
ЧИ ПІКЛУЄТЬСЯ БОГ ПРО МЕНЕ? 
ІВАНА 2:1-11 

  
Сюжет: Ісус є відповіддю на складні життєві ситуації 

  
Ціль:  

• Показати біблійний погляд на різноманітні складні питання, які 

зустрічаються в будь-якій культурі. 

• Показати слухачам Ісуса, як єдину відповідь на ці запитання. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ РЕЖИСЕРА 
 

ДІЙОВІ ОСОБИ: (зверніть увагу на важливість інтонації голосу) 
• Кожен голос повинен помітно відрізнятися від іншої дійової особи. 

 
• Деякі дійові особи з’являються в багатьох випусках цього циклу. 

Використовуйте один і той самий голос для даної дійової особи. 
 
Хома:  оповідач, учень Ісуса (голос дорослого чоловіка)  
Пилип:  учень Ісуса (голос дорослого чоловіка) 
Ісус:  Син Божий (приємний голос дорослого чоловіка) 
  

Вказівки режисера для всіх, хто буде читати сценарій: 
 

• Це радіовистава. Всі слова та емоції відображуються в словах. Уважно 
читайте історію. Пам’ятайте, що слухач почує ці слова лише один раз; 
говоріть виразно, з відповідним емоційним забарвленням, звертаючи увагу 
на всі розділові знаки (робіть паузу, де стоїть кома, зупиняйтеся де стоїть 
крапка, робіть наголос де стоїть окличний знак, та особливо звертайте 
увагу на Слова жирним шрифтом). 
 

• Продивіться всі музичні композиції (виділені жирним/маленьким 
шрифтом) протягом всього сценарію. 

 
• Звертайте увагу на припис (жирним шрифтом) щодо звукових 

спецефектів. 
 

• Дотримуйтесь всіх голосових інструкцій (жирним шрифтом) в дужках 
протягом всього сценарію 

 
Нотатки для перекладача: Слова Священного Письма виділені курсивним 
шрифтом, в англійській версії використовується переклад NIV (1984). Посилання 
на Священне Письмо надаються в поміч перекладачу і не повинні читатися як 
частина сценарію. 
 



 

Чи піклується Бог про мене? 

002 Місце писання: Ін. 2: 1-11 

(Музика: починається музика заставки, потім поступово зникає, щоб 

підкреслити слова ведучого) 

Ведучий 

Ласкаво просимо в: «Історію зсередини» 

Якщо ви не один з небагатьох, хто живе в замку, оточеному всім, чого тільки 

може побажати душа і присутніми слугами, які вкривають вас від все не 

бажаного, то ви швидше за все могли помітити, що світ сповнений чоловіків і 

жінок, які живуть при складних обставинах, борючись кожен день за 

виживання і за те, щоб забезпечити їжею і притулком свою сім'ю. Питання, 

яким вони задаються, не їсти: «Що ж я повинен є сьогодні?», Але: «Чи буду я 

знову є?»  

Для багатьох, хто щодня стикається з даними питаннями про виживання, 

говоримо про Бога і Його чудовому плані для нашого життя, почують навіть 

глухі; досвід, здається вчить їх, що якщо Він і справді реальний, то Бог або не 

знає їх, або просто не звертає на них уваги. Дійсний питання, яким вони 

задаються, є: «піклується про мене Бог?» 

Дорогий друже, якщо ти коли небудь задавався таким питанням, то у мене є для 

тебе хороші новини: Бог не тільки знає тебе, але і більш, Він точно знає через 

що ти зараз проходиш. 

Приєднуйтесь до нас, так як ми зараз будемо слухати другий епізод із серії 

«Важких питань про Бога», які засновані на історіях реальних людей Слова 

Божого. 

(Музика: наростає, щоб показати заміну сцени, потім знову затихає) 

 
 

 

 

 

 



 

Сцена 1. 

