
чому?

Відповіді 
на складні запитання

Бажаєшзнати



У нашому світі часто відбуваються жахливі речі. Вони можуть 
трапитися з великою кількістю людей, також і з твоєю сім’єю. 
Коли трапляється щось погане, то виникають природні почуття 
страху, суму і навіть гніву. Люди можуть померти, отримати 
травми або постраждати матеріально. Якщо ти відчуваєш 
почуття безпорадності і гніву, тебе можна зрозуміти. Здається, 
що все так несправедливо! Можливо, ти боїшся, що трапиться 
ще щось жахливе, чого вже не можна буде виправити?

Ти можеш відчувати смуток і бажання поплакати. Інколи після 
того, як поплачеш, тобі стає легше. Не соромся цього. Єдиний 
істинний та живий Бог знає і розуміє як ти почуваєшся. Навіть 
Він відчуває смуток, коли відбувається щось жахливе.
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Тебе налякало те, 
що сталось?



Чи Бог знає мене і піклується про мене?

Чому у світі відбувається так багато поганого?

Чому Бог допустив, щоб все це сталось?

Як мені пройти через цей жахливий час?

Що тебе зараз хвилює? 
Напиши на рядках нижче.

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________



Чи Бог знає мене і піклується про мене?

Так! Живий Бог справді знає тебе і піклується про тебе. 
Він знає все. Він створив увесь світ і Він знає про те, що 
відбувається в кожній його частині. Неможливо чимось 
здивувати Його. Він знає про жахливі урагани, повені та 
землетруси. Бог знає про те, що відбувається з тобою і з 
твоєю сім’єю. Йому небайдужі твої думки та почуття. Він 
знає, які запитання тебе турбують. Може здаватися, що усім 
байдуже, що ти зараз переживаєш, але Богові - ні. На рядках 
внизу напиши, про що ти зараз думаєш і що відчуваєш 
стосовно того, що сталося.
______________________________________________
______________________________________________



Бог не лише знає тебе, Він любить тебе, незважаючи на те, 
що ти зараз думаєш або відчуваєш. В Біблії Бог говорить, що 
Він любить тебе любов’ю, яка буде продовжуватися вічно 
(Єремії 31:3). Бог тебе створив і Він знає тебе краще, аніж 
будь-хто інший. Можливо, ти ніколи не замислювався про 
Бога, але Він думає про тебе. Він бажає, щоб ти знав, що Він 
усе контролює, навіть якщо здається, що це не так. Навіть 
якщо у цьому світі і трапляються жахливі речі, Бог благий 
(добрий). Він ніколи не робить нічого поганого. Він святий, 
тобто досконалий, чистий і безгрішний. Ти можеш довіряти 
Богові, навіть якщо все навколо тебе відбувається не так, як 
потрібно. 



Чому у світі відбувається так багато поганого?

Чому відбуваються такі катастрофи, як пожежі та повені? 
Чому люди хворіють, воюють та помирають? Такі речі 
відбувались не завжди. Коли Бог створив світ, Він створив 
його досконалим. Все було чудово та добре. Що ж сталося? 
Звідки виникло зло?

Це почалось, коли перші люди зробили свій перший вибір 
не на користь Бога. Люди вчинили по-своєму, замість того, 
щоб коритися Йому. Непослух Богові називається гріхом. 
Гріх зруйнував досконале Боже творіння, коли увійшов у світ. 
У природі почали відбуватися жахливі катастрофи: урагани, 
торнадо, землетруси та інші. Через гріх у світ прийшли біль 
та смерть.



З того часу кожна людина народжується грішною – це 
найстрашніше. Через гріх люди роблять боляче іншим, 
ненавидять, сваряться, вбивають. 

Гріх розділяє людей із досконалим Богом. Біль та смерть 
з’явились через гріх. В Біблії сказано, що гріх увійшов у світ 
і приніс смерть із собою (Римлянам 5:12).

Чи можеш навести приклади гріха? _______________

______________________________________________

______________________________________________

Гріх приніс багато поганого у світ, але Бог, як і завжди, все 
контролює. Він вирішує, що має бути, а що – ні. 

БОГ



Чому Бог допустив, щоб все це сталось?
Інколи Бог допускає, щоб сталось щось погане, і для 
нас це є незрозумілим. Проте це результат гріха. Бог 
має силу, щоб зупинити людей від скоєння поганих 
вчинків, але Він дав їм свободу вибору, навіть якщо це 
поганий вибір. Бог має владу і над природою, але Він не 
завжди зупиняє урагани та пожежі. 
Навіть якщо внаслідок гріха відбувається щось жахливе, 
Бог може обернути це на добре. Часто люди починають 
більше турбуватися один про одного. Деякі навіть 
ризикують своїм життям, щоб допомогти іншим. А 
найважливіше – люди починають більше думати про 
Бога і про те, що Він для них значить. Які добрі вчинки 
людей ти спостерігав, коли відбувалось щось погане? 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________



Бог все тримає під контролем, як і завжди, навіть якщо 
здається, що це не так. Ти, можливо, ніколи не зрозумієш, 
чому Бог допустив, щоб це сталося. Але ти можеш знати, 
що коли ти відчуваєш біль, Він також страждає. Бог з тобою 
в цей жахливий час. Він розуміє тебе, коли ти сумуєш або 
почуваєшся загубленим. Він знає те, що ти відчуваєш, і 
піклується про тебе. Він любить тебе. Коли Бог допускає 
статися чомусь поганому, Він готовий пройти через це 
разом з тобою.



