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РЕКОМЕНДАЦІЇ РЕЖИСЕРА 

 

Дійові особи: (звернути увагу на важливість тону голосу) 

• Кожен голос має помітно відрізнятися від іншого діючої особи. 

• Деякі дійові особи з'являються у багатьох випусках цього циклу. Використовуйте один і 
той же голос для даного діючої особи. 

Фома:     оповідач, учень Ісуса (голос дорослого чоловіка) 

Філіп:      учень Ісуса (голос дорослого чоловіка) 

Ісус:         Син Божий (який володіє голос дорослого чоловіка) 

  

Вказівки режисера для всіх, хто буде читати сценарій: 

 

• Це радіоспектакль. Всі слова і емоції виражаються словами. Уважно читайте історію. 
Пам'ятайте, що слухач почує ці слова всього лише один раз; говорите виразно з відповідною 
емоційним забарвленням, звертаючи увагу на всі знаки пунктуації (робіть паузи де стоїть 
кома, зупинки де стоїть крапка, робіть наголос де стоїть знак оклику, і особливо акцентуйте 
Слова жирним шрифтом). 

 

• Перегляньте всі музичні композиції (виділені жирним / дрібним шрифтом) протягом усього 
сценарію. 

 

• Звертайте увагу на приписи (жирним шрифтом) щодо звукових спецефектів. 

 

• Дотримуйтесь голосових інструкцій (жирним шрифтом) в дужках протягом усього сценарію. 

Нотатки для перекладача: Слова Святого Письма виділені курсивним шрифтом, в англійській 
версії використовується переклад NIV (1984). Посилання на Писання наводяться для 
допомоги перекладачам і не повинні читатися як частина сценарію. 

 



Чи знає Бог, хто я є? 

Місце писання: Мф. 14: 22-33 

Музика: (починається фонова музика, і потім затихає перед словами ведучого) 

Ведучий 

Ласкаво просимо в «Історію зсередини» 

Якщо ви схожі на більшість з нас, то ви напевно помічали, що світ наповнений чоловіками і 
жінками, які живуть в складних обставинах, що борються за виживання кожен день, щоб 
забезпечити їхню родину їжею і дахом над головою. Питання, яким вони задаються, не 
такий: «Що ж я сьогодні буду їсти на вечерю?», А «Чи вийде мені знову поїсти?» 

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. 
Нагальне питання, яким вони задаються, є: «Чи знає Бог взагалі, хто я такий?» 

Дорогий друже, якщо ти коли-небудь задавався цим питанням, то у мене для тебе є хороші 
новини: Бог не тільки знає, хто ти, але Він знає тебе близько, ще з дня твого народження. В 
Слові Божому про Нього говориться: «13. Бо Ти вчинив нирки мої, Ти виткав мене в утробі 
матері моєї .. і до книги Твоєї записані всі дні, призначені для мене, коли жодного з них ще 
не було. » 

(Псалтир 138: 13,16) 

Приєднуйтесь до нас, так як ми зараз будемо слухати третій 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: (розповідаючи) Коли Ісус покликав мене залишити бізнес мого батька і слідувати за 
Ним - бути Його учнем - моїм першим бажанням було - просто засміятися. Для Ісуса, як ви 
розумієте, який був Учителю і релігійним Учителем, я, іншими словами, був звичайним 
нерелігійним скептиком. Він був висхідною зіркою з натовпом народу, проповідуючи хороші 
вести і являючи чудеса, куди б він не пішов. Я ж був бідним, неуспішним шкіряником, який 
ніколи не вірив в Бога. 

Вставка: (звуки наближаються кроків) 

Фома: (розповідаючи, зітхає): І ще, по певних причин, я в той час не розумів, що я подолав 
то перше бажання, залишив мого батька, і пішов за Ісусом, ставши одним з Його 12 учнів. 

Вставка: (фоном спокійні голоси, під час розмови Фоми і Філіпа) 

Філіп: (позіхає і зітхає) Отже ... це був важкий день. 

Фома: Це завжди так неспокійно навколо Ісуса? 

Філіп: завжди. (Позіхає) Тільки іноді, речі не такі веселі, як сьогодні. 



Фома: Веселі? Ти вважаєш, сьогодні було весело? 

Філіп: Нуу ... взагалі, так, вважаю. 

Фома: Ви весь час сперечаєтеся з релігійними лідерами, а потім намагаєтеся відновити 
смердючу, голодний натовп всю другу половину дня? 

