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2 січня 

 

«…Жодного лою волового, ані овечого, ані козиного не будете їсти» 

(Левит 7:23). 

 

 Гастроезофагеальний рефлюкс (ГЕР) – захворювання, при 

якому вміст шлунка закидається у стравохід. У місці 

переходу стравоходу в шлунок є м'язове кільце – сфінктер, що 

відкривається, коли проходить їжа, а потім щільно 

змикається. У нормі в здорових людей після їди й інколи 

вночі незначна кількість вмісту шлунка може надходити в 

нижній відділ стравоходу. Однак зазвичай людина цього не 

відчуває, адже спрацьовують захисні механізми. У деяких 

людей вміст шлунка постійно закидається у стравохід. Це 

проявляється печією і відрижкою та супроводжується 

відчуттям гіркоти або кислоти в роті. Відрижка і печія, як 

правило, посилюються в положенні лежачи. Рідше 

з'являються біль у грудях, біль при проходженні їжі по 

стравоходу, гикавка. Під час сну вміст шлунка закидається в 

стравохід і потім може потрапляти через гортань у дихальні 

шляхи. Тому такі люди іноді страждають хриплістю голосу, 

ларингітом, отитом або в них розвиваються хронічний 

бронхіт, пневмонія й інші захворювання легень. У людей з 

ГЕР частіше пошкоджуються зуби карієсом, виникає 

стоматит, адже постійний вплив кислого вмісту шлунка 

руйнує зубну емаль і подразнює слизову порожнини рота. 

Рідше виникає аритмія та з'являються болі в серці. 

Розгляньмо найбільш часті причини, що призводять до 

ослаблення тонусу і розширення стравохідного сфінктера: 

1. Вживання продуктів, що містять кофеїн (кави, чаю, кока-

коли, шоколаду), лікарських препаратів з кофеїном 

(«Цитрамону», «Кофетаміну» тощо). 

2. Прийом медикаментів, що знижують тонус сфінктера: 

антагоністів кальцію («Амлодипіну», «Фенігідину» та ін.), 

«Папаверину», «Но-шпи», нітратів («Нітрогліцерину», 

«Нітросорбіду», «Кардікету» тощо), бета-адреноблокаторів 
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(«Анаприліну», «Атенололу» тощо), «Баралгіну», 

«Анальгіну» та ін. 

3. Куріння. Нікотин знижує тонус стравохідного сфінктера. 

4. Вживання алкоголю. При цьому не тільки знижується 

тонус сфінктера, але й пошкоджується слизова оболонка 

стравоходу. 

5. Квапливе і надмірне поглинання їжі. Це призводить до 

заковтування великої кількості повітря, яке тисне на 

сфінктер. 

6. Переїдання, вживання твердих жирів, жирного м'яса, 

гострих спецій, оцту, смажених страв, свіжої випічки і 

виробів з тіста (вареників, млинців). Ці продукти довго 

перетравлюються в шлунку, що призводить до підвищення 

тиску в ньому. 

7. Грижа стравохідного отвору діафрагми. Вона 

зустрічається в 1/3 населення старше 50 років (виникає при 

частому переїданні, великій кількості їжі перед сном, піднятті 

важких предметів). 

При ГЕР обов'язково потрібно кинути палити і перестати 

вживати тваринні жири, особливо перед сном. 

Біблія радить нам: «Кажи до Ізраїлевих синів, говорячи: 

жодного лою волового, ані овечого, ані козиного не будете 

їсти. А лій із падла й лій пошматованого буде вживаний для 

всякої потреби, але їсти – не будете їсти його» (Левит 7:23, 24). 
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9 січня 

 

 «І прийшли старші його дому до нього, щоб підняти його з землі, та 

він не хотів, і не підкріпився з ними хлібом» (2 Сам. 12:17). 

 

Зниження апетиту – один з основних проявів гастриту зі 

зниженою кислотністю. При цьому після їди з'являється 

відчуття важкості у верхній частині живота, а іноді – 

відрижка повітрям або з'їденою їжею, нестійкі 

випорожнення, загальна слабкість і нездужання. 

Для появи апетиту використовуйте такі трави: 

1. Корінь аїру. Він містить гіркий глікозид акорин та ефірну 

олію. Ці речовини виявляють подразнювальну дію на 

смакові рецептори, унаслідок чого рефлекторно посилюється 

виділення шлункового соку. При цьому збільшується не 

тільки його кількість, але і вміст у ньому соляної кислоти, що 

значно покращує здатність шлунка перетравлювати їжу. 

2. Листя подорожника. Настій із цієї рослини 

використовують не тільки при зниженій кислотності, а й як 

відхаркувальний засіб. 

3. Полин гіркий вважають найсильнішим засобом, що 

збуджує апетит. Гіркі речовини, що містяться в ньому, 

збільшують секрецію залоз шлунка, підшлункової залози й 

печінки. У помірних дозах полин збуджує, а у великих 

пригнічує роботу нервової системи. 

4. Цикорій дикий. З лікувальною метою використовують 

корінь цієї рослини. Його водний настій стимулює травлення, 

діє заспокійливо на нервову систему, збільшує силу серцевих 

скорочень. 

5. Вичавіть сік з 1/4 лимона на склянку води, приймайте за 

30 хвилин до їди. Використовуйте із цією ж метою сік капусти, 

розведений 1:1 з прохолодною водою, або відвар шипшини. 

Як приправи та продукти для збудження апетиту вживайте 

часник, цибулю, базилік, куркуму, імбир, лимони, 

грейпфрути, вишню і вишневий сік, чорну і червону 

смородину, редьку. Корисні для поліпшення 
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перетравлювання їжі свіжі фруктові й овочеві соки, які п'ють 

за 10-15 хвилин до їди. 

