
Останнім часом ми з вами часто 
чуємо про наближення кінця світу, 
думки про яке не дають спокою всьому 
людству. Закінченню життя на нашій 
планеті присвячено безліч кінокартин, 
постановники яких намагаються 
підготувати нас до майбутніх подій. 
У цих фільмах представлені стихійні 
лиха: землетруси, цунамі, повені, 
торнадо, виверження вулканів, ядерні 

вибухи – як кінець світу. Але чи так 
це насправді? Це правда, що люди, 
які потрапили в епіцентр стихії, пере-
живаючи ці події, схильні думати, що 
настав кінець.

Але через деякий час життя 
починає відновлюватися, страх про-
ходить і людина вже по-іншому 
оцінює минулі події. Бувало, що навіть 
призначали дати кінця світу, а коли 

призначений час проходив, люди роз-
чаровувалися. Через великий потік 
інтригуючої і не завжди перевіреної 
інформації, більшість з нас так і не 
знають відповіді на питання: «чи буде 
кінець всьому?», «чи є чого боятися, 
очікуючи кінця?», «а якщо й буде, то 
коли і яким чином?»

Домашні свині – всеїдні, живуть 
і ростуть найчастіше в брудному 
обмеженому просторі. Доживають 
ці свині максимум до того віку, коли 
в них перестає збільшуватися вага, 
адже тримати їх довше невигідно, і їх 
відразу ж убивають.

Кінець світу 
скасовується???

М’ясо свині. Чому ні?

Більшість лікарів 
вважають м’ясо 
корисним, не 
дослідивши це питання 
в деталях.

У результаті досліджень було 
встановлено, що саме в силу пере-
рахованих причин: високого вмісту 
антитіл, великого числа гормонів 
росту, високого рівня холестерину й 
ліпідів – свиняче м’ясо являє реальну 
небезпеку здоров’ю людини. Навіть 
сьогодні, незважаючи на всі заходи, 
що застосовуються для контролю за 
якістю свинячого м’яса, медики з 
усією певністю заявляють: «свиняче 
м’ясо не перестає бути шкідливим 
для здоров’я людини і є продуктом, 
що фізіологічно не відповідає потре-
бам людського організму» 
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В більшості випадків,  найбільший 
вплив на людину здійснює сім’я. Не 
суспільство в цілому, не школа, не 
робота, а саме сім’я. І в першу чергу 
особистість  дитини формують батьки. 
Вони допомагають дитині засвоювати 
правила поведінки в соціумі, розби-
ратися в тому, що відбувається, вчать 
спілкуванню та взаємодії з людьми, 
співчуттю. Від взаємин дитини з бать-
ками залежить, якою вона виросте, як 
будуватиме свої стосунки з оточенням. 
Спробуємо розібратися, як в сім’ї 
складаються взаємини батьків і дітей.

Дитина народжується повністю 
залежною від своїх батьків. З їх допо-
могою вона осягає світ, поруч з ними 
дитина почуває себе захищеною. Це 
час, коли закладається фундамент для 
характеру дитини. Деякі батьки про-
пускають цей важливий етап вихован-
ня, посилаючись на те, що дитина ще 
нічого не розуміє. Немовля не може 
говорити, але розуміє багато що, ра-
зом із її дорослішанням росте і й ро-
зуміння. Вона вже вміє привернути до 
себе увагу батьків.

Батьки і дітиОрганізм
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Виховання дітей до 1 року



Ісус знову прийде
Сорок днів після Свого во-

скресіння Ісус ходив по землі 
і в кінці зібрав Своїх учнів на 
горі Оливній. Він завершив 
усю роботу, яку Йому на той 
час належало виконати, і по-
винен був повернутися до 
Небесного Отця. Закінчивши 
наставляти Своїх Апостолів, 
Ісус вознісся на Небеса. Тоді як 
Апостоли вдивлялися в небо, 
перед ними з’явились два Ан-
гели та й сказали: «Галілейські 
мужі, чого стоїте й задивляє-
тесь на небо? Той Ісус, що воз-
нісся на небо від вас, прийде 
так, як бачили ви, як ішов Він 
на небо!» (Дiї1:11).

