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Zguduirea Adven smului este un site care susține lucrarea încredințată Bisericii Adven ste de Ziua a Șaptea de către Dumnezeu. Credem că acestei biserici i s-a încredințat ul ma solie de har care trebuie dusă lumii și privim cu
încredere spre triumful glorios al acestei mișcări profe ce care își va încheia lucrarea în neprihănire. Faptul că în
aceste zile grele biserica nu reﬂectă voința Domnului este pentru noi un mo v de amărăciune, dar nu și de descurajare. Cuvântul lui Dumnezeu stă ca o garanție că acei care fac parte din ea vor ﬁ cernuți și încercați și deși cea mai
mare parte din ei nu vor trece testul, va rămâne o rămășiță care va onora pe Domnul prin ascultarea de toate poruncile Sale. Timpul de cernere pe care îl trăim cere o pregă re specială și de aceea considerăm apariția site-ului
absolut necesară. Suntem încrezători că Dumnezeu are oameni care iubesc adevărul și vor sta pentru el în ciuda
tuturor încercărilor. Sperăm ca prin prezentarea subiectelor abordate, Duhul Sfânt să ne poată trezi din amorțeala
speciﬁcă Laodiceei și as el să putem grăbi revenirea Mântuitorului.
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Editorial

Subiectul reformei sănătății a fost prezentat în biserici, iar Biserica Adventistă continuă să fie
recunoscută pe plan mondial pentru interesul manifestat față de sănătate. Acesta este subiectul, care
strâns legat de solia celor trei îngeri, trebuie să pregătească un popor pentru a sta drept în timpul
judecății de cercetare în așteptarea glorioasei reveniri. Dar deși suntem recunoscuți pentru implicarea în
domeniul sănătății, totuși subiectul nu a fost primit încă cu toată inima de către popor și nici nu este
prezentat lumii în relație cu solia celor trei îngeri. „La 10 decembrie 1871, mi s‐a arătat iarăși că reforma
sănătății este o ramură a marii lucrări care trebuie să pregătească un popor pentru venirea Domnului.
Aceasta este tot atât de strâns legată de solia celui de‐al treilea înger cum este mâna de corp.” (Mărturii,
vol. 3, pagina 161). Lucrul acesta a făcut‐o pe Ellen White să spună că „Indulgențele egoiste și
distrugătoare de sănătate ale bărbaților și femeilor au contracarat influența soliei care trebuie să
pregătească un popor pentru marea zi a lui Dumnezeu.” (Review and Herald, 4 iunie 1914).
Reforma sănătății nu este un subiect care poate fi amintit în prezentările noastre, fără a fi
necesar să‐i și acordăm toată atenția. „Dacă membrii bisericilor noastre desconsideră lumina cu privire
la acest subiect, ei vor culege rezultatele sigure ale degenerării spirituale și fizice.” (Idem).
Dacă poporul lui Dumnezeu și‐a împlinit datoria față de aceste subiecte, solia celor trei îngeri și
reforma sănătății este o chestiune care cel puțin pentru acest număr al revistei o lăsăm la aprecierea
cititorului care își va lua timp să treacă prin articolele acestui număr. Citind cele scrise de Ellen White în
domeniul sănătății și amintindu‐ne mesajele din Apocalipsa 14, putem să apreciem poziția personală și a