Використовуйте водні процедури на область шлунка: 

контрастний душ, контрастне обтирання гарячим і холодним 

вологими рушниками, прикладання холодного пакета на 15-

20 хвилин за 30 хвилин до їди або обтирання верхньої частини 

живота вологим холодним рушником протягом 1-2 хвилин. 

Приділяйте достатньо часу фізичним навантаженням, 

особливо ходьбі. 

Мати гарний апетит – це велика перевага, що дає 

можливість насолодитися смаком їжі. Проте іноді бажання 

вживати їжу зникає через сильне почуття провини. Так було 

в житті царя Давида, коли він згрішив і відчував на собі важкі 

наслідки свого неправильного вчинку. У той похмурий 

період свого життя цар сильно тужив. Не намагаючись 

виправдати себе, він не їв сім днів і молився Богу. Однак, 

переживши сильну гіркоту і біль, він покорився під міцну 

руку Божу і прийняв прощення від Господа. «І звівся Давид 

із землі, і помився, і намастився, і змінив свою одежу, і 

ввійшов до Господнього дому та й поклонився. Потому 

ввійшов до свого дому, і захотів їсти, – і поклали йому хліба, і 

він їв» (2 Сам. 12:20). Можливо, і ми сьогодні страждаємо 

через помилки минулого. Не живімо з почуттям провини, а 

залишмо її біля Голгофського хреста, бо Господь 

милосердний і співчутливий. 
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16 січня 

 

 «Та він відкинув пораду старших, що радили йому…» (1 Цар. 12:8). 

 
Діагноз «хронічний гастрит», як правило, не викликає 

сильної тривоги в людини. Справді, це поширене захворювання 

і зустрічається більш ніж у половини дорослого населення. Та 

чи таке воно безпечне? 

Серед відомих причин хронічного гастриту найбільш частою 

вважають інфекцію. Ще 1983 року два дослідники Б. Маршалл 

і Д. Уоррен виділили зі шматка слизової шлунка хворого 

гастритом мікроорганізм, який потім назвали хелікобактер 

пілорі (Н. рylori). Пізніше на доказ своїх досліджень Б. Маршалл 

випив чисту культуру, отриману від хворого гастритом, що 

містила 106 мікроорганізмів. Уже на сьомий день з'явилися 

перші ознаки диспепсії, а на 10 день учений мав усі симптоми 

гастриту, який підтвердили гастроскопією і біопсією. Завдяки 

своїй будові й виділенню певних речовин ці мікроорганізми 

пошкоджують слизову шлунка, призводячи до запалення, а далі 

– до утворення виразок. Наявність інфекції Н. рylori пов'язують 

з виникненням раку шлунка. Міжнародне агентство з вивчення 

раку (IARK) визнало Н. рylori канцерогеном, адже було доведено, 

що ризик виникнення раку шлунка в інфікованих хворих удвічі 

вищий, ніж у неінфікованих. Хелікобактерна інфекція 

поширена серед населення. У 60-річному віці може бути 

інфіковано більше половини населення. Бактерії можуть 

міститися у слині, зубному нальоті, калі. Передається інфекція 

від людини до людини контактним шляхом і через забруднені 

продукти. Що гірший рівень гігієни серед населення, то вищий 

ризик зараження хелікобактерною інфекцією. Однак не у всіх 

людей бактерії Н. рylori викликають гастрит. Довгий час вони 

можуть перебувати в слизовій у стані сну. Однак при 

постійному впливі несприятливих зовнішніх факторів 

створюються умови для активізації й інтенсивного 

розмноження небезпечних мікроорганізмів. 
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До розвитку інфекції призводять такі фактори: порушення 

режиму харчування, квапливе пережовування їжі, вживання 

неякісних продуктів, гострої їжі (перцю, гірчиці, хрону, оцту). В 

експериментах на собаках було показано, що регулярне 

додавання в їжу червоного перцю викликало у цих тварин 

спочатку гастрит із підвищеною шлунковою секрецією, але 

згодом травні залози атрофуються, і гастрит супроводжувався 

зниженою секрецією. До небажаних продуктів також належать 

маринади, копченина, смажені страви. Зловживання надмірно 

гарячою або холодною їжею також є фактором ризику 

виникнення гастриту. 

Несприятливий вплив на шлунок справляє алкоголь. При 

частому вживанні спиртних напоїв, особливо міцних, 

відбувається інтенсивне виділення соляної кислоти і 

порушується утворення захисного шлункового слизу. 

Регулярне вживання кави й міцного чаю призводить до 

гастриту, адже кофеїн також стимулює вироблення соляної 

кислоти і викликає звуження судин у слизовій шлунка. 

Багаторічне паління веде до «гастриту курця». Компоненти 

тютюнового диму порушують нормальний процес відновлення 

слизової шлунка. Вони спочатку підвищують, а потім знижують 

секрецію соляної кислоти. Також встановлено, що у людей, які 

курять, виразкова хвороба шлунка і 12-палої кишки 

зустрічається вдвічі частіше, якщо порівняти з тими, хто не 

курить. 

Дізнавшись про гастрит, можна знехтувати мудрими 

порадами або змінити свій спосіб життя на краще, щоб 

уникнути неприємних наслідків. Не слід чинити, як молодий 

цар Рехав'ам, який знехтував порадою старців і вирішив 

правити країною жорстоко за порадою недосвідчених молодих 

людей. «І цар жорстоко відповів народові, і відкинув пораду 

старших, що радили йому» (1 Цар. 12:13). У результаті Рехав'ам 

втратив вплив на народ і його царство розділилося. Як важливо 

у всіх сферах життя прислухатися до Божої мудрості, яка 

нерідко відкривається нам через побожних людей.                                                                                                                                 
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23 січня 

 

 «Тебе зло не спіткає, і до намету твого вдар не наблизиться» (Псал. 91:10). 

