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Історія Пасхи
Звернімося до Біблії, справжнього 

сло ва від Бога, в якому описана істо-
рія по чатку святкування Пасхи, свята, 
яке має тисячолітнє коріння свого 
існування. Єв рейське слово «Песах», 
яке сьогодні зву чить як Пасха, в пере-
кладі означає – про йти повз, обійти 
якийсь предмет. 

В Святому письмі описана історія, 
як Бог врятував Египет від голодної 
смерті через Йосипа який належав до 
народу Ізраільского. Пройшли роки і 
все те добре, що було зроблено Йоси-
пом для Єгипту, було забу то. «І став 
над Єгиптом новий цар, що не знав 
Йосипа. І сказав він до народу свого: 
Ось народ Ізраїлевих синів численні-
ший і сильніший від нас! Станьмо ж 
мудріші за нього, щоб він не множив-
ся!».  Ізраїльтян почали пригнічувати 
важкою працею та податками. (Див. 
Вихід 1:9-11). 

Народ ізраїльський опинився у важ-
кому становищі. Однак Бог мав план 
виз волення Свого народу з рабства.  «І 
промовив Господь до Мойсея: Іди до 
фараона, та й скажи йому: Так сказав 
Го сподь: Відпусти Мій народ, і нехай 
вони служать Мені» (Вихід 7:26). 

Мойсей та Аарон зверталися зі сло-
вом Бога до фараона, але він не захотів 
їх слу хати, зробив запеклим своє сер-
це, і про довжував далі пригнічувати 

народ та при мушував його ще більше 
й важче працю вати. Через це Богові 
довелося накласти на Єгипет десять 
кар. Різне лихо спіткало Єгипет: усюди 
були бридкі жаби, вода стала кров’ю, 
град падав з неба та багато іншого. Бо-
жий суд торкнувся усіх ідолів Єгипту. 
Велике лихо спіткало цей край через 
жорстоке й запекле серце фараона. 

І ось настала кульмінація 
протистоян ня Бога і фараона. «Цієї 
ночі ви вийдете з Єгипту», – сказав 
Господь Мойсеєві. Що ж Бог зробить, 
аби переконати жорстокого монарха 
відпустити народ?.. Це – смерть усьо-
го перворідного від людини до ху доби.

Але щоб Аногол губитель пройшов 
повз потрібно було, взяти однорічне 
ягня або козеня в свій дім в перший 
місяць року в десятий день цього мі-
сяця. Протягом чотирьох днів це ягня 
жило у сім’ї, а в чо тирнадцятий день, 
тобто через чотири дні його приноси-
ли в жертву. Бог сказав про це ягня: 
«Пасха це для Господа!» 

Пасхальне жертвоприношення 
мало особливе значення. За повелін-
нями Го сподніми ягня пекли на вогні. 
Їсти його потрібно було з гіркими 
травами, і не залишати нічого не 
з’їденим, а те, що за лишилось, спали-
ти на вогні. Найголовні шою умовою 
було те, щоб кров’ю жертви покропи-
ти одвірки дверей.

Христос –
Наша Пасха 

І всі хто не послухався Бога та не 
їли пасхи Господьної  їхні первенці 
вмерли тієї ночі. Та страшна ніч не 
закінчилась, вона триває.  Людина 
без Бога підвладна смер ті. Вона при-
ходить у кожний будинок, до кожної 
людини, перериваючи її життя, не-
зважаючи на бажання та вік людини. 
Над людиною, яка живе без Бога, 
панують гріх і смерть – вони є її гос-
подарями. Тому ми є рабами в цьому 
світі, рабами гріха, рабами смерті. 

Якщо для євреїв на той час спа-
сінням була кров ягняти на одвірках 
дверей, то що на сьогодні для мене 
і для тебе, доро гий друже, є спасін-
ням? 

Умови не змінились. Апостол 
Павло в Посланні до євреїв пише: «І 
майже все за За коном кров’ю очищу-
ється, а без пролиття крови не має 
відпущення» (До євреїв 9:22). 

Щоб нам зрозуміти сутність 
жертви старого заповіту, нам потріб-
но побачити той образ і зрозуміти, 
що Бог сьогодні дав нам, жителям 
нового заповіту, для нашо го спасін-
ня. «Так бо Бог полюбив світ, що дав 
Сина Свого Однородженого, щоб 
ко жен, хто вірує в Нього, не згинув, 
але мав життя вічне. Бо Бог не по-
слав Свого Сина на світ, щоб Він 
світ засудив, але щоб че рез Нього 
світ спасся» (Від Івана 3:16-17). 