Відтоді і до наших днів 
послідовники Ісуса Христа з 
радістю чекають Його Другого 
Приходу.

Точної дати немає!
Ми не можемо знати день і 

годину Другого Приходу. Ісус 
сказав: «А про день той й го-
дину не знає ніхто: ані Ангели 
небесні, ані Син, лише Сам 
Отець» (Матвія 24:36). Тому 
призначати дати, з огляду на 
Біблію, – це даремне заняття. 
Призначаючи дати, люди по-
трапляють в пастку диявола і, 
як результат нездійснених очі-
кувань, часто втрачають віру 
в Бога і Його слово. Але Він 
попередив: «Тож пильнуйте, бо 
не знаєте, котрого дня прийде 
Господь ваш. Тому будьте го-
тові й ви, бо прийде Син Люд-
ський тієї години, коли ви не 
думаєте!» (Матвія 24:42, 44).

Що станеться перед Його 
Другим Приходом?

ЗМІ постійно повідомляє 
про насильство, вбивства, 
світові протиріччя. Політики 
намагаються й намагатимуться 
знайти шляхи мирного ви-
рішення конфліктів. Але ми з 
жалем спостерігаємо, як усі 
зусилля світової спільноти ви-
являються безуспішними. У 
Біблії ми читаємо про це: «І 
рани народу Мого легковажно 
лікують, говорячи: Мир, мир, 
а миру нема!» (Єремії 6:14). 
«І будуть ознаки на сонці, і 
місяці, і зорях, і тривога людей 
на землі, і збентеження від 
шуму моря та хвиль, коли люди 
будуть мертвіти від страху й 
чекання того, що йде на ввесь 
світ, бо сили небесні порушать-
ся» (Луки 21:25,26).

Коли Ісус Христос народив-
ся, дуже мало людей знало, що 
прийшов Спаситель світу. Коли 
Він прийде знову, не буде жод-
них сумнівів в тому, хто Він. 
Щоб надати нам краще уявлен-
ня про час Свого Приходу, Гос-
подь використав притчу: «Від 
дерева ж фігового навчіться 
прикладу: коли гілки його вже 
розпускаються, і кинеться лис-
тя, то знаєте, що близько літо. 
Так і ви: коли тільки побачите, 

що діється це, то знайте, що 
близько, під дверима» (Марка 
13:28,29). Господь також дав 
нам деякі знамення, щоб допо-
могти нам зрозуміти, що Його 
Прихід близько.

Людина сьогодні постійно 
мріє про мир, а живе в сус-
пільстві, повному насилля і 
безперервних війн. «... і голод, 
мор та землетруси настануть 
місцями» (Матвія 24:7). «... і 
збентеження від шуму моря та 
хвиль» (Луки 21:25).

Британська Асоціація роз-
витку наук підкреслила, що 
кожне століття нашої ери від-
значається стійким зростанням 
числа руйнівних землетрусів. 
У результаті Лісабонського 
землетрусу 1755 року загину-
ло близько 60 тисяч чоловік. 
Тоді «море збентежилося і 
обурилося», змивши в океан 
10-метровою хвилею всіх, хто 
намагався знайти порятунок в 
гавані. Найсильніший земле-
трус, який стався в 1976 році 
в китайському місті Таншань, 
позбавив життя більше 200 
тисяч чоловік.

Рекордний по кількості 
жертв землетрус, що оцінюєть-
ся в 9 балів за шкалою Ріхтера, 
стався вранці 26 грудня 2004 
року недалеко від індонезій-
ського острова Суматра. В 
результаті підземних коливань 
утворилася хвиля цунамі за-
ввишки до 11 метрів. Зі швид-
кістю близько 800 кілометрів 
на годину вона обрушилася на 
узбережжя Шрі-Ланки, Індо-
незії, Індії, Малайзії, Таїланду, 
островів Мальдів, М’янми і 
Сомалі.

За оцінкою Міністерства 
охорони здоров’я Індонезії в 
результаті землетрусу в країнах 
Південно-Східної Азії загинули 
або пропали без вісті щонай-
менше 242 тисяч 530 чоловік.