 

Виразкова хвороба – захворювання, при якому 

утворюються виразки в шлунку або 12-палій кишці. У 

середньому 6-10 % населення в розвинених країнах 

страждають на цю патологію. Захворювання вчетверо 

частіше виникає у чоловіків, ніж у жінок. У розвитку хвороби 

не останню роль відіграє спадковість, а в людей з першою 

групою крові ризик виникнення виразки на 35 % вищий, 

якщо порівняти з тими, які мають інші групи крові. 

 

Причини виразкової хвороби багато в чому схожі з 

причинами виникнення гастриту (Н. рylori, незбалансоване 

харчування, шкідливі звички). Вживання тваринних жирів і 

надлишок тваринного білка також є провокуючими 

факторами. Аби переварити велику кількість білка, потрібно 

багато соляної кислоти. Тому шлунок виробляє ще більше 

кислоти, а шлунковий сік стає більш агресивним до слизової 

оболонки. Слизовий бар'єр, що захищає стінку шлунка від 

руйнування, починає пошкоджуватися, бактерії, які живуть 

у стінці шлунка, стають активнішими, і тому виникає 

виразковий дефект. При надходженні в шлунок великої 

кількості жирів (особливо тугоплавких) у нього нерідко із 12-

палої кишки закидається жовч, яка здатна перетравлювати 

жири, і пошкоджує його слизову оболонку. 

 

 Важливу роль у розвитку хвороби відіграють гострі або 

хронічні психоемоційні стреси. Нерідко після сильного 

переживання або тривалого нервового напруження 

розвивається або загострюється виразкова хвороба. 

Виразкова хвороба шлунка зазвичай проявляється болями 

у верхній частині живота (епігастральній ділянці). Поширені 

болі, що виникають через 30-60 хвилин після їди, а через 1,5-
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2 години, коли вміст шлунка проходить далі в кишечник, 

вони поступово минають. Найчастіше зустрічається 

виразкова хвороба 12-палої кишки, коли біль з’являється 

праворуч від пупка через 1,5-2 години після їди. Також для 

виразки 12-палої кишки характерні нічні або голодні болі. 

Варто зазначити, що при такій формі захворювання людина 

може і не мати жодних симптомів. Це так звана «німа 

виразка». Небезпека полягає в тому, що, хоча хворий нічого 

не відчуває, у нього може розвинутися серйозне ускладнення 

– утворення наскрізного отвору (перфорації) в місці виразки. 

У такому разі виникає «кинджальний» біль в області живота 

і людина потребує термінового хірургічного втручання. 

Серед інших загострень виразкової хвороби можлива 

внутрішня кровотеча. У цій ситуації виникає загальна 

слабкість і кал забарвлюється в чорний колір. При підозрі на 

внутрішню кровотечу хворому потрібно дати випити 

холодної води і покласти холод на верхню частину живота, а 

потім транспортувати до лікарні для подальшого лікування. 

Крім виразкової хвороби, у нашому житті виникають й 

інші проблеми. Ми можемо покладатися на біблійну 

обітницю про їхнє розв’язання та допомогу, якщо оберемо 

Бога своєю охороною і станемо під Його захист. «Бо Господа, 

охорону мою, Всевишнього ти учинив за своє пристановище! 

Тебе зло не спіткає, і до намету твого вдар не наблизиться» 

(Псал. 91:9, 10). 
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30 січня 

 

«Покладіть на Нього всі ваші турботи, бо Він дбає про вас» (1 Петра 5:7). 

У період загострення виразкової хвороби протягом 5-7 днів 

рекомендовано щадну дієту, з якої виключають усі гострі, 

кислі продукти і тваринні жири. Треба обмежити вживання 

продуктів, що містять багато білка (сир, яйця, горіхи, бобові 

тощо). Рослинної олії можна не більше 1-2 ст. л. на день 

(краще оливкової). Необхідно виключити всі сирі продукти, 

крім бананів. Кілька днів потрібно вживати перетерту або 

подрібнену їжу. Крупи слід подрібнити в кавомолці до стану 

борошна і потім варити. Харчування в період хвороби можна 

порівняти з їжею немовляти. З круп рекомендовано вівсяну, 

гречану, пшеничну, рисову, кукурудзяну (не можна пшоно). 

Корисно готувати ячний і пшеничний супи з картоплею. 

Завдяки вмісту крохмалю вони обволікають слизову шлунка. 

Хліб слід вживати тільки пшеничний із суміші борошна 

першого та вищого ґатунків. Житній хліб не рекомендовано, 

адже його кислотність утричі вища, ніж у пшеничного. Перед 

вживанням скибки хліба необхідно підсушити або повністю 

висушити до сухарів. Усі страви потрібно вживати теплими. 

Під час їди важливо ретельно пережовувати їжу, щоб вона 

добре змішалася зі слиною. Слина має лужну реакцію, і вона 

буде нейтралізувати надлишок соляної кислоти. Необхідно 

пити достатню кількість теплої води невеликими ковтками. 

Треба обмежити фізичне навантаження, заборонено підйом 

важких вантажів. 

 Коли стихне загострення, меню можна розширити, 

вживаючи невелику кількість свіжих некислих овочів і 

солодких фруктів, попередньо знявши з них шкірку. Можна 

додати до меню свіжі кисломолочні продукти, нежирний 

некислий сир, паровий омлет тощо. Для швидкого загоєння 

виразки застосовують свіжий сік з білокачанної капусти. Він 



13 

містить велику кількість вітаміну U (противиразкового 

фактора – метилметіонінсульфонію). Початкова доза – по 1 

ст. л. за 20 хвилин до їди тричі на день, поступово збільшивши 

до 1/3-1/2 склянки тричі на день. За цією самою схемою можна 

пити сік картоплі, який, покриваючи плівкою виразковий 

дефект, сприяє його загоєнню. Корисний і свіжий сік моркви: 

по 2/3 склянки тричі на день до їди. Після одужання 

рекомендовано прийом лужних мінеральних вод (місячними 

курсами). 