Іван Хреститель мав величну та 
уро чисту місію: приготувати серця 
людей до зустрічі з Месією, якого 
вони чекали впро довж тисячоліть. І 
він натхненно звершу вав цю роботу, з 
великою силою. Ось одно го дня, коли 
його оточували тисячі людей, Іван ба-
чить Ісуса, котрий йшов до нього, (за-
уважимо, що вони не були знайомі до 
того часу) і промовляє: «Оце Агнець 
Божий, що на себе гріх світу бере!» 
(Від Івана 1:29). 

Іван Хреститель не дожив до Гол-
гофи, він не бачив страждання і смерть 
нашого Господа і Спасителя, він не 
бачив, як Його били, знущались, не 
бачив як Кров текла з Його ран і чола. 
Але в той момент він Його впізнав 
і повірив «Йому, що нас по любив і 
кров’ю Своєю обмив нас від наших 
гріхів», Агнець Який своєю кров’ю 
омив гріх кожної людини. (Об’явлення 
1:5). 

Сьогодні людство має єдиний 
шанс для свого спасіння – це вірою 
покропи ти одвірки свого розуму та 
своїх сердець Кров’ю нашого Госпо-
да Ісуса Христа, і прийти до Бога не 
зі своїми чеснотами, а з заслугами 
Христа, з Жертвою, Яка була звершена 
заради нас на Голгофі. (Див. До євреїв 
9:11-14; Дії 4:12). 

 Прийшла найгарніша пора року – вес-
на, і багато людей го туються святкува-

ти одне з найбільших християнських 
свят – Пасху. Для біль шості християн 

сенсом цього свята є во скресіння нашо-
го Господа Ісуса Христа. А слово «Пас-

ха» в уяві людей асоціюється з різними 
обрядами: завершення великого посту, 
приготування пасхального коши ка, роз-

пис писанок, випічка пасок та інше.

Продовження на 2 стор.



Однак практика сьогодення, на 
пре великий жаль, не така. Євреї коли 
стали вільними і мандрували по пусте-
лі сорок років, берегли у своїй пам`яті 
спогади про вдосталь м’яса, часнику 
та цибулі, що були у Єгипті. Так само 
і сьогодні людські традиції витіснили 
Христа з нашого жит тя. Людство ігно-
рує Слово Боже та Його Заповіді, свою 
віру вони зосереджують на традиціях 
та обрядах, яких ми не знахо димо на 
сторінках Біблії. 

В Новому Заповіті
Отже, яких змін набула Пасха ново-

го заповіту? В синагозі Капернаума 
Христос сказав: «Я хліб живий, що з 
неба зійшов: коли хто споживатиме 
хліб цей, той по вік буде жити. А хліб, 
що дам Я, то є тіло Моє, яке Я за життя 
світові дам» (див. Від Івана 6:51-56). 
Почувши цю промову, ніхто з учнів 
Христа цих слів не зрозумів, сімдесят 
учнів одразу ж відпали від Ньо го, Юда 
з цього часу вирішив Його зради ти.

Христос бажав відкрити ці істини 
сво їм учням, і ось цей час настав. «І 

промовив до них: Я дуже бажав спо-
жити цю пасху із вами, перш ніж муки 
прийму» (Від Луки 22:15; див. Від 
Матвія 26:26-28). Це був рубіж двох 
заповітів, рубіж двох свят, і цей пере-
хід від старого до нового звер шив Сам 
Христос. 

Пасха Нового заповіту – це вечеря 
Го сподня, коли народ Божий згадує 
страж дання і смерть Ісуса Христа і 
стає учасни ком Його єства. 

«Бо прийняв я від Господа, що й 
вам передав», писав апостол Павло. 
(Див. 1 до коринтян 11:23-26). Так 
шанували і про водили свято Пасхи по-
слідовники Христа часів апостолів. 

Апостол Павло також дає наста-
нови у якому стані людина повинна 
перебувати під час пасхального свята: 
«Тому святкуй мо не в давній розчині, 
ані в розчині злоби й лукавства» (1 до 
коринтян 5:8). Що то за давня розчи-
на? Старозавітне святку вання Пасхи 
мало багато постанов і одна з них 
веліла, щоб сім днів перед Пасхою 
їсти опрісноки – це хліб, спечений з 

тіста, яке не містить закваски, пріс-
ний хліб. Прісний хліб – це прообраз 
Христа, бо закваска – це прообраз 
гріха. Христос не мав жодного гріха. 
Тому не дотримання цієї постанови 
каралося смертю. 

У новому заповіті стара закваска – 
це грішне життя людини, сповнене 
злоби і лукавства. Опрісноки – це 
доброчесне життя, кероване Словом 
Божим, тобто Божими настановами. 
Тому апостол Пав ло благає: «Отож, 
очистьте стару розчи ну, щоб стати вам 
новим тістом» (1 до коринтян 5:7). 