У Центральній Африці від 
голоду, викликаного тривали-
ми засухами й повенями, ги-
нуть тисячі людей, більшість з 
яких – діти. Останнє століття 
характеризується появою но-

вих вірусів, що викликають 
небезпечні, важко виліковні 
захворювання, що швидко 
поширюються. Але Христос 
сказав, що це ще не кінець.  
«Так само, як було за днів Ло-
тових… Так буде й того дня, 
як Син Людський з’явиться!» 
(Луки 17:28,30).

Сьогодні ми бачимо, що 
розпуста стала вже цілком 
звичайним явищем. Нікого 
більше не дивують еротичні 
фотографії на рекламних пла-
катах і обкладинках журналів. 
Множаться факти насильства 
та проституції. Нетрадиційні 
шлюби вводяться в закони дея-
ких держав. У багатьох країнах 
подібні стосунки широко заохо-
чуються з телевізійних екранів, 
в пресі й у загальноосвітніх 
програмах дитячих навчальних 
закладів. Але Христос сказав, 
що це ще не кінець. «Бо по-
стануть христи неправдиві, і 
неправдиві пророки, і будуть 
чинити великі ознаки та чуда» 
(Матвія 24:24).

Останнім часом збільшу-
ється кількість спільнот, що 
видають себе за істинних по-
слідовників Христа. Керівники 
цих об’єднань видають себе за 
справжніх священиків Господ-
ніх, пресвітерів, лідерів.

Деякі не соромляться 
видавати себе за Христа. 
Людство звикло до подібних 
сенсацій і чудес, що творять 
декотрі з них.

Кінцевим актом великої дра-
ми обману стане спроба сатани 
видати себе за Христа. Церква 
давно заявляє, що чекає прихо-
ду Спасителя як виконання сво-
їх надій. Тепер великий обман-
щик створює видимість при-
ходу Христа. У різних частинах 
світу сатана з’являтиметься 
серед людей у вигляді велич-
ної істоти, оточеної сліпучим 
блиском, нагадуючи собою 
Сина Божого, описаного Іва-
ном в Об’явленні  (Об’явлення 
1:13 15). Слава, що оточує його, 
перевершить все, коли-небудь 
бачене людиною.

Урочисті вигуки наповнять 
повітря: «Христос прийшов! 
Христос прийшов»! У велико-
му захопленні люди падати-
муть перед ним; він підніма-
тиме руки і благословлятиме 
їх, як це робив і Христос, коли 
був на землі. Голос у нього 
м’який і приглушений і в той 
же час мелодійний. Словами, 
повними ніжності і співчуття, 
він повторюватиме деякі з тих 
благодатних небесних істин, 
сказаних колись Христом; він 
зцілюватиме хвороби людей і 
потім, намагаючись походити 
на Христа, оголошуватиме, що 
переніс суботу на неділю, і на-
казуватиме всім святити день, 
благословенний ним.

Він заявлятиме, що всі, хто 
продовжують наполегливо 
святити сьомий день – суботу, 
хулять його ім’я, відмовля-
ючись слухати ангелів, що 
несуть їм світло і істину. Яка 
сильна омана! Але народ Бо-
жий не вдасться обдурити. 
Вчення «христа неправдивого» 
суперечить Священному Пись-
му. Він благословляє тих, хто 
поклоняється звірові і його об-
разу, саме тих, про кого Біблія 
говорить, що над ними буде 
вилитий гнів Божий без всякої 
милості.

