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Нам, невеликій групі школярів, дали завдання розв’язати складне 
рівняння. Не тому, що ми були сильними в алгебрі, але якраз навпаки. 
Ми відставали і потребували в практиці перед іспитом.

Це було складне рівняння з безліччю цифр, букв і дужок. Коли закінчили-
ся відведені десять хвилин, у всіх виявилися різні результати. Ми не могли 
бути правими всі, вірно? Чи могли? Адже кажуть часто, що в кожного своя 
істина, хіба не так?

Ми могли б порівняти свої відповіді та толерантно сказати один одному: 
“Давайте не будемо сперечатися. Навіщо розділятися з цього питання? Ко-
жен отримав свою відповідь – і прекрасно!”

Ми могли б кожен триматися своєї “особистої істини” і залишатися впев-
неними у своєму розумінні даної математичної задачі. Але іспит ми б зава-
лили, бо жоден із нас не вирішив рівняння вірно. Існувала тільки одна пра-
вильна відповідь і тільки одне вірне рішення. Іншими словами, справжня, 
дійсна, тверда істина.

А тепер підвищимо ставки й уявімо собі групу вчених зі світовими іменами, 
які проводять розрахунки вашого польоту в космос і повернення на землю. 
Уявіть, що вас запросили на зустріч, дружелюбно усміхнулися і сказали: “Схо-
же, у нас вийшли різні результати з приводу вашого польоту. Але не турбуйте-
ся. Ми підемо кожен своїм рішенням, оскільки, ймовірно, кожен у чомусь має 
рацію”. Вас це влаштує? Якщо отримати двійку зі шкільного іспиту – не надто 
велика біда, то тут від правильності розрахунків залежить ваше життя! Тут вже 
точно вам необхідна правильна відповідь – справжня істина!

Немає нічого незвичайного в тому, що математична задача має тільки 
одну відповідь. Що може вас здивувати, так це те, що в ситуації з релігіями 
точнісінько так само. Всі вони стверджують, що існує тільки одна істина. І тут 
ставки високі, як ніде, оскільки релігії заявляють, що від розуміння істини 
залежить наше майбутнє життя.



Чому релігії 

неоднакові?



Я не раз чув, як люди кажуть щось подібне до цього: “Всі релігії по суті 
однакові. Всі вірять у когось великого і невидимого, якому потрібно дого
джати і жити якнайкраще. А подробиці вже не так і важливі”.

Але якщо дослідити все більш уважно, то виявиться, що подробиці навіть 
дуже важливі. У всіх релігій різні відправні точки, кінцеві цілі та спосіб жит-
тя. Не можна вважати, що всі вони можуть бути однаково правильними.

Ось кілька прикладів. Буддизм стверджує, що нам потрібно відсторо-
нитися від цього світу і зануритися в нірвану – щось на зразок ідеальної 
порожнечі, вільного від страждань і кругообігу життя. Спосіб досягнення 
нірвани знаходиться всередині нас, у нашій здатності гасити свої бажання. 
З іншого боку, християнство заявляє, що ніхто з нас не є добрим, і що ми від 
природи схильні до егоїзму і зневіри. Одні кажуть: “Ми – відповідь”, а інші: 
“Ми – проблема”. Чи можуть обидві ці релігії бути вірними і вчити одному 
і тому ж? Вони суперечать одна одній!

Є ще іслам, який заявляє, що Ісус – один із багатьох пророків. А христи-
яни стверджують, що Він – Сам Бог. Неможливо, щоб Ісус одночасно був 
Богом і не був Богом! Якщо Він не Бог, то, напевно, нам немає необхідності 
занадто багато про Нього знати. Якщо ж Він Бог, тоді нам варто приділити 
найпильнішу увагу всьому, що Він говорить!

Згідно буддизму, не існує ні Бога, ні чогось подібного. Тільки нірвана. 
А християнство та іслам вірять в Бога, Який є особистістю і створив всіх 
нас. Християни йдуть навіть далі. Вони вірять, що Бог створив нас по Своє-
му образу та подобі. Він знає кожного по імені й хоче, щоб ми увійшли 
в Його сім’ю. Неможливо сприймати абстрактну силу і Бога як особистість 
одночасно.

Всі релігії схожі на різні відповіді при розв’язанні рівняння в моїй шкіль-
ній групі. Але повинна бути тільки одна правильна відповідь на те, Хто такий 
Бог, і що взагалі відбувається. Але як дізнатися, яка релігія вірна? 
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У пошуках 

істини



Щоб знайти єдину вірну істину про те, що відбувається 
в нашому світі та хто такий Бог, нам потрібно визнати 
свою обмеженість. Ми не зможемо впоратися самі. 

Ви знали, що близько 95% світового океану залишаються 
недослідженими? Дев’яносто п’ять відсотків!!! Якщо ми не 
в змозі вивчити навіть морське дно, до якого можемо діста-
тися, то що говорити про спроби зрозуміти Бога своїми 
силами?