Вставка: (ніч, легкий вітерець і цвірікання цвіркунів) 

Фома: (розповідає) Коли я вперше зустрів Ісуса з Назарета, я був далеко не 

таким, кого ви б назвали гарним учнем. Ніколи не прислухався до релігійних 

навчань, не мав друзів або родичів серед Його учнів, не мав ніяких особливих 

дарів або талантів, які могли б допомогти в даній ситуації, але більш того, у 

мене не було нікого бажання ставати учнем. Але як факт, озираючись назад, 

саме поняття того, що я погодився стати учнем Ісуса, зараз для мене виглядає 

просто смішним, з однієї простої причини: Він був Учителем релігії, Учителю, 

але я ніколи навіть не вірив в Бога. 

Вставка: (звук багаття) 

Фома: (розповідаючи, зітхає) Але я дійсно погодився на це, і так я став 

послідовником Учителю Ісуса. І як з'ясувалося ... Я був не єдиним, серед Його 

учнів, у кого були питання і застереження. 

Вставка: (легке бурмотіння) 

Філіп: Фома! Тут! 

Вставка: (кроки, що наближаються і потім зупиняються) 

Філіп: Ось, сідай. 

Фома: Дякую, Філіп! 

Вставка: (Фома сідає на землю біля багаття) 

Філіп: Так ось, постав Ісуса своє питання. 

Фома: (здивований) ЩО? 

Філіп: Ну в тебе було питання до Ісуса .. пам'ятаєш? 

Фома: Я не розумію про що ти говориш, Філіп. 

Філіп: Звичайно розумієш. (Спонукає) Вчора ..? Коли ми були в місті ..? 



Фома: Я ... 

Філіп: Після того, як Ісус зцілив старого біля басейну в Віфсаїді? 

Фома: (збентежений) Ааа .. Той. 

Філіп: Давай, запитай Його. 

Фома: Філіп, я правда не хочу .. 

Ісус: (м'яко посміхаючись) Філіп .. Якщо у нього є питання, то він його 

поставить. Тобі не потрібно його силою штовхати. 

Філіп: Але, Ісус, у Фоми є питання з приводу чудес. 

Фома: Філіп, я правда не хотів Ісуса цим напружувати .. 

Ісус: Ти здивований як я зміг змусити людину ходити, який був паралізований 

багато років. Тобі було важко повірити своїм очам, і ти падаєш в замішання, чи 

не було це просто якимось трюком. 

Вставка: (сова гуде на відстані) 

Фома: Ну .. Ну я б прям так не сказав .. 

Ісус: Не турбуйся, мій друг; я взагалі не ображаюся. Але як факт, ти вже не 

перший в цій групі людей, у кого виникали питання з цього приводу. Правда, 

Філіп? 

Філіп: (сміється) О, я знав, що Ти так скажеш, Ісус. 

Ісус: Чи є щось, що ти б хотів розповісти нашому новому другу, Філіп? 

Філіп: Я так розумію, що Ісус говорить про невеликому інцидент, який стався 

пару місяців тому в Галілеї, в маленькому містечку під назвою Кана. 

Фома: Я про це нічого не чув. 

Філіп: Ну, втім як і я. Ми тоді тільки познайомилися з Ісусом, і тоді нас було 

Всього 3. Ми тоді тільки знайшли Нафанаїла, і тут, Ісус нам сказав, що ми все 

запрошені навесілля в Кані. 



Ісус: (сміючись) Ні, ні, Філіп. Я сказав, що тільки я запрошений. 

Філіп: Ну, все одно, ми всі пішли з Ісусом на весілля. І тоді якраз і почалися 

проблеми. 

Вставка: (звук сови знову) 

Фома: проблеми? 

Філіп: Так, прийшло дуже багато людей, і було дуже мало вина. 

Фома: Що ти маєш на увазі? У них просто закінчилося вино? 

Філіп: Так. 

