 

повинні звернутися до Бога в покаянні за наші гріхи і попросити Його 

допомогти нам, незалежно від того, чому вірус прийшов у цей світ. 

 

22. Питання: Я пережив багато труднощів і страждань у своєму житті. Цікаво, 

чому Бог допустив, щоб всі ті проблеми сталися зі мною? У вас є якесь слово 

для мене? 

      Відповідь: Я розповім вам історію, яку, на мою думку, буде вам корисною. 

Коррі тен Бум була дамою з Нідерландів, що займалася виробництвом 

годинників разом із батьком і сестрою Бетсі. Побожні віруючі в Бога, вони 

ховали євреїв від Голокосту нацистського режиму під час Другої світової 

війни. Їх самих викрили та відправили до концтаборів. Батько і сестра Коррі 

померли. Коррі, відправлена в Равенсбрук, сильно постраждала під час 

ув'язнення. Через помилку діловодства (цікаво, як так сталося, що секретар 

допустив таку помилку?), Коррі була нарешті звільнена з концтабору. Вона 



повернулася до Голландії та почала розповідати про своє перебування у 

Равенсбруку, говорячи людям про Ісуса.  

Однією з улюблених ілюстрацій Коррі була прекрасна вишивка. Гобелен 

був чудовим візерунком з багатьох кольорів. Але із зворотньої сторони все 

було зовсім не так красиво; це була просто купа заплутаних ниток, які, 

здавалося, не мали сенсу. Коррі розповідала людям, що ми часто бачимо 

зворотній бік. Ми бачимо всі проблеми, і страждання, і лиха, які приходять до 

нас. Ми не бачимо в них жодного сенсу. Але потім Коррі зазначала, що Бог 

бачить верхню сторону; Він бачить гарний візерунок, який Він робить із 

нашого життя. Колись ми зможемо побачити візерунок, який Він зробив із 

нашого життя, і тоді ми зрозуміємо багато речей, що трапилися з нами. 

Зрештою Коррі подорожувала по всьому світу, розповідаючи людям про 

свій досвід та про те, як Ісус підтримував її у всіх цих стражданнях. Вона 

називали себе «Бродягою для Господа» через те, що їй доводилось багато 

подорожувати. Вона померла у свій 91-й день народження у 1983 році.  

Б. М. Франклін втілив сутність ілюстрації Коррі у вірші: 

Моє життя – це вишивка, 

Що ш’є Господь мені,  

Не обираю кольори, 

Він краще знає їх.  

 

Часами шиє Він негоди, 

І забуваю в простоті,  

Що знає Він, що буде згодом 

На переді картини, не на тлі.  

 

Коли ж замовкне той станок,  

І перестануть ткачі ткать,  

Покаже Бог візерунок,  

Що не змогла я розібрать.  



 

Чорні нитки також потрібні -   

В Його всевміючих руках 

Вони як золото і срібло 

Шиють для мене кращий шлях.  

Колись ми зрозуміємо, чому темні нитки були настільки ж потрібні як і  

нитки із золота та срібла у візерунку Божого плану для нашого життя. 

 

23. Питання: Під час катастроф, чому Бог дозволяє деяким людям жити, а 

інші вмирають? 

      Відповідь: Ніхто, крім Бога, не знає відповіді на ваше запитання. Я думаю, 

катастрофи, такі як коронавірус, повинні змусити нас подумати про те, чи 

готові ми до смерті. Другого шансу після смерті немає. Якщо ми вмираємо 

неправильно в перший раз, ми не повернемося і не помремо вдруге. Джим 

Елліотт, місіонер у джунглях Еквадору, був замучений індійцями Аку в 1956 

р. разом із його чотирма супутниками. Джим написав багато записок у своїй 

Біблії та журналах, коли вивчав Слово Боже. Він писав: «Коли настане час 

помирати, переконайтесь, що все, що вам лишилося зробити, це померти» 

Він наголошував на важливості бути готовим до зустрічі з Богом. 

Приготуватися до зустрічі з Богом - означає повернутися від гріха і повірити 

Ісусу як Спасителю та іти за Ним. 

 

24. Питання: Чи є коронавірус найстрашнішою катастрофою, яка коли-небудь 

ставалася на Землі? 

      Відповідь: Ми не знаємо масштабів цієї катастрофи в даний час в світовій 

історії. Було багато трагедій та катастроф, деякі природного характеру, інші 

спричинені діяльністю людини. 

а. Чорна смерть або бубонна чума пройшла всією Європою у середині 1300-х 

років, загинуло близько 25 мільйонів людей. 



б. Пандемія грипу 1918 р. вбила за різними даними між 50 та 100 мільйонів 

людей. 

c. Голокост був геноцидом Другої світової війни у кількості шости мільйонів 

Європейських євреїв у 1941 – 1945 роках. 