Із самого початку і протягом усього періоду хвороби 

рекомендовано пити настій насіння льону (краще відразу 

після приготування): по 150-200 мл за 30 хвилин до їди і через 

дві години після їди. Можна також вживати настої інших 

рослин: кореня алтею, суцвіть липи, насіння подорожника. 

У період хвороби і після одужання добре використовувати 

теплові процедури: через 2-3 години після їди прикладати 

теплу грілку на область шлунка протягом 30-40 хвилин або 

приймати теплу ванну 37-38 °С протягом 20 хвилин 7-10 днів. 

Тепло знімає спазм гладкої мускулатури шлунково-

кишкового тракту і поліпшує кровообіг у цій області. Та 

якщо виразка кровоточить, теплові процедури 

протипоказані. 

Виразкова хвороба шлунка і 12-палої кишки нерідко 

загострюється внаслідок стресу, тому не менш важливо 

навчитися вчасно знімати нервову напругу, уміти зберігати 

спокій і душевний мир за будь-яких життєвих обставин. 

Якщо сьогодні вас щось турбує, подумайте, можливо, не слід 

через це хвилюватися. Залишмо всякий неспокій, і нехай 

біблійна обітниця допоможе нам у цьому: «Покладіть на 

Нього всі ваші турботи, бо Він дбає про вас» (1 Петра 5:7). 
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6 лютого 

 

«А хто перемагає світ, як не той, хто вірить, що Ісус є Божий Син?» 

(1 Івана 5:5). 

Найскладнішою проблемою при лікуванні виразкової 

хвороби залишається знищення бактерії хелікобактер пілорі, 

яка живе в шлунку. Нині відомо 19 видів цих 

мікроорганізмів, сім із них зустрічаються в людини і можуть 

стати причиною не тільки виразкової хвороби, а й артриту, 

раку, коліту, ентериту, проктиту. У наш травний тракт 

інфекція потрапляє найчастіше з їжею, особливо через погані 

гігієнічні умови. У сучасній медичній практиці для знищення 

патогенних мікроорганізмів використовують певний арсенал 

антибактеріальних препаратів. Не секрет, що застосування 

антибіотиків водночас з позитивною дією провокує і певні 

побічні ефекти. Крім того, нерідко після курсу терапії 

антибіотиками повторно розвивається інфекція, а 

захворювання загострюється. Хоч на практиці не завжди 

вдається виключити застосування антибіотиків, проте 

можна створити в організмі певні умови, що перешкоджають 

розвитку хелікобактерної інфекції. 

Для комфортного перебування цього мікроорганізму в 

шлунку необхідна велика кількість сечовини, тоді бактерії 

починають активно розмножуватися. Вони використовують 

сечовину для синтезу аміаку, який захищає їх від шлункової 

кислоти. Тому бактерії можуть десятиліттями перебувати в 

глибині слизової шлунка. При вживанні надлишку м'ясних 

виробів, сиру, яєць у кишечнику відбувається гниття білка й 

утворення різних токсичних речовин, зокрема аміаку. Аміак 

з кишечника надходить у кров, і його захоплює печінка, у 

результаті з нього синтезується багато сечовини, яка слугує 

гарним живильним середовищем для розвитку бактерій. Цей 

процес проходить більш інтенсивно на тлі дисбактеріозу 
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кишечника і при недостатньому виділенні ферментів 

підшлункової залози, які перетравлюють білок. Для 

зниження утворення сечовини і запобігання розвитку 

інфекції слід на деякий час виключити високобілкові 

продукти і нормалізувати кишкову мікрофлору за допомогою 

трав. Цього можна досягти, застосовуючи такий збір: 1 ст. л. 

шавлії + 1 ч. л. евкаліпта + 1 ч. л. чистотілу, настояти трави 

на 0,5 л води і приймати за 20-30 хвилин до їди протягом 2-3 

тижнів (при тривалішому застосуванні гине нормальна 

мікрофлора кишечника). Настій краще приймати після 

гострого періоду хвороби. 

До продуктів, які можуть допомогти в боротьбі з 

бактеріями, належать мед, часник, куркума, кмин, імбир. 

Після одужання, коли виразка зарубцювалася, можна 

вживати суміш куркуми з медом (1:2): по 1/2 ч. л. за п’ять 

хвилин до їди двічі на день протягом 30 днів. Використовуйте 

куркуму як приправу при приготуванні страв. Можна також 

використовувати інший рецепт: імбир і мед у співвідношенні 

1:3; вживати по 1/2 ч. л. за п’ять хвилин до їди протягом 14 

днів. При індивідуальній непереносимості не застосовуйте ці 

приправи. 

Наш організм постійно бореться з інфекцією шлунка, яка 

за певних умов стає агресивною. Так само боротьба йде і в 

повсякденному житті, коли ми стикаємося з гріховним 

впливом цього світу. Проте жива віра в Ісуса Христа дасть 

сили кожному, хто бажає здобути перемогу та звільнитися від 

сил зла. «А хто перемагає світ, як не той, хто вірить, що Ісус є 

Божий Син?» (1 Івана 5:5). 
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13 лютого 

 

  «…Вірний Бог не допустить, щоб ви випробовувалися понад міру, але при 

випробуванні дасть і вихід, аби ви могли його витримати» (1 Кор. 10:13). 
 Хронічний панкреатит (ХП) – це запалення підшлункової 

залози, при якому відбуваються незворотні зміни в тканинах і 

стійка втрата функції залози. Чоловіки хворіють ХП удвічі 

частіше, ніж жінки. І цьому є пояснення, адже основною 

причиною цього захворювання є алкоголь. Вважають, що 

залежно від регіону алкогольний ХП становить 60-90 % усіх 

випадків. Крім того, запалення підшлункової залози можуть 

спровокувати куріння, медикаменти, наркотики, постійне 

переїдання, часте споживання жирної та смаженої їжі, 

відсутність режиму харчування, їда перед сном, тривалий 

нервовий стрес. 