Так само, як нашій групі школярів був потрібен учитель, 
який втрутився б і пояснив рішення, нам потрібно, щоб Бог 
прийшов до нас і показав Себе. Неважливо, що говоримо 
про Нього ми, наші батьки, друзі або співробітники. Що 
Сам Бог відкрив про Себе? У чому істина?

Усі релігії, включаючи християнство, мають свої священ-
ні тексти і вчення. Однак християнство унікальне своєю 
заявою, що Бог прийшов на землю в образі людини, щоб 
відкрити нам істину. Цю Боголюдину звали Ісус, і Він цілком 
відрізнявся від інших релігійних діячів, які коли-небудь 
жили на землі. Що ж Його відрізняє? І які докази того,  
що Він дійсно Бог?

У пошуках 

істини



Що 

відрізняє 
Ісуса?



Давайте коротко розглянемо три важливі відмінності Ісуса від 
будь-якого іншого релігійного діяча.

Ісус називав Себе Богом. Єврейський історик Йосип Флавій  
(37 – бл. 100 від Р. Х.), який не був християнином, каже, що Ісус називав 
Себе Богом. Біблія також ясно показує, що Ісус говорив людям, що Він 
Бог і “одне” з Богом Отцем у небесах. Ті, які чули ці слова, були настіль-
ки обурені, що хотіли вбити Його. “Ти, бувши людиною, за Бога Себе 
 видаєш…” (ІВАНА 10:33).

Ісус говорив, що Він – єдиний шлях на небо. Він сказав:  
“Я – дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не 
через Мене” (ІВАНА 14:6).

Популярна думка говорить, що в рай є багато доріг. Всі релігії ве-
дуть туди. Але Ісус ясно сказав, що Він – єдиний шлях. Тому або Він 
дійсно шлях, або ні.

Ісус сказав, що помре і воскресне. Він неодноразово говорив Своїм 
учням, що Його стратять, але через три дні Він знову повернеться 
до життя. Це було не просто передбачення. Таким був Божий задум. 
Своєю смертю Ісус заплатив за всі наші гріхи. Це включає в себе наше 
відкидання Бога (те, як ми ігноруємо Його і намагаємося розібратися 
в усьому самостійно). Спосіб життя, який виключає Творця Бога, не 
може залишатися непокараним. Але Ісус прийшов, щоб взяти на Себе 
наше покарання і померти смертю, яку заслужили ми. А Його обі-
цянка воскреснути була початком нового життя з Богом для всіх, хто 
повірить у Нього.

Але легко сказати: “Я – Бог, Я – єдиний шлях до раю. Я помру і вос-
кресну”. Куди важче все це довести.



Де  докази?



Смерть Ісуса. Неможливо воскреснути, якщо спочатку не вмерти. 
У нас є підтвердження смерті Ісуса від Тацита (бл. 56-117 від Р. Х.) – 
римського політика того часу. Він писав, що Ісус був засуджений 

Понтієм Пилатом до “вищої міри покарання” (тобто розп’яття). Це 
означає, що Ісуса спершу жорстоко бичували, а потім розіп’яли, при-
бивши Йому руки і ноги до дерев’яного хреста. Коли Він, схиливши 
голову, віддав Свого духа, один із солдатів проколов Йому списом 
бік, щоб переконатися в смерті (якби в’язень вижив, солдат поплатив-
ся б життям). У смерті Ісуса можна не сумніватися.

Пуста гробниця. Тіло Ісуса поклали в гробницю, до входу прива-
лили величезний камінь, а зовні поставили варту. Але опісля двох 
ночей гробниця виявилася порожньою. І послідовники Ісуса, і юдей-
ська влада підтвердили це. Влада оголосила, що учні прокралися 
повз варту, яка заснула, відвалили камінь і вкрали тіло. Зі слів охо-
ронців, вони це бачили (хоча і спали). Послідовники Ісуса оголосили, 
що Він воскрес і вийшов із гробниці Сам. Подробиці можна знайти 
в Євангелії від Матвія 28:11-14. Варто нагадати, що Матвій написав 
свою книгу приблизно через тридцять років після описаних у ній 
подій. Якби він говорив неправду, то очевидці тут же спростували 
б його. Однак книга широко поширилася, що доводить її істинність.

Свідки. Апостол Павло писав, що Ісус “з’явився нараз більше як п’я-
тистам браттям, що більшість із них живе й досі” (1 КОРИНТЯН 15:6). 
Суть у тому, що коли звістка про воскресіння поширювалася у світі, 
можна було особисто розпитати людей, які говорили, що бачили Ісуса 
живим після розп’яття. Однак немає жодних відомостей про те, що 
римській або юдейській владі вдалося довести фальшивість  
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воскресіння Ісуса. Жоден із свідків не зламався на допиті і не сказав 
навіть під час катування: “Ми все вигадали”. А це були не треновані 
воїни, які знали, як залишатися стійкими в подібних умовах. Це були 
рибалки, збирачі податків і звичайні люди, як і ми з вами.