Фома: (сміється) І .. це була твоя вина ?? 

Філіп: Ні! Ні, просто господар бенкету не зварила досить вина. 

Фома: І що ж він зробив? 

Філіп: Ну він нічого не міг зробити. Там взагалі не залишилося вина, де або на 

території. 

Фома: Ну .. і в чому ж суть історії? 

Філіп: Ісус вирішив цю проблему. 

Фома: (скептично) Він вирішив цю проблему ?? Але що ж Він тоді зробив? 

Філіп: Він .. Він перетворив воду на вино. 

Фома: Я зрозумів. 

Філіп: Там поблизу, були 6 великих кам'яних судин, наповнених водою. 

Фома: наповнення водою. 

Філіп: Так. 

Вставка: (звуки сови) 

Фома: Я не хочу здатися грубим, але .. як ти знаєш, що це точно була вода? 



Ісус: (сміючись) Тому що Філіп не вірив в те, що я змінив воду. Коли слуги 

проносили посудини з водою повз нього, щоб поставити в центрі, то Філіп же 

підбіг і спробував. 

Фома: І ..? 

Філіп: І це була просто вода. Я був дуже розчарований. 

Фома: Але .. Я не розумію. Якщо це була просто вода, то як це вирішує 

проблему ?? 

Філіп: Я подумав точно так же. Я став і просто дивився з острахів, господар 

бенкету взяв трохи цієї води і сам спробував. 

Музика: підводить до зміни сцени, і потім затихає) 

Антракт: 

Ведучий: Дякую, що залишаєтеся з нами. Ви зараз слухаєте: «Історію 

зсередини». Сьогодні ми говоримо про «Важких питаннях про Бога», які 

засновані на реальних людях їх історіях в Слові Божому. Раніше в нашій історії, 

Фома відповів на заклик Ісуса, щоб слідувати за Ним, і потім опинився серед 

Його учнів, які зібралися разом біля багаття, після довгого дня. Але Фома трохи 

скептично ставився до Ісуса і взагалі до всіх розмов про Бога і Його чудеса. 

Як бачите, Фома був не впевнений в тому, що він вірив у Бога, і навіть те, що 

Він взагалі існує, Фома не міг повірити в те, що Бог про нього як - небудь 

піклується. І так, слухайте далі, ми продовжуємо історію. 

(Музика: фон зникає в міру повернення звукових ефектів) 

Сцена 2. 

Вставка: (ніч, легкий вітерець, звуки цвіркунів, і звуки багаття) 

Фома: Отже .. керуючий банкетом спробував воду і ..? 

Філіп: Він просто застиг там на секунду, з здивованим виглядом на обличчі. Я 

прям затамував подих на той момент. Але потім він посміхнувся і сказав: 



«Кожна людина подає перше добре вино, а як понапиваються, тоді гірше; а ти 

добре вино аж на досі.»(Св. Євангеліє від Іоанна 2:10) 

Фома: І? 

Філіп: Потім він повернувся до нареченого і сказав: «а ти добре вино аж на 

досі.» (Св. Євангеліє від Іоанна 2:10) Це було не просто вино, Фома, це було 

найкраще вино, яке той господар коли-небудь куштував. 

Фома: (з паузою) Знаєш що? 

Філіп: Що? 

Вставка: (Фома різко встає на ноги) 

Фома: Мені цього не бракувало. 

Вставка: (швидкі кроки відступають, коли Фома йде, бормочат голосу 

серед здивованих учнів) 

Філіп: (голос підвищується) Фома! Що трапилося? Куди ти йдеш?? 

Вставка: (голоси затихають, коли зникає Фома) 

Фома: (бурмочучи собі під ніс) Що це за нонсенс? Вода в вино .. 

Вставка: (звуки багаття і голосів затихають, так як Фома продовжує жваво 

йти) 

Філіп: (з далека) Фома! Фома, почекай! 