Більше того, сатані не до-
зволено підробити спосіб 
приходу Христа. Спаситель 
застерігав Свій народ від поді-
бного обману, ясно вказуючи 
на те, як відбуватиметься Його 
прихід: «Бо постануть христи 
неправдиві, і неправдиві про-
роки, і будуть чинити великі 
ознаки та чуда, що звели б, 
коли б можна, і вибраних. Оце 
Я наперед вам сказав. А коли 
скажуть вам: Ось Він у пустині 
не виходьте, Ось Він у криїв-
ках не вірте! Бо як блискавка та 
вибігає зо сходу, і з’являється 
аж до заходу, так буде і при-
хід Сина Людського» (Матвія 
24:24-27; див. також Матвія 
24:31;25: 31; Об’явлення 1:7; 
1 До Солунян 4:16,17). Таке 
підробити неможливо. Про 

прихід стане відомо всюди, 
його побачить весь світ. Тільки 
ті, хто старанно досліджують 
Святе Письмо, ті, хто прийняв 
любов істини, будуть захищені 
від сили омани, яка полонить 
весь світ. За допомогою Слова 
Божого вони викриють обман-
щика, що видаватиме себе за 
Христа. «І проповідана буде ця 
Євангелія Царства по цілому 
світові, на свідоцтво народам 
усім. І тоді прийде кінець!» 
(Матвія 24:14).

У нинішній вік інформації 
і технологій ці слова Христа 
набувають найбільшої акту-
альності. Саме сьогодні кожна 
розумна людина без винятку 
має можливість почути звістку 
Євангелія Христа. Ця звістка 
про те, що Бог бажає допо-
могти кожній людині у світі, 
позбавитися від сучасних за-
лежностей і дати їй свободу 
від рабства гріха. Євангеліє 
вказує на Того, Хто переміг зло 
і може нам допомогти вийти 
переможцями в цій нерівній 
боротьбі. Саме завдяки Йому – 
Ісусові Христу – наші шанси 
на перемогу стали реальними.
Євангеліє – це Христос, що 
вмер на хресті замість нас.

Яким чином Він прийде?
Це не буде для обмеженого 

числа обраних. Прихід Христа 
буде очевидним для усіх: «Бо 
як блискавка та вибігає зо схо-
ду, і з’являється аж до заходу, 
так буде і прихід Сина Люд-
ського» (Матвія 24:27). Його 
прихід зовсім не буде таємним: 
«Ото Він із хмарами йде, і 
побачить Його кожне око, і 
ті, що Його прокололи були, 
і всі племена землі будуть 
плакати за Ним. Так, амінь!» 
(Об’явлення 1:7). Його прихід 
буде видимим, чутним і явним 
для жителів усієї планети: «Бо 
прийде Син Людський у славі 
Свого Отця з Анголами Сво-
їми, і тоді віддасть кожному 
згідно з ділами його» (Матвія 
16:27). 

Прихід Христа покладе 
край горю, нещастю, лиху і 
людям, які не залишили грі-
ховний спосіб життя. Якщо 
ми приймаємо Євангеліє, то 
для нас кінець світу не буде 
кінцем життя, але початком 
радості та щастя у вічності на 
оновленій землі. У Біблії напи-
сано: «Страху немає в любові, 
але досконала любов проганяє 
страх геть, бо страх несе муку. 
Хто ж боїться, той не доско-
налий в любові» (1Iвана 4:18). 
А оскільки Бог є любов, Він 
бажає нам тільки щастя та го-
тує нам місце для майбутнього 
нового і славного життя: «Я 
йду приготувати місце для вас, 
а коли відійду й приготую вам 
місце, Я знову прийду й заберу 
вас до Себе, щоб де Я були й 
ви» (Iвана 14:2,3).

Кінець світу скасовується???



Виховання дітей 
від 2 до 5 років

Мої батьки завжди праві 
й знають все

У цьому віці маля вже 
досить розвинене фізично 
для того, щоб вільно пере-
міщатися, тому не сидить на 
місці. Тепер діти починають 
вільно висловлювати 
свою думку. Цей пері-
од у них відрізняється 
особливою допитли-
вістю. Виникають по-
стійні питання: «Що?» 
і «Чому?».  Батькам, у 
свою чергу, слід про-
явити терпіння й на-
магатися відповідати 
на них (часто вони ставлять 
одні й ті самі питання, будьте 
спокійні в таких випадках). 
Вам, як батькам, необхідно 
стежити за розвитком дити-
ни й пояснювати стан речей 
з точки зору моралі. Дитина 
повинна усвідомлювати, де 
добро і де зло, що добре, а що 
погано. Кращим підручником 
для допитливого розуму буде 
ні що інше, як Біблія. Читайте 
своїй дитині священні історії. 
Також привчайте дитину до 
виконання обов’язків. Інши-
ми словами, привчайте її до 
працьовитості. Якщо у дво-
річному віці вона бере віник, 
щоб підмести підлогу, або 
мочалку, щоб помити посуд, 
дозвольте їй це зробити, на-
віть якщо це, як може здатися, 
відніме ваш час. Заохотьте її 