poporului față de temele amintite.
Cuvintele de mai jos ne arată că aceste subiecte nu trebuie privite cu ușurință. De modul în care
ne raportăm la ele depinzând înaintarea cauzei lui Dumnezeu:
„Este mare lucru să fii credincios față de Dumnezeu. El are pretenții asupra
tuturor celor care sunt angajați în slujba Sa. El dorește ca mintea și corpul să fie păstrate în
cea mai bună stare de sănătate, fiecare putere și înzestrare să se afle sub controlul divin și
cât de viguroase le pot face obiceiurile atente, de strictă cumpătare! Noi avem obligația
față de Dumnezeu de a ne consacra Lui fără rezervă, cu trup și suflet, cu toate facultățile
considerate ca daruri date de El, spre a fi folosite în slujba Lui. Toate energiile și însușirile
noastre trebuie să fie mereu întărite și dezvoltate în cursul acestui timp de probă. Numai
aceia care apreciază aceste principii și care au fost deprinși să se îngrijească de corpurile
lor cu pricepere și în temere de Dumnezeu ar trebui să fie aleși pentru a primi răspunderi
în lucrarea aceasta. Acelora care cunosc de multă vreme adevărul, dar care nu pot face
deosebire între principiile curate ale neprihănirii și principiile răului, a căror înțelegere cu
privire la dreptate, milă și iubirea lui Dumnezeu este umbrită, ar trebui să li se ridice
răspunderile. Fiecare comunitate are nevoie de o mărturie clară și tăioasă, dând din
trâmbiță un sunet lămurit.” (Mărturii, vol. 6, 374‐375).
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Necesitatea
unei reforme
Dacă Adventiștii de Ziua a Șaptea ar practica ceea ce declară a crede, dacă ar fi sinceri
reformatori în domeniul sănătății, într‐adevăr ar fi o priveliște pentru lume, îngeri și oameni. Ei ar
trebui să manifeste un zel mult mai mare pentru salvarea acelora care ignoră adevărul.
Reforme mai mari ar trebui să fie văzute printre aceia care pretind că așteaptă apropiata
revenire a lui Hristos. Reforma sănătății trebuie să facă în poporul nostru o lucrare ce nu a fost
încă făcută. Acolo sunt aceia care trebuie treziți cu privire la consumul de carne, care încă
consumă carnea animalelor, punând astfel în pericol
sănătatea fizică, mintală și spirituală. Mulți care sunt
acum doar pe jumătate convertiți cu privire la
consumul de carne vor înceta să mai meargă
împreună cu poporul lui Dumnezeu.
În toată lucrarea noastră, trebuie să
respectăm legile date de Dumnezeu, pentru ca
puterea fizică și cea spirituală să poată lucra
armonios. Oamenii pot avea o formă de evlavie, pot predica evanghelia și cu toate acestea să fie
necurățiți și nesfințiți. Pastorii trebuie să fie strict temperați în mâncare și băutură, ca să nu facă
căi strâmbe pentru picioarele lor, îndepărtând de pe cale pe cei slabi în credință. Dacă oamenii, în
timp ce proclamă cel mai solemn și important mesaj pe care Dumnezeu l‐a dat vreodată, luptă
împotriva adevărului îngăduind obiceiuri greșite în mâncare și băutură, ei fac fără putere mesajul
pe care îl poartă.