Аби поставити діагноз «хронічний панкреатит», більше 

звертають увагу на скарги хворого, ніж на УЗД, адже 

підшлункова залоза часто виглядає незміненою. Більшість 

хворих із ХП скаржаться на болі в животі, які зосереджені у 

верхній частині живота або в лівому підребер'ї. Біль нерідко 

віддає в поперекову область, іноді буває лише в попереку. 

Ранньою ознакою панкреатиту вважають виникнення болю 

відразу після їди, під час інтенсивного фізичного навантаження, 

наприклад, при швидкій ходьбі або бігу. Через порушення дієти 

больові відчуття також посилюються. З плином часу (через 

п’ять і більше років) болі можуть зникнути, однак це не означає, 

що ви здорові. Іншими проявами ХП є рідкі випорожнення, 

здуття живота після їди, посилене газоутворення і втрата ваги. 

Причиною зниження маси тіла є недостатня секреція 

ферментів, необхідних для перетравлювання і засвоєння 

харчових нутрієнтів. 

Лікування ХП складне, тому що тканина залози відновлюється 

погано. Однак прислухатися до наведених нижче порад все-таки 

необхідно, адже це допоможе уникнути ускладнень 

захворювання, одним із яких є цукровий діабет 2-го типу. 
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1. Виключіть алкоголь. Вживайте їжу в один і той самий час 

2-3 рази на день, дотримуйтеся режиму харчування. Проміжок 

між прийомами їжі повинен складати не менше 5-6 годин. 

Ретельно пережовуйте їжу, їжте не поспішаючи. Ніколи не 

вечеряйте пізно перед сном. У харчуванні слід обмежити всі 

жири, тваринні жири краще виключити, рекомендовано 

збільшити кількість споживаних вуглеводів (круп, картоплі, 

хліба тощо), крім цукру й меду.  

2. При загостренні захворювання виключіть гострі продукти 

(часник, свіжу цибулю та ін.), консервовані овочі та фрукти, 

бобові, тваринні жири, оливкову олію. Зменште вживання 

рослинної олії до 1 ст. л. на день, а загальну кількість спожитої 

їжі – на 1/3. Не піднімайте важкого. Обов'язково після їди 

гуляйте в середньому темпі 15-30 хвилин, це поліпшить 

кровообіг у залозі й перетравлення їжі. 

3. Віддавайте перевагу підсушеному пшеничному хлібу. Якщо 

загострення минуло, вживайте до їди невелику кількість 

свіжого соку моркви, яблука, гарбуза, можна з додаванням 

цитрусових (зважаючи на індивідуальну переносимість). Це 

посилить виділення травних соків і процес перетравлення їжі. 

4. Приймайте протягом трьох тижнів 2-4 рази на рік (але не в 

період загострення) один зі зборів:  

№1: 1 ч. л. деревію + 1 ст. л. парила звичайного + 1 ч. л. кореня 

кульбаби. 

№2: 1 ст. л. звіробою + 1 ст. л. подорожника + 1 ч. л. 

ромашки. Настоюйте трави на 0,5 л води, приймайте за 20-30 

хвилин до їди. 

Людина, що страждає хронічним панкреатитом, повинна 

обмежувати себе в харчуванні, уникаючи вживання певних 

продуктів. Іноді це зробити складно, але підкріпити вас може 

обітниця: «Вам випало лише людське випробування. Та вірний 

Бог не допустить, щоб ви випробовувалися понад міру, але при 

випробуванні дасть і вихід, аби ви могли його витримати» (1 

Кор. 10:13). 
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20 лютого 

 

«А якщо ти ходитимеш Моїми дорогами, щоб дотримувати постанови 

Мої та заповіді Мої, як ходив був батько твій Давид, то продовжу дні 

твої!» (1 Цар. 3:14). 

Рак шлунка (РШ) посідає друге місце серед усіх 

онкозахворювань. Щорічно у світі реєструють 750-850 тис. нових 

випадків і більше 600 тис. осіб помирає від цієї хвороби. 

Найбільш схильні до захворюваності РШ китайці, корейці, 

в'єтнамці, японці, гавайці й аборигени Аляски. Близько 40 % усіх 

хворих РШ реєструють у Китаї. У першій п'ятірці за рівнем 

захворюваності перебувають Китай, Білорусь, Росія, Естонія. 

Серед розвинених країн висока захворюваність у чоловіків в 

Японії, найнижча – у білих жінок в США. Україна входить у 

десятку країн світу з найвищою захворюваністю РШ. Щороку в 

нашій країні цей діагноз ставлять 16-17 тис. осіб. 

На слизову шлунка постійно і досить інтенсивно 

впливають різні хімічні сполуки, зокрема канцерогенні. Тому те, 

що ми їмо, безпосередньо впливає на виникнення пухлини в 

шлунку. Серед розвинених країн жителі Японії найчастіше 

страждають РШ, хоч інші види раку в них зустрічаються досить 

рідко. Пояснити цей факт можна національною особливістю 

харчування. Японська кухня відрізняється використанням 

великої кількості солі, маринованих і гострих продуктів. Це 

призводить до постійного подразнення слизової шлунка і 

стравоходу, що згодом веде до розвитку пухлин у цих органах. 

Дослідження показали, що надмірне споживання солі підвищує 

ризик виникнення РШ у чоловіків учетверо, а в жінок – усемеро. 