та скажіть, що ви потребуєте 
її допомоги. Давайте йому 
навантаження відповідно до 
його сил та можливостей.

Виховання дітей 
від 6 до 10 років

Чи праві мої батьки й чи 
можна їм довіряти?

Дитина йде до школи. По-
ясніть  їй необхідність освіти. 
Роз’ясніть дитині, що, дотри-
муючись принципів навчання, 
вона зможе досягти успіху.  
Допомагайте йому й не зали-
шайте наодинці з проблемами. 
Надавайте своїй дитині 
підтримку.

Для дітей у цьому віці 
ваш авторитет ділиться 
з тими, хто на неї має 
вплив, окрім вас. Але 
якщо ви зробите все мож-
ливе зі свого боку, то Бог 
дасть вам сили й уміння 
зберегти ваше дитя від 
поганого впливу сучасного 
суспільства. Продовжуйте 
брати участь у житті дитини 
й цікавитися її успіхами, до-
помагайте вирішувати вини-

каючі труднощі, цікавтеся її 
захопленнями, підтримуйте її 
починання. Систематичність 
у досягненні знань повинна 
стати рисою характеру. Коли 
дитині буде близько 10 років, 
починайте помалу говорити з 
нею на серйозні життєві теми. 
Цікавтеся її думкою з приводу 
різних життєвих ситуацій. Це 
допоможе вам зрозуміти, як 
вона реагує на те, що відбува-
ється довкола.

Саме в цей час вам дається 
можливість навчити дитину лю-
бити і поважати Бога і людей.

Підлітковий період 
12 - 15 років

Мої батьки нічого 
не знають про життя!
Це найбурхливіший період, 

що пов’язано із фізіологічним 
розвитком  дитини. У цьому 
віці  вона вимагає свободу 
дій, при цьому дуже легко під-
даючись зовнішньому впливу. 

Однозначно, буде правильно 
дозволити їй стати самостійні-
шою, але при цьому розкажіть 
про всі можливі наслідки тих 
чи інших рішень і дій. 

У деяких питаннях ви ма-
єте бути наполегливі і дещо 
забороняти. Саме ви несете 
відповідальність за вашу ди-
тину, а не хтось інший. Поки 
вона залежна від вас, саме 
ваше ставлення до неї визна-

чає те, наскільки вона дові-
ряє вам зараз і чи довіриться 
в майбутньому. Адже від 
цього залежить її доля, бо до-
віряючи вам, дитина вчиться 
довіряти Богові. Намагайтеся 
більше спілкуватися з дити-
ною, цікавтеся її настроєм, 

справами в школі, дру-
зями. Не критикуй-
те – вчіться слухати. 
Скажіть, що ви бу-
дете раді допомогти, 
якщо в неї виникнуть 
якісь проблеми. Про-
явіть зацікавленість її 
планами на майбутнє, 
бо підлітки зазвичай 

будують грандіозні плани на 
своє життя. Вам просто необ-
хідно не втрачати зв’язок з 
власною дитиною, підтриму-
вати щирі стосунки.

Чи відомо тобі, що твій 
організм схожий на буди-
нок? Біблія називає його 
храмом Святого Духа. 
Оскільки «будинок твого 
організму» належить Бого-
ві, твоє завдання – добре 
доглядати за ним. Так саме, 
як у мами й тата є правила 
господарювання, у Бога є 
правила для тебе, щоб утри-
мувати  твоє тіло здоровим.