Філіп: Фома, навіть ти повинен визнати, що те, що сталося сьогодні - було дивом. 

Вставка: (дальній звук хвиль, ласкаво принишклих на березі) 

Фома: Так, так, я визнаю це. Ісус нагодував тисячі людей всього лише п'ятьма хлібами .. 

Філіп: І 2 рибами .. 

Фома: І двома рибами, да .. але, наскільки я розумію, все це було зруйновано 
роздратованим натовпом- все ті хапають, що стискають пальці, все ті люди, які збирають і 
наповнюють свої плащі їжею, все ті вимогливі, все штовхалися і пхалися. Це було жахливо. 

Філіп: І ще, там було настільки багато їжі, що залишилося 12 коробів. І врешті-решт, вони всі 
були задоволені. 

Вставка: (шум хвиль стає голосніше) 

Фома: І це було інше. Після того, як вони наситилися, весь натовп просто залишила все там, 
де сиділи, і пішла за Ісусом на гору, штовхаючись і обурюючись, намагалися роздобути Його 
увагу. А ми залишилися прибирати весь той жах. 

Вставка: (сліди і бурчання зупиняються, а хвилі стають голосніше і близько) 

Філіп: Ми учні, Фома, це те, що ми робимо. 

Фома: Я думав, що учні повинні навчатися у Свого вчителя, але не прибирати за Ним. 

Вставка: (прочищаючи горло, голосніше бурчання) 

Філіп: Гаразд, хлопець, досить жалітися. Петро? 

Петро: (прочищаючи горло, бурчить) Ам .. Філіп прав. Я не хочу більше слухати це бурчання. 

Вставка: (бурчання повільно затихає) 

Петро: Так краще, а зараз – в човен! 

Вставка: (різке бурчання і стогін у відповідь). 

Петро: (підвищуючи голос) Я сказав, ніякого більше бурчання! Зараз, в човен! 

Вставка: (бурчання зменшувалася, але не зовсім, дерев'яні скрипи і шумливі шуми, коли 
чоловіки дерлися на борт) 

Філіп: Куди ми пливемо, Петро? 

Петро: На іншу сторону озера. 

Фома: (здивовано) На іншу сторону озера? Але, Петро .. навіщо? Там же нічого немає, але .. 

Петро: Я знаю, Фома! Але Ісус сказав плисти на той бік озера, я не питав Його, щоб пояснив 
навіщо. 



Фома: Але .. 

Петро: Залазь в човен, Фома. Ти теж, Філіп. 

Філіп: Але, де ж Ісус? Він з нами не пливе? 

Петро: Чи не пливе. Він сказав, що зустрітися з нами пізніше. (Підвищуючи голос) Яків! 
Відіпхни! 

Вставка: (човен скрипить по піску, коли учні її відштовхують в воду, раптом човен вільно 
пливе, навколо балаканина, хвилі піднімаються) 

Петро: (кричить) Тягніть, хлопці! Направляючи нас на південний схід, через озеро! 

Вставка: (хвилі вщухають, все заспокоюються і починається базікання) 

Філіп: Фома? З тобою все добре? Ти виглядаєш дещо не здоровим. 

Фома: (видаючи звук) Я на це не підписувався, Філіп. 

Філіп: Що сталося? Тобі не подобається море? 

Фома: Ні, не подобається! Але справа не тільки в хвилях, Філіп. Мені подобається все, в 
принципі - біганина навколо, прибирання, галасливі натовпи людей. Я думав, що бути учнем 
буде більш .. 

Філіп: (зупинився, потім спонукає) Буде більше .. що? 

Фома: Ну, буде більш гідно. Ми тільки Його слуги, Філіп. Він каже: «Заберіть це!», І ми 
забираємо. Він каже: «Ідіть туди!», І ми йдемо. Я не бачу сенсу. 

Філіп: Будь терплячий, Фома. Не завжди все так. Будуть часи, коли перебування поряд з 
Ісусом буде просто захоплювати у тебе дух. 

Фома: Перебування поруч з Ним? Філіп, я і двох хвилин не провів з Ним, з того моменту, як 
погодився слідувати за Ним. Я навіть не впевнений, що Він знає моє ім'я 

Філіп: Це просто нерозумно, Фома, звичайно Він знає твоє ім'я. 

Фома: Якщо це так, Філіп, то ситуація навіть гірша, ніж я думав. 