До харчових факторів ризику також належать нерегулярне 

харчування, переїдання, вживання жирних, копчених і в'ялених 

продуктів. Надмірно гаряча їжа і напої також підвищують ризик 

розвитку раку шлунка і стравоходу. 
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Безумовно, існує зв'язок РШ з надходженням великої 

кількості нітросполук із продуктів. Нітрати, що потрапляють у 

шлунок, легко перетворюються на нітрити, які потім 

перетворюються на канцерогенні нітрозаміни. В одному 

дослідженні хірурги-онкологи із США з’ясували, що люди, які 

віддають перевагу ковбасним виробам (куди, як правило, 

додають нітрати), на 30 % частіше хворіють РШ, якщо порівняти 

з тими, хто вживає свіже м'ясо. Надлишок нітратів може 

міститися в овочах і зелені, у процесі варіння або при 

вимочуванні значна кількість цих речовин залишається у воді. 

Процес переходу нітратів у канцерогенні нітрозаміни 

відбувається інтенсивніше, якщо знижена кислотність 

шлункового соку. Тривалий антацидний гастрит (кислотність 

мінімальна) підвищує ризик РШ. Частота виникнення пухлини 

у таких людей становить 13 %. 

Безсумнівну роль у розвитку РШ відіграють алкогольні 

(особливо міцні) напої і куріння. Алкоголь стимулює ріст уже 

наявних ракових клітин, що перебувають у «пасивному» стані, 

особливо цей ефект простежується в поєднанні з курінням. 

Смертність від РШ у людей, які почали курити в юнацькому віці, 

у 1,5-2,5 рази вища, ніж у тих, хто не курить. 

Існує певний взаємозв'язок шлункової інфекції 

Helicobacter pylori (НР) з виникненням пухлин шлунка. Інфекція 

НР вражає до 96 % населення деяких країн і може призводити до 

запалення слизової шлунка, її атрофії і переродження. Активний 

розвиток інфекції спостерігають на тлі частих порушень у дієті й 

постійного стресу. До групи ризику належать люди з поліпом і 

тривалою кальозною виразкою шлунка. 

Причини виникнення РШ різноманітні, але здебільшого 

їх можна контролювати. Наше здоров'я і майбутнє багато в чому 

залежать від нас. Прислухаймося до тих порад, які дав нам 

Господь. Виявімо послух Його Заповідям, що дарують здоров'я і 

довголіття. «А якщо ти ходитимеш Моїми дорогами, щоб 

дотримувати постанови Мої та заповіді Мої, як ходив був батько 

твій Давид, то продовжу дні твої!» (1 Цар. 3:14).                                                                                                                        
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27 лютого 

 

«Нахили своє вухо, і послухай слів мудрих…» (Прип. 22:17). 

Ще з давніх-давен лікарі знали симптоми цукрового 

діабету: спрага, часте сечовипускання, різке схуднення, 

навіть незважаючи на гарний апетит. У перекладі з грецької 

слово «діабет» означає «закінчення», а словосполучення 

«цукровий діабет» перекладається як «той, що втрачає 

цукор». У давнину діагноз часто ставили завдяки солодкому 

смаку сечі. А в арабських рукописах описано метод 

діагностики, коли сечу хворого виливали біля мурашника. 

Якщо мурахи наближалися до неї і затримувалися надовго, 

то діагноз підтверджувався. Однак причина «солодкої» 

хвороби довгий час залишалася невідомою. 

Сьогодні, незважаючи на те, що добре вивчений механізм 

хвороби і її можливі причини, цукровий діабет має найбільші 

темпи зростання і посідає сьоме місце серед причин смерті. У 

2013 році у всьому світі налічувалося близько 350 млн хворих 

на цукровий діабет, а до 2030 року за прогнозами фахівців 

їхня кількість буде більше 530 млн осіб. Близько 480 млн осіб 

вже мають передумову для розвитку діабету через порушення 

функції підшлункової залози, а це кожен 8-10-й житель нашої 

планети. 

В основі цукрового діабету лежить порушення засвоєння 

організмом глюкози, надлишок якої починає 

накопичуватися в крові. Це, безумовно, не минає безслідно і 

згодом призводить до серйозних ускладнень. Аби поставити 

діагноз, потрібна лише крапля крові для дослідження на 

вміст глюкози. 

 У нормі рівень цукру в крові на голодний шлунок не 

повинен перевищувати 5,5 ммоль/л. Після прийому їжі він 

трохи підвищується, але максимально допустиме його 

значення, навіть після надмірного вживання солодощів, не 

має перевищувати 7,8 ммоль/л. Якщо рівень цукру до їди 

нормальний, а після їди перевищує 7,8 ммоль/л, це свідчить 
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про наявність переддіабету – стану, при якому вже порушене 

засвоєння глюкози організмом. У такому разі необхідно 

серйозно задуматися і зробити певні кроки для зміни способу 

життя. Якщо ж цукор у крові підвищений до і після їди, 

можна впевнено сказати, що хвороба вже є і необхідно 

починати лікування. 

Цукровий діабет може виникнути в будь-якому віці, для 

нього не існує вікових меж. Однак діти й підлітки, як 

правило, хворіють на діабет 1-го типу. При цьому типі 

захворювання підшлункова залоза не виробляє достатньо 

гормона інсуліну, необхідного для засвоєння глюкози 

клітинами. Цей важливий гормон, як ключ, відчиняє на 

кожній клітині спеціальні двері, через які глюкоза надходить 

усередину. Деякі органи і тканини нашого організму 

отримують глюкозу без участі інсуліну – це мозок, печінка, 

нирки, судини і нервові волокна. Проте більшу частину 

цукру крові засвоюють м'язи і жирова тканина, а для них 

обов'язково потрібен гормон інсулін. 

