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• Спрямувати слухача на Ісуса, як остаточну відповідь на це питання 
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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. 

 

 

 

 



Чому Бог допускає випробування? (частина 2) 

Місце Письма: Ін. 10:11 Ін. 11: 1-16 

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

Ведучий 

Ласкаво просимо в «Історію Зсередини». 

За 4 наші передачі, ми розглянули 4 питання, кожен є досить складним з непростими відповідями. В 
останній раз ми розглядали питання про випробування: чому деякі відчувають тільки жахливі, 
нестерпні страждання, в той час як інші нічого, крім простоти і комфорту? У світі, де яскраво світить 
сонце і дощ однаково поширюється на всіх нас без дискримінації, де справедливість в цьому? Якщо є 
Бог, і якщо Він усвідомлює нашу ситуацію, то чому Він допускає таке нерівність? 

Дорогий друже, якщо ти коли-небудь стикався з важкими випробуваннями, і задавався таким 
питанням, то у мене є хороші новини для тебе: Бог не тільки є, Він бачить те, через що ти зараз 
проходиш і Він рясно піклується про тебе. 

Приєднуйся зараз до нас, так як ми продовжуємо шукати відповіді на складні питання, оскільки ми 
знову розглядаємо проблему страждань, засновану на подіях і людях, знайдених в Слові Божому. 

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

Сцена 1. 

Вставка: (ніч, легкий вітерець і цвірікання цвіркунів) 

Фома: (оповідач): Мене звати Фома, і я був учнем Ісуса. Більшу частину життя я не був релігійною 
людиною, і як факт, взагалі не вірив у Бога, і тоді, коли я опинився серед учнів і послідовників 
релігійного Вчителя, то це було трохи іронічно. 

Вставка: (звук багаття) 

Фома: Але я проводив все більше і більше часу з Ісусом, я почав задаватися питаннями - важкими 
питаннями - і виникають сумніви, які я незабаром зрозумів, здавалося, були в умах деяких з Його 
інших учнів, але які ніхто з них не бажав озвучувати. 

Вставка: (шум голосів навколо багаття) 

Фома: До третього року мого перебування серед учнів, Ісус привертав величезні натовпи людей і 
увагу всюди, куди б Він не пішов. Він являв сотні чудес, прямо на наших очах - повертаючи сліпим зір, 
піднімаючи кульгавих і на ноги, зцілюючи чоловіків, жінок і дітей від усіх видів хвороб і знемоги. Це 
все було чудово і прекрасно, і я був там, щоб бути свідком цього. Але в один вечір, через кілька днів 
після того, як Ісус повернув зір тому чоловікові, який з народження був сліпим, я задався питанням. 

Вставка: (хтось трохи сміється, і балаканина триває) 

Фома: Ісус .. чи можу я поставити Тобі ще одне питання? 

Ісус: Фома, я був би засмучений, якби ти не поставив. 

Фома: Це про ту людину, яку Ти зцілив кілька днів тому, того, який народився сліпим. 

Ісус: ТИ все ще стурбований про його майбутнє? 

Фома: Ну, немає, моє запитання взагалі про інших? 

Ісус: Про решту? 



Фома: Так. Без сумнівів в окрузі є ще люди, які так само зіткнулися зі сліпотою або іншими 
хворобами, і поза містом, має бути таких людей набагато більше, можливо навіть сотні або тисячі. 

Вставка: (балаканина припиняється і всі починають слухати діалог) 

Ісус: Так, Фома, таких людей ще дуже багато. 

Фома: А Ти .. Ти намір всіх їх зцілити? 

Ісус: О, Фома, ти підняв дуже складну тему, і Я зворушений твоїм занепокоєнням. Але ти повинен 
зрозуміти, що Мій Батько на Небесах послав мене не для того, щоб зцілити всіх хворих і забрати всі 
страждання. Скільки тут буде гріх, стільки будуть розколи і випробування. Ні, Мій Батько послав Мене 
щоб впоратися з причиною стількох розколів і страждань - зокрема з гріхом. 