Філіп: Чому ти б міг так сказати? 

Фома: Тому що, з самого першого дня, Філіп, я не чув, щоб Ісус називав моє ім'я, хоча б раз. 

Філіп: Фома, я не можу в це повірити .. 

Фома: Учителю чи ні, чудеса чи ні, я явно нічого не значу для Нього, або Його Бога. Я всього 
лише зручний слуга, і більше не хочу таким бути. 

Музика: (підкреслює перехід сцени, починається  м’яко) 

Філіп: Але, Фома .. 

Фома: Я серйозно, Філіп. Цілковито. Коли ми доберемося до іншого боку озера, я сам знайду 
дорогу додому. 

Музика: (набухає, щоб вказати зміну сцени, потім зникає до м'якого підкреслення) 

 



АНТРАКТ 

Ведучий: Дякую, що включилися. Ви слухаєте «Історію зсередини». Сьогодні ми 
продовжуємо слідувати серії «важких питань про Бога» які засновані на реальних подіях і 
персонажах Слова Божого. Раніше в нашій історії, Фома відповів на заклик Ісуса слідувати за 
Ним, і опинився серед Його учнів, оскільки вони переміщалися по сільській місцевості, 
служачи і проповідуючи надію і хороші новини всюди, куди б вони не пішли. Але, 
незважаючи на кілька неймовірних чудес, які Ісус являв прямо перед його очима, Фома 
залишався скептичним щодо Ісуса. Річ у тім, для Фоми не було впевненості в тому, що він 
вірив у Бога, і навіть якщо Бог існував, Фома не вірив, що Бог або його посланник Ісус взагалі 
не дбають про нього. Слухайте зараз, так як ми продовжуємо історію. 

(Музика: фонова музика) 

Сцена 2. 

Вставка: (зараз виникає жорсткий вітерець, весла все ще тягнуть, але вже не акуратно - 
хвилі ляскають на човні, і люди кричали один одному і веслували шаленими темпами 
борючись з грубого моря) 

Філіп: (голосно) Фома, ти в порядку? 

Фома: (голосно): Ні, не в порядку! 

Філіп: (голосно): Фома, я знаю, що тобі тут не комфортно, в цей шторм, але все буває не так 
уже й погано, як здається на перший погляд. 

Фома: (голосно): Ні, Філіп, мені слід було б краще знати, ніж думати про те, що все може 
звернутися до кращого для мене. Я боюся, що ми всі загинемо прямо посеред цього моря, і 
це моя вина! 

Філіп: (голосно) Як ти можеш звинувачувати себе в цій бурі? 

Фома: (голосно): Я проклятий! Нічого не обернеться для мене хорошим чином. 

Філіп: (голосно): Що ти маєш на увазі? 

Фома: (голосно): Скільки я себе пам'ятаю, то завжди було одне нещастя за іншим! Смерть 
моєї мами, коли я був ще зовсім юний, бідність все життя, розп'яття всіх моїх братів 
римлянами, Релігія стискала мені горло через батька і моїх дядьків. Філіп, нічого і того, до 
чого я коли-небудь торкався, або був залучений - не зверталося для мене на благо. І зараз 
це! Я був дурним, коли сподівався на те, що щось може для мене закінчитися добре. 

Філіп: (голосно): Але, Фома, все для тебе змінилося в кращу сторону. 

Фома: (голосно): Як ти можеш це говорити? Ось тут я є передбачуваним учнем рабина Ісуса, 
збирається померти в море, і Він навіть не знає хто я такий! 

Філіп: (голосно): Ти не правий, Фома! Ісус шукав тебе і назвав по імені, Він піклується про 
тебе так само сильно, як і про мене, або про інших в цьому човні! 

Фома: (голосно): Але навіщо Він тоді послав нас сюди на смерть? 

Вставка: (Раптові різкі голоси, вскрикують від страху) 

Фома: (голосно): І що зараз? 



Філіп: (підвищує голос): Петро, що відбувається? 

Петро: (в метушні): хтось ... хтось іде! 

Вставка: різкіші голоси, кричущі в страху) 

Фома: (в метушні): Хтось йде нас врятувати? 

Філіп: (метушні): Хтось наближається ?? В іншому човні? 

Петро: Ні! Цей хтось йде по воді! 

Вставка: (Голоси кричать: «Це привид!», «Дух підходить!») 