Як мені пройти через цей жахливий час?
Незалежно від того, що відбувається, Бог може допомогти 
тобі пройти через це. Якщо ти станеш Його дитиною, Він 
буде піклуватися про тебе як про члена Своєї сім’ї. Бог не 
такий, як земні батьки, - Він досконалий. Він бажає бути 
твоїм люблячим батьком і потішати тебе у цей складний час.
Бог розуміє через які жахливі обставини ти зараз проходиш, 
тому що Він також страждав. Бог живе на Небі, у Своєму 
досконалому домі. Його єдиний Син, Господь Ісус Христос, 
також там жив. Оскільки Бог святий, Він не може ігнорувати 
гріх у світі. Гріх має бути покараний. В Біблії написано, що 
покарання за гріх – смерть (Римлян 6:23). Смерть означає, 
що ти будеш розділений з Богом навіки у жахливому місці. 
Божий план вирішення проблеми гріха полягав у тому, 
щоб послати Свого Сина прийняти покарання, на яке 
заслуговуємо ми з тобою.



Господь Ісус Христос прийшов на землю Немовлям. Оскільки 
Ісус – Син Божий, Він єдиний, Хто ніколи не грішив, ніколи 
не робив нічого поганого. Ісус став дорослим і прийшов 
день, коли Він прийняв покарання за твій гріх. Бог Отець 
бачив і страждав, коли люди схопили Господа Ісуса Христа, 
Його Сина, і прибили до хреста. Ісус також страждав,  коли 
проливав Свою кров та помирав жахливою смертю. Бог 
знає, що це був єдиний шлях, щоб твій гріх був прощений             
(Євреїв 9:22).



Ісус пішов на страждання і смерть за тебе добровільно.                   
В Біблії написано, що Ісус помер на хресті, Він був 
похований і на третій день Бог воскресив Його з мертвих 
(1 Коринтян 15:3-4). Ми знаємо, що це так, тому що багато 
людей бачили воскреслого Ісуса, перш ніж Він повернувся 
на Небо, щоб перебувати з Богом, Своїм Отцем. Сьогодні 
Він на небі, Він живий!

Божий план послати Свого Сина, щоб спасти людей від 
гріха, показує, як сильно Бог любить тебе! Він бажає, щоб 
ти став членом Його сім’ї.



Як ти можеш стати членом 
Його сім’ї?

В Біблії написано, що кожний, хто 
приймає Ісуса і вірує в Його ім’я, 
стає Його дитиною (Івана 1:12). 
Вірити в Ісуса – означає повністю 
довіряти, що Він помер за тебе, щоб 
ти міг отримати прощення. Якщо 
ти довіришся Ісусу як єдиному, Хто 
може спасти тебе від гріха, Бог зробить у тобі 
внутрішні зміни і зробить Своєю дитиною. Чи повіриш ти 
в Ісуса і станеш членом Його сім’ї прямо зараз?
Ти можеш сказати Богові про це приблизно так: 
Дорогий Бог, я знаю, що я грішник, і жалкую про це. 
Я вірю, що Ісус – Син Божий, Який помер за мене і воскрес. 
Я приймаю Ісуса вірою як свого Спасителя і хочу стати 
членом Твоєї сім’ї. Дякую! В ім’я Ісуса. Амінь!
Коли ти приймеш Ісуса вірою як свого Спасителя, Бог 
простить твої гріхи і зробить Своєю дитиною. Якщо ти це 
зробив зараз, то напиши своє ім’я і сьогоднішню дату на 
рядочках внизу, щоб запам’ятати день, коли ти став членом 
Божої сім’ї.

_____________________________       _________________
                     Ім’я                                                                  Дата

Бог, твій Отець Небесний, допоможе вилікувати біль, який 
зараз відчуваєш. Прийде час і ти будеш жити з Богом 
на Небесах, де немає ані страждання, ані смутку, ані 
смерті. Коли Ісус повернеться на землю, Він уздоровить всі 
хвороби і вирішить всі проблеми, які приніс у світ гріх. Він 
знову зробить світ досконалим. 



Бог, твій Небесний Батько, потішить тебе.

Ти можеш говорити з Ним про все у будь-який час. Це і є 
молитва. Ти можеш розказати Богові про те, що написав 
у цій книжечці. Ти можеш розказати Йому те, що нікому 
іншому не довіриш. Про що ти хочеш розказати Богові 
прямо зараз?

__________________________________________________

__________________________________________________

Бог почує і відповість на твої молитви. Чи означає це, що 
вже ніколи не станеться нічого поганого? Ні, на жаль, 
погане завжди буде відбуватися у нашому світі. Але ти 
будеш знати, що Бог з тобою. Він обіцяв, що ніколи не 
залишить тебе (Євреїв 13:5). В Біблії написано, що Господь 
– твій Помічник. Тобі не потрібно боятися (Євреїв 13:6). 
Довіряй Богові. Він допоможе тобі пройти через усе.