Апостол Павло також застерігає: 
«Тому то, хто їстиме хліб цей чи 
питиме чашу Господню негідно, буде 
винний супроти тіла та крови Господ-
ньої! Нехай же люди на випробовує 
себе, і так нехай хліб їсть і з чаші хай 
п’є. Бо хто їсть і п’є негідно, не розва-
жаючи про тіло, той суд собі їсть і п’є! 
Через це поміж вами багато недужих 
та хворих, і багато-хто заснули» (1 до 
коринтян 11:27-31). Виконуючи ви-
моги пасхальної атрибутики, помір-

куймо, що важливіше: фарбувати яйця, 
пекти пас хальну випічку, думати про 
святковий стіл, чи можливо підійти до 
дзеркала, а це – Закон Божий, і уважно 
подивитись, який гріх ще існує в моє-
му і твоєму житті? Адже він і сьогодні 
додає болю та страж дань нашому 
Спасителю. (Див. Дії 3:19). 

Тому поки ще є час і Бог дарує нам 
дні життя, скористаймося Його благо-
даттю та милістю для нашого особис-
того спа сіння. 

Насамкінець, поміркуймо над 
питан ням: Пасха – це смерть Господня 
чи во скресіння Господа? 

У нашому житті є такий вислів: 
«Речі слід називати справжніми іме-
нами». Якщо Пасхою назвати воскре-
сіння Хри ста, як сьогодні люди це 
сприймають, то яким словом назвати 
смерть Христа? Бі блія дає чітку, не-
заперечну відповідь: «Бо наша Пасха, 
Христос, за нас у жертву принесений» 
(1 до коринтян 5:7)

Наша Пасха Христос, за нас 
у жертву принесений

Христос стояв на межі двох Запо-
вітів і двох великих свят. Непо рочний 
Агнець Божий, Він був готовий прине-
сти Себе в жертву за гріх і таким чином 
покласти край системі символів і це-
ремоній, яка протягом чотирьох тисяч 
років вказувала на Його смерть. Коли 
Він останнього разу споживав Пасху з 
учня ми, то встановив замість неї спе-
ціальне служіння на спомин про Свою 
велику жертву. Національне юдейське 
свято по винно було відійти назавжди. 
З того часу всі послідовники Христа в 
усіх країнах і в усі віки мали виконува-
ти встановлене Ним служіння. 

Господня Вечеря встановлена на 
спомин про велике звільнення, здобуте 
смертю Христа. До Його Другого при-
ходу в славі й силі ми повинні дотриму-

ватися цієї постанови. Виконуючи цей 
обряд, потрібно постійно згадувати про 
Його великий подвиг заради нас. 

Христос знаходився за столом, на 
якому була пасхальна вечеря. Перед 
Ним лежав пасхальний прісний хліб. 
На столі стояло неферментоване пас-
хальне вино. Христос використав ці 
символи, щоб представити Свою непо-
рочну жертву. Усе, що зазнавало бро-
діння, було симво лом гріха і смерті, 
тому не могло символі зувати «непороч-
ного й чистого Агнця». 

«Як вони ж споживали, Ісус узяв 
хліб, і поблагословив, поламав, і давав 
Своїм учням, і сказав: Прийміть, спо-
живайте, це тіло Моє. А взявши чашу, і 
подяку вчинивши, Він подав їм і сказав: 
Пийте з неї всі, бо це кров Моя Нового 
Заповіту, що за багатьох проливається 
на відпу щення гріхів! Кажу ж вам, що 
віднині не питиму Я від оцього плоду 
виноградного аж до дня, коли з вами 
його новим пити му в Царстві Мого 

Отця». Споживаючи разом з учнями 
хліб і вино, Христос уро чисто пообі-
цяв стати їхнім Спасителем. Він уклав 
з ними новий заповіт, згідно з яким усі, 
хто приймає Його, стають Бо жими ді-
тьми і співспадкоємцями з Хри стом. 
Через цей Заповіт вони одержали всі 
благословення, котрі Небо могло зли ти 
на них у житті земному і майбутньо му. 
Новий Заповіт затверджений кров’ю 
Христа, а тому служіння Вечері Господ-
ньої повинно нагадувати учням Христа 
про безмежну жертву, яку Він приніс за 
кожного з них особисто як за члена грі-
ховного людства. 

Ми ніколи не повинні забувати про 
це, натомість завжди пам’ятати про лю-
бов Ісуса та силу її впливу. Ісус запоря-
див це служіння, аби воно свідчило про 
виявлену до нас Божу любов. Людські 
душі не можуть поєднатися з Богом 
інакше, як тільки через Христа. Лю-
бов і єдність між братами зкріплені й 
увічне ні любов’ю Ісуса. Лише смерть 

Прийміть, споживайте...