Філіп: Ти вже говорив про цю жахливу мети раніше. Ісус, Ти знову натякаєш на Свою .. Свою власну 
смерть? 

Ісус: Як я вже говорив: «11. Я Пастир Добрий! Пастир добрий кладе життя власне за вівці. »(Св. 
Євангеліє від Іоанна 10:11) 

Філіп: Але чому? Чому Тобі слід померти? Ісус, хіба вівцям не потрібен їх пастир, щоб вести їх? 

Ісус: «14. Я Пастир Добрий, і знаю Своїх, і Свої Мене знають. 15. Як Отець Мене знає, так і Я знаю 
Отця; і власне життя Я за вівці кладу. »(Св. Євангеліє від Іоанна 10: 14,15) 

Філіп: (в бік Фоми): Це саме ті релігійні лідери в Єрусалимі, які полюють за Його життям і змушують 
Його говорити так! У них є шпигуни, які прочісують сільську місцевість, шукаючи нас! 

Фома: Тоді нам потрібно триматися подалі від тих, хто намагається відняти Його життя. Ісус, нам слід 
залишатися далеко від Єрусалима! 

Ісус: «18. Ніхто не бере її від мене, але Я Сам від Себе кладу його. Маю владу віддати його, і маю 
знову прийняти її. »(Св. Євангеліє від Іоанна 10:18) 

Вставка: (чуються кроки) 

Фома: Оох! Послухай .. 

Філіп: (шиплячий): Хто б не наблизився в цей час ночі? Ви думаєте, що це один з їх шпигунів? 

Вставка: (наближення кроків, біг і зупинка) 

Ясон: (задихаючись): Ісус! Я такий радий .. що нарешті знайшов Тебе! Ти повинен .. Ти повинен піти зі 
мною, швидше! 

Філіп: Це Ясон, слуга Твого друга Лазаря! 

Фома: Які новини ти приніс, Ясон? 

Ясон: (с задишка): Ісус .. «Господи! ось, кого Ти любиш, нездужає. »(Св. Євангеліє від Іоанна 11: 3) 

Філіп: Ісус, але ми не можемо піти з ним, Лазар живе біля Єрусалима, це дуже небезпечно. 

Ісус: «4. Ісус, почувши те, сказав: ця хвороба не до смерті, а на Божу славу, щоб через неї 
прославився Син Божий. »(Св. Євангеліє від Іоанна 11: 4) 

Фома: Ну ось, бачиш? З твоїм господарем все буде добре. Тобі потрібно передати ці слова йому. 

Ясон: Але, Учителю Ісус, Лазар дуже хворий ... він на стадії .. 

Фома: Він сказав, що Лазар не помре, молода людина, що вам ще потрібно? Я раджу вам 
розвернутися і піти передати ці слова підбадьорення свого господаря. Я впевнений, для нього це 
буде цінно. 



Ясон: (засмучено): Так, сер. 

Вставка: (він засмучений повертається і йде, тиша, чути тільки багаття) 

Філіп: Отже, Ісус, Твій друг Лазар буде .. в порядку? 

Фома: Ти ж чув Його, Філіп, Ісус же сказав, що він не помре. 

Ісус: Взагалі, Фома, це не зовсім те, що я сказав. 

Фома: Що Ти маєш на увазі? 

Ісус: Я сказав: «ця хвороба не до смерті.» (Св. Євангеліє від Іоанна 11: 4) 

Фома: Саме так. 

Ісус: Філіп, скільки потрібно часу нашому другові Ясону, щоб повернутися в будинок свого господаря? 

Філіп: Дай подумати. Якщо він буде йти всю ніч, а потім цілий день, то він повинен повернутися до 
Віфанії до 3 години ночі завтра. 

Ісус: Марія і Марфа будуть там з ним, піклуючись про свого хворого брата. Тому до того часу, коли 
вони стануть на наступний ранок, Ясон вже повернеться з новинами. 

Фома: Ну да, з хорошими новинами про те, що Лазар не помре. 