Dacă Adventiștii de Ziua a Șaptea ar practica ceea ce declară a crede,
dacă ar fi sinceri reformatori în domeniul sănătății, într-adevăr ar fi o
priveliște pentru lume, îngeri și oameni.

Toți cei care tolerează consumul de carne, ceaiul și lăcomia, seamănă semințe pentru o
recoltă de durere și moarte. Mâncarea nesănătoasă introdusă în stomac, întărește apetitul care
luptă împotriva sufletului, dezvoltând înclinațiile păcătoase. O dietă bazată pe carne tinde să
dezvolte înclinațiile animalice. O dezvoltare a înclinațiilor animalice reduce spiritualitatea, făcând
mintea incapabilă să înțeleagă adevărul.
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Cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează că dacă nu ne abținem de la poftele carnale, natura
fizică va veni în conflict cu natura spirituală. Mâncarea care excită organismul luptă împotriva
sănătății și ne face să ne pierdem pacea. Astfel, se instalează o luptă între înclinațiile înalte și cele
degradate ale omului. Înclinațiile păcătoase active și puternice, apasă sufletul. Cele mai mari
interese ale ființei umane sunt puse în pericol prin îngăduirea apetitului nepedepsit de Cer.
Formarea obiceiurilor bune în mâncare și băutură, necesită o mare atenție. Alimentele
consumate trebuie să fie acelea care îmbunătățesc calitatea sângelui. Trebuie să avem respect față
de organele sensibile care participă la digestie. Prin cumpătare în toate lucrurile, Dumnezeu ne
cere să ne facem partea noastră, păstrându‐ne sănătoși. El nu poate lumina mintea unui om care
face din stomacul lui o groapă de gunoi. El nu aude rugăciunile acelora care merg în lumina
scânteilor propriilor vreascuri.
Erori comune în dietă
Lipsa de cumpătare este întâlnită atât în cantitatea cât și în calitatea de hrană consumată.
Ca regulă generală, Dumnezeu m‐a învățat că introducem prea multă mâncare în stomac. Mulți își
strică dispoziția prin supraalimentare, iar boala este adesea rezultatul. Nu Dumnezeu a adus
această pedeapsă asupra lor, ci ei înșiși, iar El dorește ca ei să realizeze că durerea aceea este
rezultatul excesului.
Abuzate zilnic, organele digestive nu‐și pot face bine lucrarea. Mâncarea nepotrivită face ca
sângele să aibă o calitate slabă, și astfel, întregul organism este schilodit. Oferiți stomacului mai
puțin de lucru. Dacă se va acorda atenție calității și cantității de mâncare, acesta se va recupera.
Mulți mănâncă prea repede. Alții mănâncă la o masă o varietate de mâncăruri ce nu
trebuie combinate. Dacă bărbați și femei și‐ar aminti cât de mult își afectează sufletul atunci când
își nesocotesc stomacul, și cât de mult este Hristos dezonorat atunci când stomacul este abuzat, și‐
ar tăgădui apetitul și astfel i‐ar oferi stomacului timp să‐și recupereze acțiunile sănătoase. În timp
ce stăm la masă, putem face lucrare misionară medicală mâncând și bând spre slava lui
Dumnezeu.
Este greșit să consumăm în Sabat o cantitate de mâncare asemănătoare cu cea din zilele
săptămânii. Sabatul este ziua pusă de o parte pentru închinare și trebuie să avem o atenție
deosebită asupra dietei. Un stomac înfundat înseamnă un creier înfundat. Adesea, în Sabat, se
consumă o cantitate prea mare de mâncare încât mintea devine greoaie și amețită, incapabilă să
înțeleagă lucrurile spirituale. Obiceiul de a mânca mult are de‐a face cu exercițiile plictisitoare ale
Sabatului. Dieta pentru Sabat trebuie să fie aleasă în funcție de datoriile zilei în care este adus lui
Dumnezeu cel mai pur și sfânt serviciu.
Mâncatul are mult de a face cu religia. Experiența spirituală este mult afectată de felul în
care este tratat stomacul. Mâncatul și băutul în acord cu legile sănătății dezvoltă acțiuni virtuoase.
Dacă stomacul este abuzat de obiceiuri ce nu au niciun fundament în natură, Satana are avantaj
prin răul făcut, folosind stomacul ca un inamic al neprihănirii și creează tulburare ce afectează
întreaga ființă. Lucrurile sfinte nu sunt apreciate. Zelul spiritual scade. Pacea minții este pierdută.
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Apare disensiune, ceartă și discordie. Sunt rostite cuvinte nervoase și săvârșite fapte urâte, urmate
de practici necinstite și manifestări de mânie ‐ și toate acestea din cauză că nervii creierului sunt
deranjați de abuzul peste măsură asupra stomacului.
Ce păcat că adesea, când trebuie exersată lepădarea de sine, stomacul este umplut cu o
cantitate mare de mâncare nesănătoasă, care zace acolo pentru a se descompune. Problemele
stomacului se răsfrâng asupra creierului. Consumatorul imprudent nu realizează că nu poate da
sfaturi înțelepte, descalificându‐se pentru alcătuirea planurilor pentru înaintarea lucrării lui
Dumnezeu. Dar aceasta este realitatea. El nu poate discerne lucrurile spirituale, iar în întâlnirile de
comitet, când trebuie să spună „da”, el spune „nu”. El face propuneri care sunt departe de țintă,
deoarece mâncarea consumată i‐a amorțit puterile creierului.
Relația dintre principiile de sănătate și spiritualitate

●

●

●

Mâncatul are mult de a
face cu religia. Experiența
spirituală este mult
afectată de felul în care
este tratat stomacul.
Mâncatul și băutul în
acord cu legile sănătății
dezvoltă acțiuni virtuoase.
Dacă stomacul este
abuzat de obiceiuri ce nu
au niciun fundament în
natură, Satana are avantaj
prin răul făcut, folosind
stomacul ca un inamic al
neprihănirii …