Для картопляних котлет: 
На 6 порцій:

• 2 кг картоплі
• 2 середні морквини
• 2 ст. л. борошна
• 100 г панірувальних сухарів
• 2-3 ст. л. рослинної олії
• 100 г проварених вівсяних пластівців
• 1 пучок петрушки
• 50 г часнику

• 1 ст. л. солодкої паприки
• 1 ч. л. перцю каєнського (чилі)
• сіль і приправа «Вегета» за смаком
• часниковий соус (вода, соняшникова 

олія, часник, сіль, збиті в блендері)
Почистити картоплю, натерти на 

дрібній тертці, відокремити крохмаль і 
змішати натерту картоплю з дрібно на
тертою морквою та іншими інгредієнта
ми. Сформувати котлети і викласти на 
деко (додатково можна використовува
ти папір для випічки). Деко можна не 
змащувати олією.

Під час випікання бажано перевер
тати котлети час від часу, щоб вони 
пропеклися з обох боків. Вийняти з 
духовки, змочити часниковим соусом, 
скласти в посуд і накрити.

Наступне, нам необхідно приготу
вати бульйон до холодцю.

Бульйон для холодцю
На 4 порції:
• 1 л овочевого бульйону
• 2 ст. л. приправи «Вегета»
• крохмаль (від приготування карто

пляних котлет)
• 23 зубки часнику
Сік, який залишився після того, 

як картоплю подрібнили на тертці й 
відтис нули, залити водою і залишити 
на 1520 хвилин, щоб крохмаль осів на 
дно. Злити зайву рідину, додати чисту 
воду і розмі шати ложкою. Знову зали
шити на дея кий час, щоб крохмаль ще 
раз осів. Пов торювати цю процедуру 
до тих пір, поки вода зпід крохмалю не 
стане чистою. Коли вода буде чистою, 
ще раз залишити на деякий час і потім 
злити воду.

Христа змогла зробити Його любов 
дієвою для нас. Тільки завдяки смерті 
Спасителя ми можемо з радістю чекати 
Його Другого приходу Жертва Ісуса – 
основа нашої на дії. На цьому зосеред-
жується наша віра. 

Коли приймаємо хліб і вино, які 
символізують ламане тіло і проли-
ту Кров Христа, то подумки беремо 
участь у тій Вечері, котра відбулася 
колись у верхній світлиці в Єрусалимі. 
Ми ніби проходимо через сад, освяче-
ний муками Христа, Котрий поніс на 
собі гріхи світу. Ми стаємо свідками 
боротьби, за допомогою якої здобуте 
наше примирення з Богом. Ми бачимо 
Христа, розп’ятого за нас. Спогляда-
ючи розп’ятого Спасителя, ми краще 
розуміємо ціну і значення жертви, при-
несеної Величністю Небес. Ми будемо 
прославляти Бога й Агнця серцем і 
устами, тому що гордість та само-
любство не можуть жити в душі, котра 
пам’ятає про Голгофські страждання.

Залишити 23 ст. л. води для того, 
щоб можна було розвести крохмаль.

Цей крохмаль і часник за смаком 
додати в киплячий овочевий бульйон.

Викласти на пласку тарілку карто
пляні котлети на відстані 23 см. одна 
від одної. Залити отриманою рідиною 
(ово чевий бульйон, крохмаль, час
ник), коли вона почне ставати більш 
густішою. За бажанням можна приси
пати паприкою.

Залишити в холодному місці на 
34 години. Для отримання смачних 
та ко рисних страв, ми рекомендуємо 
приго тувати домашню приправу під 
назвою: «Вегета».

 Холодець Вегетаріанські рецепти



Що таке піст?  
Піст – це стриманість у чомусь 

протягом певного періоду часу, в мо-
литві і пошуках Бога. Причиною цього 
може бути певна потреба конкретної 

людини, бажання перебувати з Богом у 
молитві, аби зміцнити духовність, або 
для підкріплення в духовній боротьбі.

Під час посту необхідно утриму-
ватись від їжі, від інтимної близькості 
(див. 1 до Коринтян 7:5), від будь-яких 
розваг або дій, які можуть стати пере-
шкодою в спілкуванні з Богом.

Піст – це ліки. Не завжди солодкі, 
але дієві. Він допомагає відійти від 
на солод та задоволень, які є у цьому 
сві ті, зібратися з думками і подумати 
про своє духовне здоров’я.

Про піст ми дещо знаємо або чули, 
але найчастіше наші знання є неповни-
ми, а іноді навіть помилковими, з точки 
зору Біблії.