Однак більшість людей хворіє діабетом не 1-го (5-10 %), а 

2-го типу (90 %). Його відмінність полягає в тому, що 

підшлункова залоза виробляє достатньо інсуліну, але він не 

може ефективно працювати, адже, образно кажучи, замки на 

дверях клітин зламані, а частина цих дверей відчиняється з 

великими труднощами. При цій формі діабету можливо 

«відремонтувати» зламані замки і відновити нормальний 

обмін речовин. 

Незважаючи на велике поширення діабету, ми можемо його 

уникнути. Як говорить відома приказка: «Один грам 

профілактики кращий за кілограм лікування». А біблійна 

мудрість закликає: «Нахили своє вухо, і послухай слів 

мудрих, і серце зверни до мого знання» (Прип. 22:17). 
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6 березня 

 

 «Господь зламаносердим близький, і впокорених духом спасає» (Псал. 34:19). 
У підшлунковій залозі є так звані острівці Лангерганса. Це 

особливі клітини, що виробляють гормон інсулін. При 1-му 

типі діабету імунна система організму починає руйнувати 

клітини Лангерганса, що призводить до нестачі, а потім і до 

повної відсутності інсуліну. Причини цього до кінця не 

відомі. Певну роль тут відіграє спадковість. З’ясували, що 

після спалаху вірусних інфекцій, таких як епідемічний 

паротит, кір або вітряна віспа, зростає захворюваність на 

діабет 1-го типу. У деяких випадках віруси вражають 

підшлункову залозу, а потім до них приєднується й імунна 

система. 

Слід зазначити ще одну ймовірну причину – штучне 

вигодовування немовлят коров'ячим молоком. У деяких 

дітей після надходження молочного білка казеїну 

виробляються антитіла, що захоплюють його, і потім 

організм руйнує цей білок. Проте річ у тому, що білок 

коров'ячого молока за своєю структурою схожий на клітини, 

що виробляють інсулін, тому антитіла починають руйнувати 

і їх, що призводить до дефіциту інсуліну й розвитку діабету. 

Матері, які можуть годувати своїх немовлят грудним 

молоком, повинні це робити не тільки для їхнього 

найкращого розвитку, але й для захисту від діабету. Якщо ж 

у жінки відсутнє грудне молоко, тоді можна використовувати 

адаптовані суміші на основі соєвого білка. Звичайно, не у всіх 

дітей, що з раннього дитинства харчуються коров'ячим 

молоком, згодом розвивається діабет 1-го типу, але все ж їхній 

ризик захворіти значно зростає. 

У цукрового діабету 1-го типу є прихований період, коли 

хвороба перебуває в стадії розвитку. Загибель клітин, що 

виробляють інсулін, відбувається непомітно. І хоч у цей 

період рівень глюкози в крові не перевищує норму, але 

поступово підвищується рівень антитіл до інсуліну і самих 
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клітин Лангерганса, що свідчить про швидкий розвиток 

хвороби. Важливо зазначити, що ризик виникнення 

цукрового діабету 1-го типу зростає в людей, чиї близькі 

родичі страждають цим захворюванням. Наприклад, ризик 

дітей, батьки яких хворіють на діабет 1-го типу, може 

зростати в 15 разів. Тому людям з обтяженою спадковістю 

важливо пройти дослідження на вироблення аутоантитіл до 

підшлункової залози й інсуліну. Якщо захворювання 

вдасться виявити в прихованому періоді, тоді є можливість 

запобігти йому або сповільнити його прояви. Слід також 

перевіряти наявність антитіл до підшлункової залози дітям, 

які були на штучному вигодовуванні. 

Якщо вам уже поставили діагноз «діабет 1-го типу», не 

впадайте у відчай, постарайтеся якомога ретельніше 

контролювати цукор у крові. І пам'ятайте, що Бог особливо 

близький до тих, хто перебуває в скрутних життєвих 

обставинах. Нехай обітниця, записана в Псал. 34:19, 

підтримає вас і всіх, у кого складний період у житті: «Господь 

зламаносердим близький, і впокорених духом спасає». 
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13 березня 

 

 «…Бо існує майбутнє, і надія твоя не загине» (Прип. 23:18). 

Цукровий діабет 2-го типу часто пов'язаний зі способом 

життя людини. Вісімдесят відсотків людей, які страждають 

на цю хворобу, мають надлишкову вагу, що є основною 

причиною захворювання. У результаті надмірного 

накопичення жирової тканини у деяких людей відбувається 

певне блокування клітинних дверей. Тому гормон інсулін 

ефективно не діє, а глюкоза не може потрапити в клітини. 

Унаслідок цього підшлункова залоза починає виробляти все 

більше й більше інсуліну, рівень якого на початку 

захворювання зростає. Певний час це допомагає клітинам 

краще засвоювати глюкозу, але згодом резерви організму 

виснажуються, а рівень цукру в крові значно зростає. Якщо 

довгий час рівень глюкози в крові залишається високим, тоді 

порушується обмін речовин, починають страждати 

внутрішні органи, судини, нерви, поступово розвиваються 

серйозні ускладнення. 

Тому людям, які мають надлишкову вагу, необхідно 

схуднути, щоб не наражатися на ризик. А тим, які 

страждають діабетом, зниження ваги допоможе 

нормалізувати цукор у крові й відмовитися від ліків або 

значно знизити дозу медикаментів. Великий ризик захворіти 

на діабет 2-го типу загрожує людям з надмірною вагою, чиї 

близькі родичі вже мають цю хворобу. 

Існує ще так званий гестаційний діабет. Це стан, коли у 

жінки зростає рівень цукру під час вагітності. Після пологів 

цукор повертається до норми, але в наступні роки приблизно 

у 25 % таких жінок розвивається цукровий діабет 2-го типу. 

Тому сьогодні під час вагітності перевіряють рівень глюкози 

в крові. І якщо він підвищений, тоді жінці рекомендують 

виключити з раціону всі продукти, що містять цукор, мед, і 
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здобні вироби. Після народження дитини цим жінкам також 

краще уникати вживання таких продуктів і, звичайно ж, слід 

стежити за своєю вагою. 