Азбука здоров’я навчить 
тебе, як піклуватися про 
свій організм. Ізраїльтяни 
навчилися дбати про свої 
тіла на шляху з Єгипту 
до Ханаану. У пустелі не 
було лікарень. Що ж вони 
робили, коли хворіли? До-
бра новина полягає в тому, 

що ті, хто слухав 
Господа, ніколи 
не хворіли. Біблія 
говорить, що в 
жодному коліні 
Ізраїльському не 
було слабкої або 
хворої людини 
(дивись Псалтир 
104:37). Так у чім полягав 
секрет того, що вони зали-
шалися здоровими? Вони 
підкорялися восьми Божим 
принципам здоров’я:

- Фізичні  впра-
ви

- Вода
- Їжа
- Сонце
- Стриманість
- Повітря

- Відпочинок
- Довіра Богові
Подорожуючи пішки по 

пустелі, вони виконували 
багато фізичних вправ.

Там не було магазинів, 
щоб купувати фруктові 
соки або газовану воду. 
Вони пили чисту, свіжу 
воду.

Бог дав їм найкращу 
їжу, щоб вони залишалися 

ОРГАНІЗМ

Батьки 
і діти

сильними, здоро-
вими й були здатні 
проходити пішки 
багато кілометрів. 
Чи пам’ятаєш, 
яка це була їжа? – 
Манна, небесний 
хліб. 

Ізраїльтяни 
були вегетаріанця-
ми. Одного разу, 
коли вони захоті-
ли м’яса, Бог по-

слав їм перепелів, і багато 
ізраїльтян з’їли їх, та неза-
баром померли, тому що не 
послухалися Бога.

У пустелі була велика 
кількість сонячного світла.

Коли вони збирали ман-
ну, вони брали не більше 
двох гомерів. Пам’ятаєш, 
чому? – Так вони могли на-
вчитися бути стриманими і 
не переїдати.

Дуже часто підлітки від-
чувають відчуження, нерозу-
міння з боку інших і через це 
замикаються в собі, тому зна-
ходьте час для вашої дитини!

Юнацький вік
Мої батьки інколи бувають 

праві, але про життя вони 
знають не все

Це дещо спокійніший вік 
розвитку вашої дитини, але 
проблем з цим віком може 
бути чимало. Ваша дити-
на – не просто ваш син чи 
донька, а вже сформована 
особистість. Це вже не хлоп-
чик або дівчинка, а частина 

суспільства. Вам необхідно 
розуміти, що в юнацькому віці 
треба дозволити дитині вчити-
ся на власних помилках. Дайте 
більше свободи дітям, але не 
забувайте, що буде багато ви-
падків, в які ви, як батьки, по-
винні втручатися.

Привчай юнака до дороги 
його, і він, як постаріється, 
не уступиться з неї. 
(Приповісті 22:6)

Діти – це радість життя, 
подарунок від Бога! Вони є 
відображенням нас самих. Ви 
єдині, хто зобов’язані навчити 
та підтримати дитину. Якщо 
ви пройдете з нею половину 
її життєвого шляху, підтри-
муючи, то потім вона пройде 
залишок вашого життя поряд 
з вами.

У 30 років батьки завжди 
праві! Вони знають все!

Дронек Ігор

Повітря в пустелі було 
свіжим і здоровим, а не 
просякнуте промисловими 
газами, як сьогодні.

Бог потурбувався, щоб 
людина міняла працю і від-
починок упродовж робочого 
тижня. Сьомий день тижня 
Господь відокремив для по-
клоніння Йому. Суботу Бог 
призначив для відпочинку 
від усіх звичайних справ.

Ізраїльтянам довелося 
багато що пережити, перш 
ніж вони вивчили восьмий 
принцип здоров’я  – довіру 
Богові. Часто у них закінчу-
валася вода, їх переслідува-
ли вороги і навіть змії. Усі 
ці досвіди допомогли їм ви-
вчити найважливіший закон 
здоров’я – довіру Богові.

Скарбниця для дітей 
Т.1, №4

Бог подарував вам дитину і хоче, щоб ви, а не хтось інший виховали її найкращим чином.
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Не стримуй до-
бра потребуючому, 

коли в силі твоєї 
руки це вчинити.  

