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Чому ж помирають молоді? 

Місце з Писання: Ін. 11 

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

Ведучий 

Ласкаво просимо в «Історію Зсередини». 

У світі, наповненому протиріччям і нерівністю, є кілька речей, в яких ми всі можемо бути 
впевнені, і менше тих, які ми всі будемо відчувати однаково. Деякі люди живуть в багатстві і 
достатку, в той час як інші з нас живуть в бідності і нужді. Одні знайдуть причини бути 
щасливими і задоволеними, а інші не будуть відчувати нічого іншого, крім розчарування, 
труднощів і безнадії. Однак, в кінці, ми зіткнемося з одним і тим же, кожен з нас одного разу 
покине цей світ. Але навіть в смерті ми знаходимо нерівність: безбожна, егоїстична людина 
живе до зрілої старості і помирає в спокої, в оточенні його скарбів, в той час як чудова, 
безкорислива молода жінка, вражена в розквіті сил жахливою хворобою. 

Дорогий друже, якщо ти хоч раз задавався питанням: «Чому ж помирають молоді?», То у 
мене є хороші новини, Бог не тільки знає про кожну смерть всякої праведної людини, але 
також дбає про стурбованих і завжди присутній з тими, хто залишився в таких обставинах. 
Приєднуйся до нас, так як ми продовжуємо свій пошук відповідей на «Важкі питання про 
Бога» і ми починаємо шостий епізод «Чому ж помирають молоді?» 

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

Cцена 1 

Вставка: (ніч, легкий вітерець і цвірікання цвіркунів) 

Фома: Мене звати Фома, і я був одним з учнем Ісуса. Протягом трьох років я слідував за 
Ісусом, в той час як Він ходив по околицях міста, проповідуючи благу звістку про прихід 
Божого Царства, і зцілюючи сотні людей, будь-яку хворобу і уявне нещастя. 

Вставка: (звук багаття) 

Фома: (зітхаючи): Але навіть незважаючи на те, що я провів стільки часу з Ісусом, я зрозумів, 
що задаюся запитаннями - складними питаннями - які ніхто, схоже, не наважився б запитати. 

Вставка: (шум голосів навколо багаття) 

Фома: На той час, коли ми попрямували до Єрусалиму, в той важливий останній раз, Ісус 
всерйоз збирав величезні натовпи і увагу людей, і всі чекали, що Він відправиться в місто, 
щоб приєднатися до святкування Великодня. Але, не дивлячись на те, що Ісус вирішив піти, 
поїздка не була щасливою, оскільки з усіх боків була небезпека, і серед тих, хто йшов услід за 
Ним був дуже реальний страх за Його безпеку. І в останню ніч нашої подорожі по місту я 
скористався можливістю, щоб підняти це питання з Ним ще раз. 

Вставка: (звук сов, хтось хропе іноді, і балаканина повільно затихає, коли Ісус І Фома 
починають говорити) 

Фома: Ісус .. можу я поставити Тобі питання? 

Ісус: Звичайно, Фома. 



Фома: Навіщо нам потрібно йти до Віфанії? Це навіть не в годині ходьби від міста; звичайно 
Ти ж знаєш, що у релігійних лідерів в Єрусалимі є шпигуни, і вони будуть стежити за Тобою. 

Ісус: Ми йдемо до Моєму другові, Лазарю. 

Фома: Так, але з усією повагою, Ти ж сам сказав, що Лазар мертвий. Він помер 3 дні тому. 
(Пауза) Ти правда вважаєш, що це мудро - йти і показуватися біля Єрусалима, тільки для того, 
щоб вшанувати Твого померлого друга? 

Ісус: Мій Батько на Небесах ще не закінчив з Лазарем. 

Фома: (майже засмучений): Тоді чому Твій Небесний Отець допускає його смерть? Все, що я 
про нього чув, це було те, що Лазар був праведною людиною, він дбав про хворих і був 
щедрим з бідними. Тоді чому Бог може допустити, настільки порядній людині, померти в 
такому молодому віці. 

Вставка: (балаканина вщухає, чути тільки чийсь хропіння, як видають звуки сови) 

Ісус: Фома, Я розумію суть твого питання, але Бог не завжди пояснює Свої вчинки. 

Фома: Але все ж, Ісус, навіщо Тобі йти до нього? Як це взагалі може допомогти? 

Ісус: Іноді те, що спочатку здається трагедією, в кінці може обернутися в те, що прославить 
Бога. 

Фома: Але, Ісус .. 

Ісус: Фома .. 

Фома: Да? 

Ісус: Довірся Мені .. і довірся Отця Небесного. 

Фома: Добре, Ісус. 

Вставка: (звуки ночі) 

Музика: (підводить до зміни сцени, потім затихає) 

Сцена 2 

Вставка: (День, співають птахи, коники гудуть, ми чуємо кілька кроків, коли Ісус і його учні 
ходять по дорозі, на задньому плані ми чуємо зростаючий звук ходьби і жалоби, коли 
вони наближаються до будинку Лазаря) 

Фома: Ісус .. Ти це чуєш? Що це за жахливий шум? 