г. Раанданський геноцид тривав близько 100 днів у 1994 році. Було вбито 

близько 800 000 людей. 

е. Землетрус та цунамі 2004 року в Індійському океані вбили 200 000 людей у 

країнах, що межують з Індійським океаном. 

Це час, коли нам потрібно молитися, щоб Бог допомагав нам у період 

пандемії вірусу. 

 

25. Питання: Чи дійсно Ісус воскрес із мертвих? 

      Відповідь: Так, Ісус воскрес із мертвих. Він знову ожив і зараз живе вічно. 

Його учень Іван, тоді старець, бачив Його вперше через понад 60 років. Ісус 

сказав йому: «І був Я мертвий, а ось Я Живий на вічні віки.» (Об. 1:18). 

 

26. Питання: Чи справді одного дня настане кінець світу? 

      Відповідь: Так. Слово Боже говорить: «І бачив я небо нове й нову землю, 

перше бо небо та перша земля проминули» (Об. 22:1). Слово Боже говорить, 

що небо і земля утворилися Словом Божим, і що земля була знищена водою. 

Ми читаємо: «А теперішні небо й земля заховані тим самим словом, і 

зберігаються для огню на день суду й загибелі безбожних людей. … День же 

Господній прибуде, як злодій вночі, коли з гуркотом небо мине, а стихії, 

розпечені, рунуть, а земля та діла, що на ній, погорять...» (2 Петра 3:7, 10). 

Нинішня земля і небо будуть знищені, щоб очиститися від всіх наслідків гріха, 

включаючи всі захворювання та віруси. Але для послідовників Ісуса страху 

немає. Ми не будемо тут під час цих катаклізмів. Ми будемо з Ісусом. 

 

27. Питання: Коронавірус застав увесь світ зненацька. Чи не вважаєте ви, що 

він  і Бога застав зненацька? І чи допоможе нам Бог у цій ситуації? 



      Відповідь: Ні, коронавірус не застав Бога зненацька, і так, Він допоможе 

нам у цій ситуації. Ніщо не може застати Бога зненацька. Він знає кінець від 

самого початку. Він знає кожного з нас, і Він знає, що нам потрібно. І Він 

пообіцяв задовольняти наші потреби. Апостол Павло писав у Слові Божому: 

«А мій Бог нехай виповнить вашу всяку потребу за Своїм багатством у Славі, 

у Христі Ісусі» (Філ. 4:19). Бог не каже, що Він задовольнить частину наших 

потреб. Він не каже, що буде задовольняти більшість наших потреб. Він каже, 

що задовольнить усі наші потреби. 

 

28. Питання: У мене є свої боги, яким я поклоняюся. Чому я повинен стати 

послідовником Ісуса? Якби я послідував за Ісусом, мені б довелося багато від 

чого відмовитись. 

     Відповідь: Ісус - єдиний шлях до Бога. Ісус сказав: «До Отця не приходить 

ніхто, якщо не через Мене» (Івана 14:6). Слово Боже говорить: «Нема ні в кім 

іншім спасіння. Бо під небом нема іншого Ймення, даного людям, що ним би 

спастися ми мали» (Дії, 4:12). До неба не так багато шляхів. Є лише один 

шлях. Це шлях через Ісусі і тільки Ісусі. Лише Ісус може пробачити ваші гріхи 

і дати вам вічне спасіння. Якщо ви обернетеся від ваших гріхів і попросите 

Ісуса пробачити вам і покладете свою віру і довіру на Нього, Він увійде у ваше 

життя і буде з вами навіки. 

Джим Елліот, місіонер, написав у своїй Біблії такі слова: «Він не дурень, 

щоб давати те, чого не може утримати, щоб отримати те, чого не може 

втратити.» Я закликаю вас сьогодні звернутися до Ісуса. Відверніться від 

своїх гріхів і покладіть  свою віру і довіру на Нього. Прийміть рішення 

слідувати за Ним щодня решту вашого життя. Роблячи це, ви отримаєте те, 

чого не зможете втратити.  

 



29. Питання: Я хочу звернутися до Ісуса і піти за Ним. Чи можете ви сказати 

мені, як саме я можу це зробити? 

       Відповідь: Так, я радий розповісти, як можна звернутися до Ісуса. Бог 

любить тебе і мене вічною любов’ю. Але наші гріхи розділили нас із Богом. 

Слово Боже говорить: «Бо всі згрішили, і позбавлені Божої слави» (Рим. 3:23). 