(Пр.3:27)
РУКА АНГЕЛА БФ, Раху-
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Християнські журнали для дітей. 
Тут ви можете познайомитися 
з найкращою книгою в світі – 
Біблією, а також знайти цікаві 
розповіді та захоплюючі завдання.

Для завантаження:
www.асдрд.org

Практичні посібники, 
довідники природної 
медицини – для охочих 
зберегти або відновити 
своє здоров’я. Дізнайтеся 
про лікарські властивості 
продуктів, вживаних щодня.

Для завантаження: 
www.asdrd.org

«Добра звістка» – видання Церкви
Адвентистів Сьомого Дня 
Реформаційного Руху. 
Газета є некомерційним виданням і 
поширюється на пожертвування. 
У підготовці використовувалися цитати з 
Біблії і матеріали з праць Е. Г. Уайт. 
З усіма питаннями і побажаннями 
звертайтеся за адресою:
«Добра звістка», п/с 9642,
м. Харків, Україна. 61124

Тел.: 097 991 91 98,
E-mail: asdrd1925@ukr.net

Свідоцтво про реєстрацію: 
ЗТ№ 429/21 від 06.02.2007 р.

Біблійні уроки 10:00 – 11:00
Проповідь Євангелія 11:30 – 12:30
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ХРИСТИЯНСЬКА ЦЕРКВА 
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www.asdrd.org
- 43025 м. Луцьк, п/с 35. 
 Шмельова Н.В.
- 79054 м. Львів, п/с 573. 
 Філіп І. Ю.
- 58018 м. Чернівці п/с 864
- 90500 м. Тячів Закарпатської   
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Поштові адреси:

Дізнатися про найближче богослужіння 
ви можете:
E-mail: asdrd1925@ukr.net
Моб. +38-098-029-92-94
Моб. +38-067-949-81-48

Я – людина, якій з дитинства 
говорили про користь м’яса і необ-
хідність вживати його в їжу. А чи 
насправді воно таке корисне? Саме 
про це ми з вами і поговоримо.

Прийнято вважати, що свиняче 
м’ясо має бути в повноцінному ра-
ціоні харчування людини, оскільки 
в нім є незамінні амінокислоти. А 
чи знаєте ви, що свиня, в яких би 
гігієнічних умовах вона не вирощу-
валася і наскільки чистою їжею не 
годувалася б, все одно залишається 
твариною, яка живиться власними 
екскрементами. У силу цієї фізіо-
логічної особливості організм цієї 
тварини виробляє значно більшу 
кількість антитіл в порівнянні з усі-
ма іншими видами тварин. Окрім 
цього, організм свині виробляє над-
звичайно велику кількість гормонів 
росту в порівнянні з іншими вида-
ми тварин і людиною. Усі ці анти-
тіла і гормони 
росту в процесі 
обміну речовин 
природним чином 
потрапляють і в 
м’язову тканину 
свині. Разом з 
цим свинина міс-
тить дуже висо-
кий рівень холес-
терину й ліпідів. 

Свиня – це не 
настільки добро-
зичлива тварина, 
як може здатися 
на перший по-
гляд. Деякі випадки показують, 
що, якщо в стійло до голодних 
свиней потрапить п’яна або слаб-
ка людина, вони повністю з’їдять 
її живцем, не залишаючи навіть 
великих кісток. При цьому сви-
ні дуже чутливі до своєї власної 
смерті. За декілька днів до того, як 
починаються приготування до їх 
забою, вони це відчувають і в їхній 
поведінці проявляється явне хви-
лювання. На відміну від інших тва-
рин, яких вирощують для різних 
цілей, свині потрібні людям тільки 
для того, щоб їх їсти. Ні молока, ні 
яєць, ні шерсті, ні жодної іншої ко-
ристі від них отримати не можна.