Послідовники Ісуса. Найсильніший доказ – це те, що учні Ісуса 
після Його смерті вийшли з місць, в яких вони ховалися (ІВАНА 20:19), 
щоб сміливо говорити про Його воскресіння всім, хто буде їх слуха-
ти (ДІЇ 2:14-38). Коли Ісуса заарештували і хотіли вбити, Петро – один 
з Його найближчих друзів – відрікся від Нього, щоб врятувати своє 
життя, оскільки страшно злякався (МАТВІЯ 26:69-75). Однак після того, 
як гробниця Ісуса спорожніла, Петро став перед натовпом людей 
у Єрусалимі, який недавно кричав: “Розіпни Його!”, і сказав: “Бог Ісуса 
Цього воскресив, чого свідки всі ми… Господом, і Христом учинив Бог 
Його, Того Ісуса, що Його розп’яли ви” (ДІЇ 2:32, 36). Це схоже на те, ніби 
Петро напрошувався на неприємності! Чому він раптом так осмілів? 
Можлива тільки одна відповідь: він знав, що Ісус дійсно живий!

Письменники того часу, такі як Тацит і Йосип Флавій, повідомляють, 
що число християн росло, не дивлячись на те, що їх постійно переслі-
дували, кидали до в’язниць, били, віддавали левам і страчували. По-
слідовники Ісуса і ті, хто повірили їх звістці, були настільки впевнені 
в Його воскресінні, що йшли на смерть за своє переконання.

Де  докази?
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Часто за питанням “Хіба не всі релігії говорять про одне?” стоїть питання 
кінцевої мети. Ми хочемо знати, куди прямуємо і що потрібно зробити, 
щоб туди потрапити.

Але виглядає так, немов всі види релігій ввели різні пункти призначення 
в GPS-пристрої життя. І неважливо, наскільки старанно ви прямуєте вказа-
ним маршрутом. А що, якщо кінцева мета виявиться не такою, як ви очіку-
вали? Що, якщо ви приїдете туди і дізнаєтеся, що занадто пізно рухатися 
кудись ще? Нам потрібно знати істину зараз!

Доказів того, що Ісус – Бог, вистачає і в Біблії, і в історичних текстах. Він 
робив великі заяви і жив відповідно до них. Він дійсно воскрес із мертвих. 
Якщо нам потрібен той, хто приготує нам місце після смерті, то це повинен 
бути той, хто сам переміг смерть. Як єдиний істинний Бог, Ісус попередив, 
що будь-яка інша надія – це широкий шлях до пекла (МАТВІЯ 7:13). Чому? 
Тому що все інше – це спроба ігнорувати Бога після того, як Він заявив про 
Себе. Це так само, якби я ігнорував вказівки свого вчителя математики 
і дотримувався своєї власної “істини” при вирішенні рівняння. І неважливо, 
наскільки впевнено я б відчував себе на іспиті, я б його просто не здав.

Якщо ви довіритесь Ісусу Христу, то Він обіцяє вам нове, вічне життя 
з Богом. Поговоріть з ким-небудь із знайомих віруючих, з людиною, яка 
дала вам цю брошуру, або зверніться в помісну церкву.

Служіння “Хліб Наш Насущний” теж із радістю вам допоможе.  
Відвідайте сторінку ukrainian-odb.org/lal/, щоб дізнатися про інші матеріали, 
подібні до цього. Або ви можете прочитати брошури “Ким є Ісус?”  
та “Чи дійсно Ісус повстав із мертвих?” за посиланням ukrainian-odb.org/ld/.

Хіба не всі  релігії
говорять  

про одне?

https://ukrainian-odb.org/ld/


Більше буклетів серії “Погляд на життя”:  

ukrainian-odb.org/lal

ukrainian-odb.org

Адреси офісів “Хліб Наш Насущний” для листів:
УКРАЇНА:   п/с 20, м. Київ, 02088, Україна; ukraine@odb.org
БІЛОРУСЬ:   п/с 82, м. Мiнськ-107, 220107, Бiлорусь; belarus@odb.org
РОСІЯ:   п/с “Хлiб Наш Насущний”, вул. Жовтневої революції, 6,  
 м. Cмоленськ, 214961, Росiя; russia@odb.org

Повний список офісів: ukrainian-odb.org/office-locations/.
Навіть найскромніші пожертвування, що ми отримуємо від читачів, дозволяють 
нам відкривати багатьом мудрість Біблії, яка змінює життя.
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Всі цитати Святого Письма взяті з Біблії перекладу Огієнка

(видання Біблійної Ліги України, 2001).
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