Але Бог все ще любить нас. Праведний і святий Бог знайшов шлях прощення 

наших гріхів. Це шлях через Ісуса Христа. Слово Боже говорить: «Один бо є 

Бог, і один Посередник між Богом та людьми, людина Христос Ісус, що дав 

Самого Себе на викуп за всіх» (1 Тим. 2:5-6). Ісус помер на хресті за наші гріхи. 

Він помер за нас. Він воскрес із мертвих і живий навіки. Він має силу увійти в 

наше життя, пробачити наші гріхи і дарувати нам вічне спасіння. 

 

Прощення гріхів і дар вічного життя - це безкоштовний дар Божий. Ми 

не працювати на нього; ми приймаємо його як подарунок. Щоб отримати 

прощення і вічне життя, ми повинні відвернутися від своїх гріхів і покласти 

свою віру і довіру на Ісуса, прийнявши Його у своє життя як Спасителя та 

Господа. 

           Послухайте наступну молитву: 

Дорогий Боже, я зараз відвертаюся від своїх гріхів. Я покладаю свою 

віру і довіряю тільки Ісусу, і хочу, щоб Він став моїм Спасителем і простив 

мене. Починаючи з цього дня, я буду слідувати за Ісусом. Спасибі Тобі, 

Господи Ісусе, за те, що Ти любиш мене, і за те, що Ти ввійшов у моє 

життя. Амінь. 

А тепер приєднайтесь до мене, помолившись цією молитвою. Ми будемо 

молитися нею речення за реченням.  Моліться до Бога від усього серця.  

Дорогий Боже, я зараз відвертаюся від своїх гріхів. (пауза для слухача, аби 

повторити) 

Я покладаю свою віру і довіряю тільки Ісусу, і хочу, щоб Він став моїм 

Спасителем і простив мене. (пауза для слухача, аби повторити) 



Починаючи з цього дня, я буду слідувати за Ісусом. (пауза для слухача, аби 

повторити) 

Спасибі Тобі, Господи Ісусе, за те, що Ти любиш мене, і за те, що Ти 

ввійшов у моє життя. (пауза для слухача, аби повторити) 

Амінь. 

Дякую за те, що ви помолилися цією молитвою. Коли ми довіряємо Ісусу 

Христу як нашому Спасителю і беремо в Нього життя, щоб наслідувати Його, 

ми отримуємо прощення наших гріхів і життя вічне. Його Дух починає жити в 

нас і допомагає нам щодня. 

Бог хоче, щоб ми зростали як віруючі в Христа. Один із способів такого 

зростання – це молитва, ми повинні говорити з Богом кожен день і дякувати 

Йому за Його благословення. Ми повинні просити Його прощення, коли 

робимо щось неправильно. Ми повинні просити Його керівництва кожного 

дня. 

Ми повинні читати Слово Боже кожен день. Боже Слово допоможе нам 

зміцнюватися в нашій вірі. Воно допоможе нам розуміти, як правильно жити. 

Добрий спосіб розпочинати кожен день - прочитати частину Божого Слова, а 

потім провести деякий час у молитві. 

Йти за Ісусом не завжди легко. Віруючого часто переслідують за те, що 

він є послідовником Христа. Ми не повинні дивуватися, коли інші 

переслідують нас і погано думають про нас, бо ми слідуємо за Ісусом. Ісус 

сказав: «Як Мене переслідували, то й вас переслідувати будуть» (Івана 15:20).  

Любов і прощення повинні характеризувати наше життя як віруючих, 

навіть якщо нас переслідують. Ісус сказав: «Любіть ворогів своїх, 

благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить 

вас, і моліться за тих, хто вас переслідує»  (Мт 5:44). 

Ми не справимося з переслідуваннями самотужки. Бог знає про кожне 

випробування, що з’являється на нашому шляху, але Він завжди з нами. Бог 

сказав: «Я тебе не покину, ані не відступлюся від тебе!» (Євр. 13:5). Через 

Його присутність у нашому житті, ми можемо сказати словами Писання: 



«Господь мені помічник, і я не злякаюсь нікого: що зробить людина мені?» 

(Євр. 13: 6). 

Нехай Бог вас благословить, у слідуванні за Ісусом кожного дня. 

(Музика: Музична тема різко стає гучнішою; швидко стихає до 

рівня фоновою, коли ведучий починає говорити) (Менше 10 секунд) 

«Якщо ви хочете отримати більше інформації про те, як прийняти 

Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, або якщо ви хочете дізнатися, 

як користуватися Словом Божим у своєму повсякденному житті / для 

отримання додаткового матеріалу, будь ласка, надрукуйте або напишіть:     » 

(Примітка ведучому: надайте тут свою контактну інформацію) 

 

Ця заздалегідь записана окрема передача може використовуватися для 

медіа-платформ та Веб-сайтів. 

 

 

 

 

 