Ісус: Це сім'я Лазаря. Що чути з їх балаканини? 

Фома: Свист .. це повинна бути дуже велика сім'я. 

Ісус: Це і справді велика сім'я .. Але також будуть присутні друзі та поселенці з Єрусалиму. 
Лазар любимо і поважаємо багатьма людьми. 

Фома: Був ... Лазар був улюблений багатьма .. 

Ісус: Фома .. 

Фома: Да? 



Ісус: Чи пам'ятаєш - довірся Моєму Небесному Батькові. 

Вставка: (балаканина стає голосніше і чутно кроки, що наближаються) 

Фома: Дивись, Ісус! Це слуга Твого друга! А що це за жінка поруч йде з ним? 

Ісус: Це Марфа, сестра Лазаря. 

Марфа: (здалеку): Ісус! Це ти? 

Фома: Вона виглядає досить сердитою. 

Марфа: (трохи ближче): Ісус .. Де ж Ти був в останні ці дні? 

Вставка: (кроки зупиняються і пауза) 

Марфа: (намагається тримати себе в руках): «Господи! якби Ти був тут, не вмер би брат 
мій. » 

(Св. Євангеліє від Іоанна 11:21) 

Вставка: (незручна пауза) 

Марфа: (м'яко): «Але і тепер знаю, що чого тільки в Бога попросиш, то дасть Тобі Бог.» 
(Св. Євангеліє від Іоанна 11:22) 

Ісус: «..воскреснет брат твій.» (Св. Євангеліє від Іоанна 11:23) 

Марфа: (засмутилася): «Знаю, що в воскресення останнього дня.» (Св. Євангеліє від Іоанна 
11:24) 

Ісус: «Я воскресення й життя; ... 26. І кожен, хто живе та хто вірує в Мене, повіки не вмре. 
Чи віриш, як оце? »(Св. Євангеліє від Іоанна 11: 25,26) 

Вставка: (пауза, в якій чути плач Марфи) 

Ісус: «Чи віриш, як оце?» (Св. Євангеліє від Іоанна 11:26) 

Марфа: (плачу): «Так, Господи! я вірую, що Ти Христос, Син Божий, що має прийти на світ. 
»(Св. Євангеліє від Іоанна 11:27) 

Музика: (підводить до зміни сцени, потім затихає) 

Ведучий 

Спасибі, що увімкнулись. 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, хороший друг Ісуса - Лазар помер, піднімаючи питання 
серед своїх учнів про страждання і смерть праведних людей. Слухайте далі, так як ми 
продовжуємо нашу історію. Ісус пішов відвідати сім'ю і друзів померлої людини і так само 
стикається з їх питаннями. 

Музика: (фонова музика затихає) 

АНТРАКТ 

Сцена 3 



Вставка: (день, птахи співають, на ринку йде торгівля, звуки кроків, чутно розмови, 
підходячи до будинку Лазаря) 

Фома: Ісус .. чого Ти чекаєш? 

Ісус: Марію. 

Фома: Марію? 

Ісус: Так, вона сестра Марії. 

Фома: Але .. а чому вона не приходила раніше, зі своєю сестрою? 

Вставка: (кроки, що наближаються) 

Ісус: Тому що він зла на Мене з-за того, що Я дозволив йому померти. (Пошепки) Тшш-шш.! 
Йдуть. 

Вставка:: (кроки зупиняються, незручна пауза, птахи співають, і навколо шум) 

Марфа: Бачиш, Марія? Ісус все ж прийшов після всього. 

Марія: Так .. через 4 дні після смерті нашого брата. 

Марфа: Марія, можливо тобі не потрібно .. 

Марія: (непривітно): «Господи! якби Ти був тут, не вмер би брат мій. »(Св. Євангеліє від 
Іоанна 11:32) 

Марфа: (ридаючи): Ох, Марія .. 

Марія: (ридаючи): О, Марфа .. що ж ми будемо без нього робити ?? 

Вставка: (плач спалахує знову у відповідь, коли дві жінки обіймаються, плачуть) 

Ісус: (емоційно): Де? .. «де ви поклали його?» (Св. Євангеліє від Іоанна 11:34) 

Марфа: (плачу): «Господи! Прийди та побач. »(Св. Євангеліє від Іоанна 11:34) 

Вставка: (багато кроків, сповільнюються підходячи до гробниці, плач) 

Фома: Філіп .. Я ніколи раніше не бачив Ісуса сумували. 

Філіп: Да .. сумували за Своїм мертвому одному. «..смотрі, як Він любив його.» (Св. 
Євангеліє від Іоанна 11:36) Але ти ж чуєш, що вони говорять? Так? 

Фома: Хто? 

Філіп: Деякі люди, які прийшли сюди з Єрусалима. Скорботні. 

Фома: А що вони говорять? 

Філіп: Я чув, як один сказав: «не міг же зробити Отой, Хто очі сліпому відкрив, щоб і цей не 
помер?» (Св. Євангеліє від Іоанна 11:37) 

Вставка: (Фома різко зупиняється, поки все продовжують йти) 

Фома: Хто саме? Покажи мені! Хто взагалі міг сказати таке? 