Вставка: (далеко, наздоганяє Фому Філіп) 

Філіп: (ближче) Фома! Зупинись! 

Вставка: (Фома зупиняється і Філіп переганяє його) 

Фома: Чого ти хочеш? 

Вставка: (Філіп спиняється, ледве дихаючи) 

Філіп: (задихаючись) Чому ?? Чому ти так втік ?? 

Фома: Послухай, Філіп, я туди назад не повернуся .. я не .. 



Філіп: (перечекав момент, щоб продовжити) Ти не .. що? 

Фома: Я перепрошую, але я в це все не вірю. 

Філіп: Але я бачив це все своїми власними очима. Я спробував воду, і потім 

спробував вино з того самого судини. Це було диво. 

Фома: Добре. Ти в це віриш. Я цього не бачив, і я не вірю в це. 

Філіп: Але ти сам бачив як Ісус зцілив кульгавого в Єрусалимі. 

Фома: Я не впевнений в тому, що бачив. 

Вставка .: (на момент між двома утворилася тиша, звук ночі на тлі) 

Філіп: (м'яко) Що сталося, Фома? Що тебе турбує? 

Фома: Я .. 

Філіп: (м'яко) Що саме ?. 

Фома: Чому все це, Філіп? 

Філіп: Що ти маєш на увазі? 

Фома: Так що, якщо Він може являти чудеса? Ну то, що Він може 

перетворювати воду на вино? Що це доводить? 

Філіп: Ну, це доводить, що Ісус був посланий Богом, чи не так? 

Фома: (підвищуючи трохи голос) Чи не так? Отже, якщо це так, то чому ж Бог 

Його послав? 

Філіп: Щоб показати нам, що Бог піклується про нас. 

Фома: (голосніше) Щоб показати нам Свою турботу? Він піклується? Як саме 

перетворення води в вино показує, що Він як або про нас піклується? 

Філіп: Зараз, зараз, тільки заспокойся .. 

Фома: (майже кричачи) Що довело вино, Філіп? Ну, те, що кожен спробував 

чудо з вином! І врешті-решт, як це кому небудь допомогло? Зараз Ісус - зірка! 

Добре Йому! 



Філіп: (м'яко) Ніхто не знав про чудо, Фома. 

Фома: Що? Що ти маєш на увазі? Без сумнівів, господар бенкету знав про .. 

Філіп: Ні. 

Фома: А як же гості? 

Філіп: Ні. Ніхто з них не знав. 

Фома: Я не розумію. (Пауза) А як же ще є молодий? 

Філіп: Я думаю, що він знав, що щось трапилося, але .. ми йому теж ніколи не 

говорили. 

Фома: (м'яко) Но..Но навіщо тоді Ісус явив чудо, якщо Він не збирався 

зізнаватися в цьому? 

Філіп: Ісус не здійснював диво, щоб привернути до себе увагу. У Нього була 

інша мета. 

Фома: Для вигоди спраглих води, гостей, я сподіваюся? 

Філіп: Ні, хоча кожен на весіллі витягнув з цього користь, але це не було прям 

для них. 

Фома: Так для чого це було тоді? 

Філіп: Це було для нас, Його учнів, це було для мене, Фома. Ісус явив диво для 

мене. 

Фома: Що? Навіщо б Йому це робити? 

Філіп: Дозволь мені задати тобі питання, Фома! Чому ти погодився слідувати 

за Ісусом? 

Фома: Я .. Я не знаю чому .. 

Філіп: Дозволь мені дещо тобі порадити. (Пауза) Я підозрюю, що як і я, ти 

втомився від помилкового благочестя і порожніх обіцянок наших релігійних 

лідерів. Ти шукав щось, у що можна вірити, але до теперішнього часу ти нічого 

не знайшов. До цього моменту. 



Фома: Продовжуй .. 

Філіп: Слідувати за Ісусом тільки тому, що Він покликав тебе зробити крок 

віри. 