Сорок днів Христос постив у пу-
стелі. З якою метою? Невже в характері 
Божого Сина було щось таке, що вима-
гало настільки великого приниження й 
страждань? Ні, Він був безгрішний. Це 
приниження й жорстокі муки Він пере-
ніс заради грішної людини, і ми ніколи 
не збагнемо серйозність гріха, що кри-
ється у потуранні спотвореному апети-
тові, поки не зрозуміємо духовний сенс 
цього тривалого посту Сина Божого.

Витримавши цей тривалий піст, 
Христос дуже зголоднів, і сатана вирі-
шив скористатися Його слабкістю, 
об рушивши на Нього найжорстокіші 
спо куси. «І ось приступив до Нього 
спокус ник, і сказав: Коли Ти Син Бо-
жий, скажи, щоб каміння це стало хлі-
бами!». Але Христос впізнав спокус-
ника і відповів: «Написано: Не хлібом 
самим буде жити людина, але кожним 
словом, що похо дить із уст Божих» (Від 
Матвія 4:3, 4).

Коли на вашому життєвому шляху 
вас спіткають спокуси, які штовхати-
муть вас до потурання своєму апетито-
ві, ви повинні згадати приклад Христа 
і вистояти, подолавши випробуван-
ня так, як переміг його Христос. Ви 
повин ні відповісти: «Так говорить 
Господь» і таким чином назавжди дати 
відсіч кня зеві темряви. Якщо ви по-
чнете розмову зі спокусником і гово-
ритимете від себе, маючи впевненість 

у своїх власних си лах, то ви зазнаєте 
поразки. Зброєю, якою користувався 
Христос, були слова Святого Письма: 
«Так написано», і якщо у ваших руках 
буде меч Духа Божого, то і ви зможете 
вийти переможцями зав дяки заслугам 
нашого Викупителя.

У Святому Письмі ми знаходимо та-
кож і негативні приклади посту, які не 
можуть бути прийняті Богом.

Фарисеї намагалися звеличувати 
себе завдяки суворому дотриманню 
об рядів, у той час як їхні серця були 
спов нені заздрощів і ворожнечі. «Тож 
на сварку та заколот постите ви, та 
щоб кулаком бити нахабно... Тепер ви 
не постите так, щоб ваш голос почутий 
був на височині! Хіба ж оце піст, що Я 
вибрав його, той день, коли морить лю-
дина душу свою, свою голову гне, як та 
очеретина, і стелить верету та попіл? 
Чи ж оце називаєш ти постом та днем 
уподоби для Господа?» (Ісаї 58:4, 5).

«Нащо ми постимо, коли Ти не ба-
чиш, мучимо душу свою, Ти ж не 
знаєш того?» (Ісаї 58:3). Бог нам дає 
розумін ня, чому на наші молитви не 
має відпо віді. Іноді здається, що при-
чина криєть ся в оточуючих, і ми почи-
наємо звину вачувати їх, але справжня 
причина – в нас самих. Нам необхідно 
працювати над собою, і з Божою допо-
могою приве сти до ладу власне серце. 
Кожному з нас слід зрозуміти, що пе-
ретворення має розпочатися саме з нас 
самих. Кожен з нас повинен проана-
лізувати своє життя і побачити кожен 
випадок нехристиян ської поведінки і 
виправити її. До всіх нас і до кожного 
окремо лунають слова, котрі спонуку-
ють глибше розібратися у своєму жит-
ті, у своїй поведінці: «Ти пригнічував 
знедолених і наживався на їхніх потре-
бах. Ти скупий і поводишся нечесно… 
Небо помічає твою скупість і це також 
свідчитиме проти тебе на Небі, якщо 
тільки ти не покаєшся і не відшкодуєш 
заподіяну людям шкоду».

Сьогодні дні посту найчастіше є 
лише зовнішньою церемонією, уста-
новленим обрядом. Люди не мають 
смирен них сердець перед Богом, вони 
сповнені заздрості, злоби, розбрату, 
самолюбства й зарозумілості. У той 
самий час, коли люди схиляються в 
показному смиренні, вони проявляють 
жадібність, що похо дить від зарозумі-

лості та егоїзму. Любов до влади, при-
скіпливість, гордощі – усе це стає пере-
шкодою в спілкуванні з Бо гом. На жаль, 
сутністю нашої релігії мо жуть стати 
традиції, суворі вимоги та обряди.

Під час посту люди добровільно 
утримуються від вживання м’яса, риби, 
молочних продуктів, десертів. Також 
намагаються уникати всіляких задово-
лень і розваг. Багатьох хвилюють пи-
тання: Як правильно дотримуватись 
посту? Від чого необхідно відмовити-
ся? Однак думка, що піст – це дієта, є 
хиб ною. Перш за все ми повинні подба-
ти про своє духовне становище.