Ісус: Ні, Фома, він несе з собою погані новини про те, що Я не повернувся з їх слугою, щоб зцілити їх 
брата. 

Вставка: (поновлюється балаканина, так як учні починають ставити запитання) 

Філіп: Але навіщо Тобі йти з ним, якщо Лазарю стане краще? 

Фома: Так, я теж не розумію. 

Ісус: Ми поговоримо про це завтра вранці. А зараз, Я думаю, вам всім слід розслабитися і постаратися 
поспати. Наступні кілька днів повинні бути .. важкими. 

Філіп: Ну тоді відмінно. На добраніч, Ісус. 

Фома: Так, на добраніч, Ісус. 

Вставка: (хтось позіхає, балаканина відходить на другий план, чути тільки багаття) 

Музика: (підводить до зміни сцени, потім затихає) 

АНТРАКТ 

Ведучий: Дякую, що включилися. Ви зараз 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 в черговий раз підняв питання про страждання, питаючи Ісуса, 
якщо Він дійсно має намір зцілити всіх, хто був сліпим або хворим. Ісус нагадав Своїм учням, що Він 
прийшов не для ліквідації страждань, а щоб мати справу з коренем всіх випробувань і страждань - 
гріхом. Залишайтеся з нами, так як ми продовжуємо нашу історію про доброго друга Ісуса - Лазаря, 
який сам страждав від тяжкої хвороби і був на межі смерті. 

Музика: (фонова музика затихає) 

Сцена 2 

Вставка: (денний час на вулицях міста, чутно звуки кроків, розмови між Ісусом, Фомою і Філіпом) 

Фома: Можу я задати Тобі ще одне питання, Ісус? 



Ісус: Так, звичайно, Фома. 

Фома: Я думав про Твого друга, який хворий. 

Ісус: Про Лазаря? 

Фома: Так, Лазар. 

Ісус: (на момент зупинився): І що ж, Фома? 

Фома: Його слуга був досить стурбований ім .. чи не так? 

Ісус: Так, думаю був. 

Фома: Я припускаю, що Твій друг .. дуже хворий? 

Ісус: Так, Фома, дуже хворий, правда. Так який твій питання? 

Фома: Ну .. Я все думав, чому одні люди хворіють і потім вмирають, в той час, як Твій друг, одужують. 

Філіп: Фома, я не дуже хочу тебе стривожити, але ж ти точно знаєш, що всі ми колись помремо? 

Фома: Звичайно я це знаю, Філіп. Я маю на увазі тільки те, що мені здається, що одні люди 
страждають більше за інших, навіть якщо вони порядні і релігійні люди. Я знав людину, у якого був 
параліч і то, як страждав день у день, і привітав би смерть, але замість цього залишався в муках 
протягом багатьох років. І людина, яка народилася сліпим - до того, як Ти його зцілив одного разу, він 
теж страждав усе своє життя. 

Ісус: Так який твій питання, Фома? 

Фома: Якщо праведні страждають так само як і не праведні, то в чому тоді сенс цього всього? Яким 
чином ми краще, ті, хто служить Богу і намагається Йому догодити? 

Філіп: Ого .. Фома .. 

Ісус: Наша надія не в щасливому і безпечного життя тут, в цьому світі, Фома. 

Фома: Яка тоді надія? 

Вставка: (чутно звуки кроків, спів птахів) 

Ісус: Як щодо того, щоб говорити вам, Я вам показую? 

Фома: (здивоване): Що? Як Ти мені можеш щось з цього показати? 

Ісус: Йдемо, .. «Ходімо знову в Юдею.» (Св. Євангеліє від Іоанна 11: 7) 

Вставка: (Ісус починає йти і все йдуть за Ним, починаються розмови) 

Філіп: «Учителю, допіру юдеї хотіли камінням побити Тебе, а Ти знов туди підеш? » (Св. Євангеліє 
від Іоанна 11: 8) 

Фома: Навіщо Ти хочеш туди повернутися, Ісус? 