Фома: Я не сказав, що я вірю в .. 

Філіп: Ох, але Фома, ти пішов за Ним! Ти не хочеш цього визнати, до це дещо 

про тебе говорить: це говорить про те, що ти шукаєш чогось більшого. 

Фома: Це все дуже цікаво, але як це має відношення до Його пропонованим 

чудесам? 

Філіп: Я теж був в пошуках, Фома, і я вірю, що в Ісусі я знайшов те, що шукав: 

хтось помістив в мене віру. 

Фома: Отже, у тебе віра в Нього. Я все ще не бачу зв'язку. 

Філіп: Чудо з перетворенням води на вино, чудо, коли паралізований пішов, 

обидва мали одну мету: щоб затвердити віру тих, хто вірить в Ісуса. 

Фома: І .. вино було для того, щоб ти спробував .. і ти кажеш, що зцілення того 

старого було не для його блага, а просто щоб я утвердився? 

Філіп: Ні, ні, не зовсім. Зцілення було справжнє, і паралізований чоловік теж 

отримав своє благо, але, Фома, Бог був прославлений, не тільки за Свої чудеса, 

але і так само в серцях тих, хто слідує з Ним. Чудеса були призначені для 

утвердження нашої віри. 

Фома: Ти кличеш мене повірити в те, що Бог піклується про мене .. тому, що 

Ісус зцілив старого. 

(Музика: підкреслює музика починається спокійно) 

Філіп: О, так, Він піклується, Фома, Він піклується про старого, який сидів все 

ті роки біля басейну, і Він піклується про молодого нареченого і його 

нареченій, у яких закінчився вино. І, Фома, Бог піклується про тебе досить, що 

послав Ісуса до тебе. Бачиш? Ісус є доказом того, що Бог про нас дбає. 



(Музика: підкреслює музика затихає, потім починається фонова музика 

перед словами ведучого) 

Наша відповідь на Божий заклик 

Ведучий. 

Схоже, що Філіп не дозволить Фомі піти геть. Помістивши в нього віру в Ісуса, 

Філіп визнав, що Бог просто вів роботу з серцем його нового друга. І він мав 

рацію: Бог справді піклується про Фому, так само як Він піклується про мене і 

про тебе. 

Чому, спитаєш? Тому, що Бог нас створив. Він створив мене і тебе. Тому що, 

Він нас створив, ми для Нього дуже важливі. Він любить нас вічною любов'ю. 

Бог називав Авраама «друже мій» (Іс. 41: 8) Господь говорив Мойсеєві: «як 

говорить хто до друга свого» (Ісх.33: 11) І Бог є наш Друг. Ми можемо 

спілкуватися з Ним як з другом. 

Я хочу помолитися Богу короткою молитвою від мого серця. Слухайте мою 

молитву, і після того, як я буду молитися, я поведу вас у цій молитві. 

Дорогий Бог, я дякую Тобі за те, що Ти зробив мене, і через це я особливий 

для Тебе. Дякую Тобі за Твою велику любов до мене. Спасибі, що я Твій 

друг. Я люблю тебе. Амінь. 

А зараз повторюйте молитву за мною. Ми будемо молитися з перервами. 

Постарайтеся помолитися вашої власної молитвою. Моліться від усього 

Серця. 

Дорогий Бог, (пауза) 

Я дякую Тобі за те, що Ти зробив мене, і через це я особливий для 

Тебе.(Пауза) 

Дякую Тобі за Твою велику любов до мене. (Пауза) 

Спасибі, що я Твій друг. (Пауза) 



Я люблю тебе. Амінь. (пауза) 

Спасибі Вам, за те, що молилися зараз. Ми будемо більше вивчати про Бога і 

про Його любові до нас в нашій наступній передачі. 

(Музика: основна тема починає грати голосніше і потім пропадає з 

закінченням історії) 