Зміна способу життя при діабеті 2-го типу здебільшого дає 

прекрасні результати. Можна навести безліч прикладів, коли 

люди з діабетом 2-го типу переходили на вегетаріанське 

харчування, починали більше ходити, і їхня вага 

нормалізувалася, а організм відновлював здоров'я. Мені 

особливо запам'ятався один 60-річний чоловік, що прибув на 

лікування в наш пансіонат. Він майже не міг ходити через 

м'язові болі в ногах і животі. Його цукор значно перевищував 

норму, а ліки стали частиною його життя. Перед приїздом 

чоловік отримав близько 400 уколів і 60 крапельниць, проте 

особливого поліпшення не було. Прості зміни в харчуванні, 

відмова від шкідливих звичок і молитви за цю людину мали 

дивовижні результати. Через 10 днів він проходив по 5 км в 

день, а ще через 10 днів його цукор був у нормі. 

Якщо вам здається, що ваш випадок безнадійний, не 

думайте так. Хоч не завжди видно такі яскраві результати, 

але здебільшого поліпшення можливе. Постарайтеся змінити 

свій спосіб життя, проявіть при цьому наполегливість і 

терпіння. І пам'ятайте: «…існує майбутнє, і надія твоя не 

загине» (Прип. 23:18). 
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20 березня 

 

 «Уста його – солодощі, і він увесь – пожадання…» (П. Пісень 5:16). 
Перший принцип – виключіть усі тваринні жири, що 

надходять з м'ясом, яйцями, вершковим маслом і жирними 

молочними продуктами. Хоч для засвоєння жирів не потрібен 

гормон інсулін, але їхній підвищений вміст у крові порушує 

його роботу, а також проникнення глюкози в клітину. Якщо 

ви зовсім не будете вживати тваринного жиру і будете 

помірно вживати рослинні жири (1-2 ст. л. на день), тоді 

процес засвоєння цукру в крові покращиться. Крім того, ви 

зможете уникнути або сповільнити розвиток ускладнень, 

пов'язаних з діабетом. 

Другий принцип – вживайте продукти, що містять 

клітковину. Уникайте рафінованих продуктів і тих, що 

містять цукор, таких як варення, шоколад, морозиво, здобна 

випічка, білий рис, манка. Клітковина, яка міститься в хлібі 

з муки грубого помелу, сприяє поступовому засвоєнню 

крохмалю. У результаті цукор у крові підвищується повільно 

і організм його краще засвоює. Якщо ж уживати хліб з 

борошна вищого сорту, тоді рівень цукру буде різко зростати 

і потім довго знижуватися. Житній хліб кращий за 

пшеничний, але він повинен бути без солоду й цукру; 

вживайте макарони з борошна твердих сортів, гречану й 

вівсяну крупи. Корисні всі овочі, їм слід віддавати перевагу 

перед фруктами (обмежити тільки варені або запечені буряк 

і моркву). З фруктів можна вибрати грейпфрути, яблука, 

ягоди, кавуни. Слід обмежити вживання дині, винограду, 

персиків, бананів, фініків. Краще в харчуванні 

використовувати сирі фрукти, ніж печені або відварені, адже 

їхні вуглеводи засвоюються повільніше. Особливу користь 

при цукровому діабеті приносять ріпчаста цибуля, часник, 

подрібнене насіння льону (1-2 ст. л. на день), соєві боби, 

топінамбур, свіжі огірки, спаржева квасоля і висівки. 
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Третій принцип – у їжі повинна бути достатня кількість 

мікроелементів. Люди з діабетом особливо потребують хрому, 

цинку, марганцю і ванадію. Багатими джерелами цих 

мікроелементів є цільні зернові й бобові. Більшість 

мікроелементів міститься в зовнішньому покритті насіння, 

але 60-70 % з них видаляється під час помелу, тому вживайте 

нешліфовані крупи. Необхідно з'їдати щодня пучок зелені 

(листя салату, шпинат, браунколь, петрушка, кріп тощо) – це 

ще одне важливе джерело мікроелементів. 

Четвертий принцип – вживайте їжу 2-3 рази на день. Ця 

порада суперечить стандартним рекомендаціям 

ендокринологічної служби з харчування при цукровому 

діабеті. Більшість ендокринологів радить вживати їжу часто 

(5-6 разів на день) і в невеликій кількості. Однак якщо 

правильно скласти меню, тоді 2-3-разовий прийом їжі 

принесе більше користі, адже допоможе організму в тривалі 

проміжки між їдою накопичити більше інсуліну і дати 

відпочинок пошкодженим клітинам. Людям з діабетом 2-го 

типу корисніше їсти двічі на день. Вечерю можна зробити 

символічною, наприклад, з'їсти овочевий салат або випити 

настій з насіння льону. Якщо людина приймає інсулін, тоді 

змінювати кількість прийомів їжі потрібно під наглядом 

лікаря. Людям з діабетом 1-го типу слід їсти тричі на день, і 

як виняток при загрозі зниження цукру допускають 

невеликий перекус. 

Харчування при діабеті має певні обмеження, для цього 

потрібні зусилля і час, аби сформувалися новий смак і 

звички. Однак це принесе організму велику користь. Якщо 

вам не можна їсти солодке, не засмучуйтеся. Нехай 

спілкування з Богом і Його Слово будуть для вас найбільшою 

радістю і насолодою. У книзі Пісня над піснями 5:16 

написано: «Уста його – солодощі, і він увесь – пожадання… 

Оце мій коханий, й оце мій дружок, дочки єрусалимські!» 

Нехай Христос стане для вас найкращим Другом і 

найбільшою насолодою, адже Його уста – солодощі, і Він 

увесь – пожадання. 
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