Багато людей, котрі дотримуються 
посту, стають дратівливими, чекають 
якнайшвидшого його закінчення, за-
буваючи про його духовне значення. 
Забуваючи про те, що метою посту є 
перш за все лікування наших духовних 
захворювань.

Піст, який представлений нам у 
Слові Божому і який визнаний Словом 
Божим, – це не проста формальність; 
він полягає не тільки в тому, щоб від-
мовляти собі в їжі й бути засмученим. 
Той, хто постить, по-справжньому ви-
знаючи свій гріх, не буде виставляти 
напоказ своє благочестя.

Ціль посту, який вимагає Господь, 
полягає не в тому, аби знущатися над 
тілом людини за її гріхи, а в тому, аби 
ми зрозуміли усю огидну природу грі-
ха, упокорили своє серце перед Богом 
і могли отримати від Нього всепроща-
ючу благодать. Слово Боже говорить 
наступне: «деріть своє серце, а не свою 
одіж, і наверніться до Господа, вашого 
Бога» (Йоіла 2:13).

Ісус каже: «А ти, коли постиш, 
намасти свою голову, і лице своє вмий, 
щоб ти посту свого не виявив людям, а 
Отцеві своєму, що в таїні» (Від Матвія 
6:17, 18). В релігії Христа немає нічого 
похмурого й непривабливого. Все що 
ми робимо для слави Божої, ми повин-
ні робити з радістю, а не зі смутком 
та не вірою. Засмучений вигляд 
християнина справляє на оточуючих 

ПІСТ – час для 
добрих вчинків

погане вражен ня; складається думка, 
ніби він розчару вався в Господі, і цим 
така людина пред ставляє характер Бога 
в неправильному світлі. Визнаючи 
на словах Бога своїм Отцем, вони 
своїм нещасним, сумним виглядом 
нагадують сиріт.

Справжній піст – це не просто 
формальне виконання обряду. Слово 
Боже вказує на визнаний Богом піст, 
коли треба: «розв’язати кайдани без-
божности, пута ярма розв’язати й пу-
стити на волю утиснених, і всяке ярмо 
розірвати... і будеш давати голодному 
хліб свій, і знедолену душу наситиш» 
(Ісаї 58:6, 10). У цих словах явлений 
дух і характер діяльності Христа. Усе 
Його життя було жертвою задля спасін-
ня світу.

Піст – це засіб в руках Божих, що 
очищує серце і робить свідомість більш 
сприйнятливою. Відповіді на наші мо-
литви ми отримуємо тоді, коли упоко-
рюємо наші душі перед Богом. Якщо 
наш апетит вимагає тіла мертвих тва-
рин, нам необхідно постити і молити-
ся Господу, щоб Він дарував нам Свою 
благодать і ми могли протистояти по-
жадливостям нашого тіла.

Піст, який буде корисний для всіх, 
– це утримання від будь-якої збуд ливої 
їжі та вживання простої, здорової їжі, 
яку Бог дає вдосталь. Ми повинні жити 
Словом Божим – їжею з небес, – яка 
оживить і зміцнить увесь наш релі-
гійний досвід.

Дорогий друже, відкрий свою душу 
перед Богом у пості й щирій молитві 
так як це робили:

• Ездра в небезпечний час по-
стились і молились і Господь зберіг їх. 
(Ездри 8:21, 23).

• Ніневітя ни «покаялися через 
Йонину проповідь». (Від Матвія 12:41).

• Цариця Естер на дівчата що 
служили їй. Це був момент, коли юдеям 
загрожувала реальна за гроза винищен-
ня усієї нації. (Естер 4:16). Господь по-
чув юдеїв і врятував їх від смерті.

Суп-пюре картопляний 
• 1 цибулина 
• 1 морквина 
• 1 перець 
• 1 кг картоплі 
• 200 мл. соєвої сметани 
• 1 ч. л. паприки 
• 2-3 лаврові листки 
• 1 ст. л. приправи «Вегета» 
• 3 ст. л. томатного соку або           
   кетчупу 
• сухарики 
• 100 г тофу 
• любисток і зелень петрушки 

Варити цибулю, моркву і перець у 
воді, потім додати картоплю. 

Коли картопля буде готова, дода
ти приправу, паприку, томатний сік 
або кетчуп, лавровий лист і любис
ток. Посолити, додати сметану і за
лишити на вогні ще на 23 хвилини. 

Збити суп у блендері. Розлити суп 
по тарілках, потім додати сухарики, 
зверху натерти тофу і посипати нарі
заною петрушкою.