Eșecul de a urma principiile sănătoase a umbrit istoria
poporului lui Dumnezeu. A fost o continuă apostazie de la
reforma sănătății, iar ca rezultat, Dumnezeu a fost dezonorat de
lipsa de spiritualitate. Au fost ridicate bariere pe care nu le‐am fi
văzut dacă poporul lui Dumnezeu ar fi mers în lumină.
Vom lăsa noi, care am avut asemenea oportunități, ca
oamenii din lume să fie înaintea noastră în privința reformei
sănătății? Ne vom devaloriza mințile și vom abuza de talentele
noastre prin alimentația greșită? Vom încălca legea sfântă a lui
Dumnezeu urmând practici egoiste? Vom lăsa ca inconsecvența
să devină dictonul nostru? Vom trăi asemenea necreștinilor,
astfel încât Domnului să‐i fie rușine să ne numească frați?

Nu vom face lucrare misionară medicală, care este
evanghelia practică, trăind în așa fel încât pacea lui Dumnezeu
să domnească în inimile noastre? Să nu îndepărtăm fiecare
● ● ●
piatră de poticnire din calea necredincioșilor, amintindu‐ne care
este datoria unei vieți de creștin? Nu ne putem numi mai
departe creștini și să nu renunțăm la îngăduirea apetitului care întărește pasiunile nesfinte.
Dumnezeu cheamă fiecare membru al bisericii să‐și predea viața fără rezerve lucrării Sale.
El îndeamnă către o reformă hotărâtă. Întreaga creație geme sub blestem. Poporul lui Dumnezeu
trebuie să se așeze în locul în care vor crește în har, fiind sfințiți trup, suflet și spirit, de adevăr.
Când vor îndepărta lucrurile ce distrug sănătatea, vor avea o percepție mai clară a ceea ce
înseamnă adevărata evlavie. Va avea loc o schimbare extraordinară în experiența religioasă.
Apostolul spune clar că aceia care ajung la un standard înalt de neprihănire, trebuie să fie
cumpătați în toate lucrurile. Dumnezeu trimite acest mesaj poporului Său: „nu știți că cei ce
aleargă în locul de alergare toți aleargă dar numai unul capătă premiul? Alergați dar în așa fel ca să
căpătați premiul! Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Și ei fac
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lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji: noi să facem lucrul acesta pentru o
cunună care nu se poate veșteji. Eu, deci, alerg, dar nu ca și cum n‐aș ști încotro alerg. Mă lupt cu
pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt. Ci mă port aspru cu trupul meu și‐l țin în stăpânire, ca
nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat”.
„Este ceasul să vă treziți din somn: căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât
atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua: să ne dezbrăcăm de faptele
întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri
și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine; nu în certuri și în pizmă, ci îmbrăcați‐vă în Domnul Isus
Hristos, și nu purtați grijă de firea pământească, pentru ca să‐I treziți poftele”.