Ісус: (з далека, кричачи в цій всій метушні): «Заспокойтесь, це Я, не бійтеся. » (Св. 
Євангеліє від Матвія 14:27) 

Фома: (в метушні): Хто це, Петро? Що відбувається? 

Петро: Я думаю, це .. Ісус! (Кричить) «Господи! якщо це Ти, звели, щоб прийшов я до Тебе по 
воді. » 

(Св. Євангеліє від Матвія 14:28) 

Фома: Петро, що ти робиш ?? Ти з глузду з'їхав?? 

Ісус: (кричить з далека): Петро, це Я! Іди! 

Фома: Петро, не треба .. 

Філіп: (кричить): Дивись! А дивись, Хомо! Петро теж йде по воді! 

Вставка: (Раптовий вибух вітру і величезний сплеск хвиль врізаються в човен) 

Фома: (кричить): Петро, ти впадеш !! 

Філіп: (кричачи): О ні !! Він тоне! Він точно потоне !! 

Петро: (кричить здалеку): «Господи! Врятуй мене." (Св. Євангеліє від Матвія 14:30) 

Фома: (кричить): Я знав це! Це моя провина!! 

Філіп: (кричачи): Дивись! Це Ісус! Він взяв Петро за руку! Він веде його назад! 

Вставка: (вітер починає стихати, і хвилі починають згладжуватися, чутно сплески, коли 
наближаються Ісус і Петро) 

Філіп: (кричачи): Лови його, Андрію! Тягни в човен! 

Вставка: (звуки боротьби, коли вони виводять Петра в човен, вітер і хвилі продовжують 
стихати, поки море не стало спокійним і гладким) 

Ісус: (ввічливо, з натяком на смішок): «Маловіре навіщо ти засумнівався? » (Св. Євангеліє 
від Матвія 14:31) 

Вставка: (єдиний звук - це м'який прибій за боком човна) 

Фома: (м'яко): А з Петром .. все буде добре ?? 

Ісус: Так, Фома, з ним все буде в порядку. Я б ніколи не дав йому потонути. О, і Фома ... 



Фома: Так, Ісус .. 

Ісус: (легко посміхається): Я знаю хто ти. 

Музика: (підкреслює зміну сцени, починається фонова музика) 

НАША ВІДПОВІДЬ СЛОВУ БОЖОМУ 

Ведучий 

 Фома, можливо, ще не усвідомлює цього, але його життя ось-ось зміниться, різко. Річ у тім, 
його друг Філіп мав рацію, Ісус спеціально шукав кожного зі своїх 12 учнів, і Він піклується 
про кожного з них. Точно так же, як Він ніколи б не допустив, щоб Петро потонув в 
бурхливому морі, Ісус ніколи не дозволив би Фомі відвернутися, не звертаючись до його 
страхам і побоюванням і не надавши б йому можливості знайти відповіді. 

Але в кінцевому підсумку, Фомі довелося зіткнутися з деякими складними проблемами, 
починаючи з спотвореного погляду на Бога і джерела проблем, які він випробував за все своє 
життя. Його проблемою була не його погана удача або прокляття, а був його власний гріх. 

В Слові Боже ясно сказано, що кожна людина грішник. «Тому що всі згрішили і позбавлені 
слави Божої ...» (Послання до Римлян 3:23) 

Бог праведної і святий. Гріх стає перешкодою між нами і Богом. Ти і я відділені від Бога через 
свого гріха. 

Але хоча ми і грішники, Бог все ще любить нас. Нічого не може відокремити нас від любові 
Божої. Бог є Богом прощення. Він уможливив то, щоб грішна людина міг бути прощений і 
відновив хороші відносини з Богом. 

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 знаю, що я згрішив. Я зізнаюсь перед Тобою, що я грішник. Пробач мене за 
мої гріхи. Дякую Тобі за те, що Ти досі мене любиш. Дякую Тобі за те, що Ти зробив 
можливим прощення моїх гріхів. Я хочу більше знати про це. 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 знаю, що я згрішив. (Пауза) 

Я зізнаюсь перед Тобою, що я грішник.(Пауза) 

Пробач мене за мої гріхи. (пауза) 

Дякую Тобі за те, що Ти досі мене любиш. (пауза) 

Дякую Тобі за те, що Ти зробив можливим прощення моїх гріхів. (пауза) 

Я хочу більше знати про це. (пауза) 

 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) 