Внутрішні органи свиней майже 
повністю повторюють людські, тому 
вчені-медики вибрали свиней для 
проведення всіляких експериментів 
і дослідів. В результаті безлічі на-
укових робіт неодноразово було до-

ведено, що м’ясо свині за складом і 
ДНК, майже нічим не відрізняється 
від м’яса людини. Тому за наявності 
в раціоні харчування м’яса свині є 
велика вірогідність мати деякі гене-
тичні зміни ДНК з людського на тва-
ринний. Очевидний факт, що внаслі-
док неправильного харчування люди 
стають схильними до стресів, агресії 
і жорстокості.

Уживання в їжу будь-якого виду 
м’яса здатне привести до зараження 
гельмінтами. Найнебезпечнішими з 
них є свинячий ціп’як. Це паразит 
великого розміру, який селиться в 
кишечнику. Його яйця здатні потра-
пляти в кровоносну систему, а звід-
ти розноситися по всьому організму. 
Потрапляючи до мозку, вони здатні 
викликати втрату пам’яті, до серця – 
серцевий напад. Попадання в очі 
загрожує сліпотою, а в печінку  – її 
ураженням.

Інший небезпечний гельмінт – 
TaeniaTrichuriasis. Вважається, що 
цей паразит гине в процесі теплової 
обробки, але американські вчені 
встановили, що з 24 чоловік тих, що 
заразилися цим паразитом, 22 за-
разилися, поївши добре просмажене 
або проварене свиняче м’ясо. Тобто, 
для знищення гельмінтів недостатньо 
теплової обробки.

Давайте звернемо увагу саме 
на ці деталі. М’ясо свині, тобто її 
м’язи, складаються з вологи, білку 
та жирів. Від того, яким кормом 
живиться свиня, буде залежати 
склад її м’яса. Але якщо говорити 
про корисні речовини, то вони тут 
практично відсутні. Відсоткове 
співвідношення макро-, мікроеле-
ментів і вітамінів у м’ясі та рослин-
них продуктах дорівнює один до 
дев’яти. Наприклад, якщо взяти 100 
грам м’яса і 100 грам помідорів, то 

в помідорах в 8-9 разів більше віта-
мінів і мікроелементів, ніж у м’ясі.

А як бути з білком? Білки, необ-
хідні для нормальної життєдіяль-
ності людини, можна поділити на 
два види: замінні і незамінні. Замін-
ні білки синтезуються у людському 
організмі, незамінні – не можуть 
синтезуватися, тому повинні над-
ходити до організму із їжею. Ствер-
дження про те, що незамінні білки 
знаходяться тільки в продуктах 
тваринного походження, насправді 
міф. Давайте перелічимо всі неза-
мінні білки й продукти, у яких вони 
знаходяться:

Валін: зернові, бобові, гриби, мо-
лочні продукти, арахіс.

Ізолейцин: мигдаль, кеш’ю, ту-
рецький горох (нут), яйця, сочевиця, 
м’ясо, жито, більшість насіння, соя.

Лейцин: сочевиця, горіхи, біль-
шість насіння, яйця, овес, бурий (не-

очищений) рис.
Лізин: молочні 

продукти, пше-
ниця, горіхи, ама-
рант.

Метіонін: мо-
локо, яйця, боби, 
квасоля, сочевиця 
і соя.

Треонін: мо-
лочні продукти, 
яйця, горіхи, 
боби.

Триптофан: 
бобові, овес, су-
шені фініки, ара-

хіс, кунжут, кедрові горіхи, молоко, 
йогурт, сир.

Фенілаланін: бобові, горіхи, яйця, 
сир, молоко.

Аргінін (умовно-незамінна амі-
нокислота): насіння гарбуза, арахіс, 
кунжут, йогурт, домашній сир.

Гістидин: соєві боби, арахіс, со-
чевиця.

Причому кількість рослинної їжі 
має бути в рази менше для необхід-
ного щоденного поповнення цього 
білку. Ось і вся правда про необхід-
ність їсти вбиту людиною тварину. 
Для повноцінного харчування не-
має необхідності у вживанні м’яса. 
Рослинна їжа повна клітковиною та 
соками, які очищають кишечник і 
кров і дають необхідну енергію для 
щасливого і здорового життя.

Анна Добровольська

М’ясо свині. Чому ні?