Соєва сметана
• 7 ст. л. відвареного рису 
• 150 мл соєвого молока 
• 250 мл. олії 
• ½ ч. л. солі 
• 1 ст. л. лимонного соку 

В блендері збити соєве молоко з 
відвареним рисом, потім додати сіль 
і лимонний сік. Тоненькою цівкою 
дода ти олію. Усе змішати до однорід
ної маси. Зберігати в прохолодному 
місці. У разі, якщо немає соєвого мо
лока, але є тофу, можна використову
вати 100 г тофу і 200 мл теплої води. 
Збити рис в теплій воді, потім додати 
тофу й інші інгредієнти.

Приправа «Вегета»
• 2 кг моркви
• 1 кг кореня петрушки
• 1 кг кореня селери
• 1 кг солодкого болгарського перцю
• 1 кг пастернаку
• 3 пучки петрушки
• 1 пучок листя селери
• 1 кг солі кам’яної

Почистити овочі, добре помити і 
подрібнити за допомогою м’ясорубки. 
Змішати з сіллю, викласти в баночки 
і закрити кришками. Можна приготу
вати смачну приправу, висушивши всі 
ці овочі і подрібнивши їх за допомо
гою кавомолки. Необхідно щоб овочі 
були дуже добре висушені.

Вегетаріанські рецепти

За певних  життєвих  обставин Словом Божим для нас з 
вами рекомендовані й доцільні піст і молит ва.
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Дивіться канали

знайти
SDARM Zakarpatie
SDARM UA

Практичні посібники, довідники природної ме-
дицини – для охочих зберегти або відновити своє 
здоров’я. Дізнайтеся про лікарські властивості про-
дуктів, вживаних щодня. 

Для замовлення: www.asdrd.org

Прочитайте про Того, Хто Єдиний може заповни-
ти всі потреби душі, і дасть відповіді на основні за-
питання, що виникають на шляху до Бога. А також 
про Його служіння, починаючи від народження у 
Вифлеємі і до розп’яття.

Для завантаження: www.asdrd.org

«Їж синку сальце, яйце, ма сельце 
та м’ясце – там вітамін це», – говорять 
батьки жартома своїм дітям і додають 
в їхню тарілку ще додат ковий шматок 
жирного м’яса. А потім, через певний 
час, дивуються, чому діти такі кволі 
та ліниві та ще й не слухають порад 
батьків. 

Ще в сиву давнину Гіппократ 
ска зав: «Ми складаємося з того, що 
ми їмо». 

А в Біблії написано: «Усе мені 
мож на, та не все на пожиток. Усе мені 
мож на, але мною ніщо володіти не 
повинно» (1 до коринтян 6:12). І ще 
написано: «Усе мені можна, та не все 
на пожиток. Усе мені можна, та будує 
не все!» (1 до коринтян 10:23). Святе 
Письмо вказує нам і на логічне вирі-
шення цієї пробле ми: «Ось тому, коли 
їжа спокушує бра та мого, то повік я не 
їстиму м’яса, щоб не спокусити брата 
свого!» (1 до корин тян 8:13). 

Чи можна сьогодні обійтися без 
того, що називається м’ясом: м’ясо 
чер воне та біле (свинина, яловичина та 
птиця), риби, що також відноситься до 
їжі тваринного походження, тому що 
має тіло? 

Всесвітня організація охорони 
здо ров’я (ВООЗ) ще в 2015 році дала 
чіт ке визначення вживання м’яса: 
«Ризик виникнення колоректального 
раку у людини, яка споживає об-
роблене м’я со, відносно невисокий, 
але він починає зростати з кількістю 
спожитої м’ясної продукції» (Допо-
відь ВООЗ про шкідли вість м’яса, 30 
жовтня 2015 р.). 

Навряд чи це сподобається більшо-
сті українців, але 22 жовтня 2015 
року ВООЗ оголосила про свій намір 
визна ти шкідливість м’яса. При цьому 
ВООЗ виділяє кілька видів м’яса: 

• Оброблене м’ясо, термін придат-
ності якого продовжили з допомогою 
копчення, додавання хімії або соління. 

Приклади обробленого м’яса: шинка, 
бекон, салямі, переважна більшість 
ковбас і сосисок. Цей вид м’яса най-
більш небезпечний і за своєю шкодою 
порівнюється з миш’яком, алкоголем, 
сигаретами і азбестом. 

• Червоне м’ясо – це страви, що 
швидко псуються: з яловичини, сви-
нини, баранини, в тому числі смажені. 
Птиця до цього виду м’яса не відно-
ситься. Червоне м’ясо також зарахова-
не до канцерогенів, але клас небезпеки 
нижчий, ніж у обробленого. Червоне 
м’ясо містить високу концентрацію 
жи рів. До того ж пігменти, що утворю-
ють червоне забарвлення, у поєднанні 
з жи рами можуть пошкоджувати слизо-
ву кишківника. 