La ce trebuie să fie adventiști

înaintea tuturor?
Dragi frați și surori din Conferința Iowa,
Adventiștii de Ziua a Șaptea administrează adevăruri importante. La subiectul temperanței,
ei trebuie să fie în fața tuturor oamenilor.
Cum să ne păstrăm sănătatea este o întrebare foarte importantă. Când studiem această
problemă în temere de Dumnezeu, vom învăța că este cel mai bine, atât pentru sănătatea fizică
cât și pentru creșterea spirituală, să păstrăm simplitatea în dietă. Să studiem cu răbdare această
problemă. Avem nevoie de cunoștințe și de judecată pentru a avansa cu înțelepciune în această
problemă. Nu trebuie să ne opunem legilor naturii, ci să ne supunem lor.
Numai atunci când suntem inteligenți în ceea ce privește principiile reformei sănătății,
putem vedea clar relele rezultate în urma unei diete nepotrivite. Toți aceia care, după ce își
recunosc greșelile, au curajul de a‐și schimba obiceiurile, vor vedea că procesul reformei necesită
efort și multă perseverență. Dar când se vor forma gusturile corecte, își vor da seama că folosirea
alimentelor pe care până atunci le‐au considerat inofensive, ușor, dar sigur, punea bazele
dispepsiei și altor boli.
Unii din oamenii noștri se abțin conștient de la consumarea alimentelor nepotrivite, dar, în
același timp, neglijează consumul alimentelor care ar suplini elementele necesare pentru
susținerea organismului. Să nu oferim niciodată o mărturie împotriva reformei sănătății prin a nu
consuma mâncare sănătoasă și gustoasă în locul alimentelor dăunătoare la care am renunțat.
Trebuie să arătăm mai mult tact și înțelepciune în pregătirea mâncării hrănitoare, pentru a
le înlocui pe cele ce au constituit dieta multor familii. Acest efort necesită credință în Dumnezeu,
seriozitate și dorința de a ne ajuta unul pe celălalt. O dietă lipsită de elemente nutritive adecvate
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aduce rușine asupra cauzei reformei sănătății. Suntem muritori și trebuie să ne hrănim cu alimente
care vor oferi susținerea necesară organismului.
Toți aceia care nu știu să gătească igienic, ar trebui să învețe să combine alimente
sănătoase, hrănitoare, în așa fel încât să facă bucate gustoase. Cei care doresc să obțină cunoștințe
pe acest subiect, să se aboneze la revistele noastre de sănătate. În ele vor afla informații despre
acest subiect, în mod special în revista „Good Health”.
Fără continua exersare a inventivității, nimeni nu poate excela în arta culinară sănătoasă,
dar aceia care au inima deschisă la impresiile și sugestiile Marelui Învățător, vor învăța multe
lucruri și vor fi capabili să învețe pe alții, pentru că El le va da pricepere și înțelegere.
O atenție deosebită trebuie acordată utilizării adecvate a nucilor. Unele tipuri de nuci nu
sunt la fel de sănătoase ca altele. Nu reduceți lista de alimente la câteva articole compuse în mare
parte din nuci. Aceste alimente nu trebuie folosite prea des. În cazul în care au fost folosite mai
rar, rezultatul va fi mult mai satisfăcător. Combinate în proporții mari cu alte articole, în unele din
rețetele oferite, mâncarea va fi atât de bogată, încât organismul nu va putea s‐o asimileze
corespunzător.
Să facem progrese înțelepte în simplificarea dietei. În providența lui Dumnezeu, fiecare
țară produce articole alimentare ce conțin hrana necesară pentru întărirea organismului. Acestea
pot fi preparate în feluri de mâncare sănătoase, gustoase.
Toți aceia care susțin reforma sănătății să depună eforturi serioase pentru a împlini ceea ce
susțin. Să renunțe la orice lucru dăunător sănătății. Folosiți
● ● ●
mâncare simplă și sănătoasă. Fructele sunt excelente și scutesc
mult timp de gătit. Renunțați la produsele de patiserie, prăjituri,
Toți aceia care susțin reforma
deserturi și alte bucate care ispitesc apetitul. Consumați mai
sănătății să depună eforturi
serioase pentru a împlini ceea
puține feluri de mâncare la o masă și mâncați cu mulțumire.
ce susțin. Să renunțe la orice
lucru dăunător sănătății.