Філіп: Це не важливо. Вони все таке кажуть. Йдемо, Фома, а то ми відстаємо. 



Вставка: (починають йти знову, більш жваво) 

Фома: А ти взагалі знаєш куди ми йдемо? 

Філіп: До гробу, я вважаю. 

Фома: (здивовано): Гробу? Але навіщо? 

Філіп: Я не знаю. Але дивись - ось він. Ось його труну. 

Вставка :( кроки зупиняються, і чутно плач і рев) 

Фома: Ого! Повинно бути, знадобилося чотири людини, щоб зрушити цей величезний 
камінь, що покриває прохід. 

Філіп: Тих-ш! Послухай .. 

Ісус: (здалеку): Марія .. дозволь їм. «..отнять камінь.» (Св. Євангеліє від Іоанна 11:39) 

Вставка:: (шоковані зітхання з боку натовпу, плач поступається місцем зростання 
бурмотіння) 

Марфа: (здалеку): «Господи! , чути, бо чотири дні, як він у гробі. »(Св. Євангеліє від Іоанна 
11:39) 

Фома: (пошепки): Це безумство! Що Він збирається робити, Філіп? Навіщо Він хоче відкрити 
труну? 

Філіп: Тих-шш! 

Ісус: «Чи не сказав Я тобі, що, коли будеш вірувати, побачиш славу Божу?» (Св. Євангеліє 
від Іоанна 11:40) Приберіть камінь. 

Вставка: (шоковані зітхання з боку натовпу, кроки, а потім повільний звук, коли чоловіки 
відкочують камінь) 

Фома: Філіп, нам потрібно щось зробити! Невже Він збирається зайти всередину і осквернити 
Себе? Чому Він привертає цих бідних людей в це? 

Вставка: (скрегіт припиняється, балаканина зникає, і все, що ми чуємо на мить, це ніжний 
вітерець, а птиці щебечуть на задньому плані) 

Ісус: (здалеку, молячись): «Отче! дякую Тобі, що Ти почув Мене. 42. Я і знав, що Ти завжди 
почуєш Мене, але сказав це для народу, що довкола стоїть, щоб повірили, що Ти послав 
Мене. »(Св. Євангеліє від Іоанна 11: 41,42) 

Вставка: (навіть птахи і вітерець затихли на мить, так як всі і вся затамували подих) 

Ісус: «Лазар! йди геть! »(Св. Євангеліє від Іоанна 11:43) 

Вставка: (тиша, розбивається різким шумом: птахи починають співати і літати, зітхання 
шокованих людей, крики, «Дивіться!», «Дивіться, це Лазар!», «Він живий!», Радість 
триває, потім затихає) 

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

 

 



НАША ВІДПОВІДЬ СЛОВУ БОЖОМУ 

Ведучий 

Лазар, молода людина, яка померла занадто раптово, в той день він вийшов з могили живим 
і здоровим, на безмежну радості його сім'ї і друзів. В цей безпрецедентний момент в історії, 
Ісус показав, що Він один має владу не тільки над хворобами і неміччю, але також і над 
життям і смертю. В той момент, всі ті складні питання, якими переймався Фома просто 
зникли в небуття, адже там, на його очах Ісус, Син Божий, дав відповіді на всі його питання. 

Однак, ми стикаємося з дилемою: Цей же Ісус, Один і Єдиний Син Божий, прийшов в цей світ 
не для того, щоб відповідати нам на складні питання, а для того, щоб впоратися з гріхом, так 
як, наші гріхи відділяють нас від Бога . Нам потрібно прощення, але ми нічого не можемо 
запропонувати Богу натомість, щоб отримати Його прощення. 

Але в Слові Божому сказано: «..і без пролиття крови не має відпущення.» (Послання до 
євреїв 9:22) Розповідь в Слові Божому про готовність Авраама пожертвувати своїм сином і 
надання Богом барана - це зображення жертовного Бога. «..ось Агнець Божий, що на Себе 
гріх світу.» (Св. Євангеліє від Іоанна 1:29) Ісус є Агнець Божий, який пропонується, як жертва 
за наші гріхи. 

 Як ми побачимо в нашому наступному епізоді: Ісус прийшов на цю землю, щоб померти за 
наші гріхи, померти за нас. У Слові Божому написано: «..і ранами Його ми зцілилися. 6. Всі ми 
блукали, як вівці, розпорошились кожен на власну дорогу, і на Нього Господь поклав гріх усіх 
нас. »(Іс. 53: 5,6) 

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 усвідомлюю, що не можу врятувати себе сам. Дякую Тобі, що Ісус помер за 
мої гріхи. Дякую Тобі, що всі мої гріхи були покладені на Нього. Амінь. 

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

Постарайтеся помолитися вашою власною молитвою. Моліться від усього Серця. 

Дорогий Бог, (пауза) 

Я усвідомлюю, що не можу врятувати себе сам. (Пауза) 

Дякую Тобі, що Ісус помер за мої гріхи. (Пауза) 

Дякую Тобі, що всі мої гріхи були покладені на Нього. (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) 