Ісус: «Лазар, друг наш, заснув; але Я йду розбудити його. »(Св. Євангеліє від Іоанна 11:11) 

Фома: «Господи! Як заснув, то одужає. »(Св. Євангеліє від Іоанна 11:12) 

Філіп: Я згоден. Я думаю, нам слід залишатися тут, в Галілеї, і триматися подалі від .. 

Ісус: «Умер Лазар ...» (Св. Євангеліє від Іоанна 11:14) 

Вставка: (чутно звуки кроків, спів птахів, загальний шум) 



Ісус: «Умер Лазар І Я тішусь за вас, що там Я не був, щоб повірили ви Та ходімо до нього. »(Св. 
Євангеліє від Іоанна 11: 14,15) 

Філіп: (спокійно): Ісус, я не розумію. Ти ж сказав його слузі, що Лазар не помре. 

Ісус: Ні, Філіп, Я сказав: «ця хвороба не до смерті ..» (Св. Євангеліє від Іоанна 11: 4) 

Філіп: Саме так. Так .. навіщо тоді Богу давати йому померти? 

Вставка: (поновлюються розмови на підтримку Філіпа) 

Ісус: Зараз ти не розумієш, що зрозумієш потім. «..але підемо до нього.» (Св. Євангеліє від Іоанна 
11:15) 

Вставка: (кроки стають тихіше, так як Ісус йде, балаканина припиняється) 

Філіп: (Хомі): Мені таке не подобається. Нам не слід повертатися до Єрусалиму. Вони точно вб'ють 
Його. 

Фома: Швидше за все. «..підемо і ми помремо з ним.» (Св. Євангеліє від Іоанна 11:16) 

Вставка: (звуки кроків) 

Музика: (фонова музика стає голосніше, потім затихає перед словами провідного) 

НАША ВІДПОВІДЬ СЛОВУ БОЖОМУ 

Ведучий 

Бідний Фома! Що це була за надія, про яку говорив йому Ісус, і чому Він сказав би, що Він може 
показати це йому? А як щодо Його друга Лазаря? Що вони збиралися знайти, коли вони повернулися 
додому? Схоже, що питань Фоми було б почекати; він повинен був піти за Ісус і довіряти Йому. 

І знаєте що? Немає нікого краще, кому ми могли б довіритися. 

Бог послав Ісуса, щоб змінити нас і зробити нас прийнятними для Його святості і дарувати нам життя 
вічне. Ісус може простити гріх. Одного разу він сказав паралізованому людині; «Сину, Прощаються 
тобі гріхи твої. »(Св. Євангеліє від Марка 2: 5). Потім, щоб показати те, що Він має силу прощати гріх, 
Він сказав: «11. тобі кажу: встань, візьми ложе своє та й іди до свого дому. »(Св. Євангеліє від 
Марка 2:11) Та людина був зцілений миттєво. 

Говорячи про Себе, Ісус сказав: «10. Бо Син Людський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. 
»(Св. Євангеліє від Луки 19:10) Щоб показати, як Бог активно шукає втраченого грішника, Ісус сказав 
про овечку, яка загубилася, і про те, як пастух шукав, поки не знайшов загублену вівцю і не зрадів, 
коли приніс її додому. Щоб показати, як Бог вітає нас, коли ми приходимо до нього, Ісус сказав про 
блудного сина, який впав у гріх, а потім він повернувся до батька. Батько побіг до нього на зустріч і 
привів додому. Бог хоче, щоб ми прийшли до нього і раділи, коли ми це робимо. 

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 послав Своє Живе Слово, Ісуса, на землю, щоб Він став 
нашим Спасителем. Дякую Тобі за те, що Ісус має владу прощати гріх. І, дорогий Бог, дякую Тобі за 
те, що Ти приймаєш нас, коли ми приходимо до 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 послав Своє Живе Слово, Ісуса, на землю, щоб Він став нашим 
Спасителем. (Пауза) 

Дякую Тобі за те, що Ісус має владу прощати гріх.. (Пауза) 

І, дорогий Бог, дякую Тобі за те, що Ти приймаєш нас, коли ми приходимо до 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) 