За допомогою розрахунків вста-
новлено, що зниження вживання 
м’яса тільки в Великій Британії до 20 
г в день може запобігти 20 000 смер-
тей на рік. 

Вкрай важливо відзначити, що ве-
лика кількість людей відверто зловжи-
вають м’ясною продукцією. Якщо роз-
глянути класичну піраміду харчування, 
то можна побачити, що основний 
обсяг раціону людини повинен скла-
датися зі злаків, круп, овочів і фрук-
тів. Саме вони знаходяться в основі 
піраміди. М’ясо не має місця в піраміді 
харчуван ня, хоча дехто його ставить на 
вершину піраміди і радить споживати 
не більше 10% добового раціону! 

Проте серед різних верств населен-
ня досі дуже широко нав’язується 
дум ка про те, що м’ясо вкрай необхід-
не для організму і без нього прожити 
немож ливо, чим і виправдовується 
вживання його надмірної кількості. 

Дослідження шкідливості м’яса 
давно вже не дають спокою тим, кому 
не байдуже здоров’я. Особливо на 
сполох б’ють лікарі-гастроентерологи, 
прокто логи та кардіологи. Ось лише 
декілька робіт на цю тему: 

1. «Системний мета-аналіз, який 
підтверджує залежність між вживан-
ням м’яса і рівнем захворюваності 
сер цево-судинними та раковими 
захворю ваннями, виконаний на базі 
Кембрид жського університету». 
Липень 2015 р. 

2. Нідерландськими вченими до-
ведено зниження захворюваності 
ра ком при вегетаріанстві та зменшенні 
вживання м’яса. Серпень 2015 р. 

3. «Систематичний огляд харчу-
вання про зниження ризиків захворю-
вання на рак серед азіатів». 2015 р. 

4. «Залежність вживання соло-
ного м’яса та імовірності виникнення 
раку». 2009 р. 

Зрозуміло, що такі зміни у медич-
них рекомендаціях щодо здорово-
го харчування можуть призвести 
до кризи м’ясної промисловості в 
майбутньому, а офіційне визнання 
м’яса канцероге ном суттєво вплине 
на харчову про мисловість в цілому. 
Усе це, безумовно, викличе опір з 

боку промисловців, які очікувано 
будуть намагатися спросту вати ці 
застереження, що може спрово кувати 
певну «війну» між тими, хто сто їть на 
захисті здоров’я і тими, хто дбає про 
примноження свого багатства. Але 
для людей, які цінують власне життя 
і здоров’я, питання про м’ясо вже 
напев не вирішилось. 

7 переваг не куштувати м’ясо
1. Ви схуднете. 
2. Знизиться рівень вашого 

холестери ну. 
3. Запах вашого поту перестане 

бути неприємним. 
4. Покращиться стан вашого 

здоров’я. 
5. Ви виглядатимете помолоділими. 
6. Ви навчитеся готувати 

різноманіт ну, здорову їжу. 
7. Ви заощадите гроші. 
Правильний вибір на користь здо-

ров’я за вами, зробіть його.

Усе мені можна, 
та не все 
на пожиток 

На 5 порцій: 
• 1 склянка сочевиці 
• 1 кг картоплі 
• 2 цибулини 
• 1 ч. л. солодкої паприки 
• 1 ст. л. олії 
• 1 ст. л. приправи «Вегета» 
• 1 пучок петрушки 
• 2 лаврових листки 

Нарізати цибулю кубиками 
і про тушкувати з водою, по-
тім додати очи щену і нарізану 
кубиками картоплю. Відвари-

ти сочевицю в підсоленій воді, 
потім змішати з картоплею, до-
дати па прику, приправу і зали-
шити на вогні ще на 5 хвилин. 
Додати спеції, зняти з вогню і 
додати олію. 

Кетчуп 
• 2 кг перцю (ротунди) 
• 2 кг солодкого болгарського  
      перцю 
• 4 кг помідорів 
• 2 кг цибулі 
• 1 ст. л. лимонного соку 

• приправи, орегано, базилік,              
   італій ські трави за смаком 
• сіль за смаком 

Почистити перець від насін
ня і хвостиків, порізати на дрібні 
шматочки і протушкувати з сіл
лю і частиною ци булі; помідори 

ошпарити і зняти шкір ку, теж 
протушкувати з сіллю й іншою 
цибулею. З’єднати всі інгреді
єнти і зби ти в блендері. Добре 
прокип’ятити. Га рячим закатати 
в стерилізовані банки і накрити 
ковдрою, поки охолоне. 

Вегетаріанські рецепти Картопля з сочевицею 

Ве гетарианские 
рецепты на любой вкус

Більше 
рецептів 

тут