Cu privire la mâncarea cu carne, toți putem spune, lăsați‐o
de o parte. Toți trebuie să ducem o mărturie clară împotriva
● ● ●
folosirii ceaiului și cafelei. Acestea sunt narcotice, vătămătoare
creierului și altor organe ale corpului. Încă nu a venit timpul când
aș putea spune să renunțăm pe deplin la consumul de lapte și ouă. Laptele și ouăle nu trebuie
puse în aceeași categorie cu carnea. În unele mâncăruri, folosirea de ouă este foarte benefică.
Fie ca membrii bisericilor noastre să respingă orice poftă egoistă. Orice bănuț cheltuit pe
ceai, cafea și carne este mai mult decât irosit, pentru că aceste lucruri împiedică dezvoltarea
capacităților fizice, mintale și spirituale.
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Nu trebuie să fie așa
Înainte ca frații noștri să se întâlnească într‐un consiliu sau comitet, fiecare dintre ei ar
trebui să vină înaintea lui Dumnezeu cercetându‐și cu atenție inima și motivele. Rugați‐vă ca
Domnul să vi se descopere, pentru ca voi să nu criticați sau să condamnați propuneri, fără
înțelepciune.
Adesea, la mesele bogate, bărbații mănâncă mult mai mult decât poate fi digerat. Stomacul
suprasolicitat nu își poate face lucrarea corespunzător. Rezultatul este un sentiment neplăcut de
saturație la nivelul creierului. Mintea nu poate acționa rapid. Atunci când mai multe feluri de
mâncare sunt consumate la aceeași masă, adesea, rezultatul este indigestia. Unele alimente nu
pot fi combinate la aceeași masă. Prin combinarea necorespunzătoare a mâncărurilor se creează
tulburare, apare fermentarea, sângele este contaminat, iar creierul devine confuz.
Obiceiul supraalimentării sau al consumului prea multor feluri de mâncare la o masă, este
adesea cauza dispepsiei. Leziuni serioase sunt cauzate organelor digestive. În zadar protestează
stomacul și face apel la creier să judece de la cauză la efect. Prea multă mâncare consumată sau
combinațiile necorespunzătoare sunt dăunătoare. În zadar sunt trimise mesaje de avertizare.
Consecința este suferința. Boala ia locul sănătății.
Unii ar putea întreba, ce legătură are aceasta cu întâlnirile de comitet? Foarte mare.
Efectele alimentației greșite sunt aduse în cadrul întâlnirilor de comitet. Creierul este afectat de
starea stomacului. Un stomac dezordonat produce o minte dezordonată și nesigură. Un stomac
bolnav produce o stare bolnavă a creierului și, adesea, îl face pe om încăpățânat în păstrarea
ideilor greșite. Presupusa înțelepciune a unui astfel de om este nebunie înaintea lui Dumnezeu.
Prezint această stare de lucruri ca fiind cauza situației din multe consilii și comitete, unde
întrebările care necesită un studiu atent sunt tratate cu puțină atenție, iar deciziile de mare
importanță sunt luate în grabă.
Adesea, când trebuia să existe unanimitate în luarea deciziilor, deciziile negative au
schimbat total atmosfera. Aceste rezultate mi‐au fost prezentate iar și iar.
Prezint aceste probleme acum, deoarece sunt instruită să le spun fraților mei din lucrarea
evangheliei: prin lipsa de cumpătare în mâncare, vă descalificați în a vedea diferența dintre focul
sfânt și cel comun. Iar prin această necumpătare vă arătați disprețul față de toate avertizările pe
care Dumnezeu vi le‐a dat. Cuvântul Lui către voi este: „Care dintre voi se teme de Domnul și
ascultă glasul slujitorilor Săi? Care merge în întuneric și nu are lumină? Să se încreadă în Numele
Domnului și să se bizuie pe Dumnezeul său. Iar voi care aprindeți un foc și purtați torțe aprinse,
umblați dar în lumina focului vostru, a torțelor pe care le‐ați aprins! Aceasta veți primi din mâna
Mea: veți zăcea într‐un loc al durerii”.
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Să nu ne aprop
piem de Do
omnul ca El să ne salve
eze din necu
umpătarea îîn mâncare și băutură,,
pasiuni deesfrânate și toată răutatea? Să n u ne umilim
m înaintea lui Dumnezzeu, lăsând
d la o partee
toate lucrurile corup
pte ale trupului și alee spirituluii, pentru ca în teme re de Dom
mnul să nee
desăvârșim
m în sfințen
nia caracterrului? Prin uurmare, fie că mâncațți sau beți, sau orice alt
a lucru ații
face, facețți totul penttru slava lui Dumnezeuu. Acum, toți suntem testați. Mulțți cărora le‐‐a fost datăă
lumina preețioasă, doresc să se întoarcă la oaalele cu carne din Egiptt.
Mu
ulți care sun
nt susținuți de zecimeea din viste
eria Domnu
ului, otrăveesc prin înggăduirea dee
sine, curen
ntul de viață ce curge prin venelee lor. Ignorâând lumina și avertizărrile pe care Dumnezeu
u
ni le‐a trim
mis în ultimiii 25‐30 de ani,
a unii conntinuă să‐și satisfacă do
orința de caarne.
Nu facem din
n consumarrea cărnii uun test. Dar putem și trebuie săă luăm în considerare
c
e
influența p
pe care, crredincioșii care
c
consum
mă carne, o au asupra altor bisserici. Toți aceia caree
mănâncă ccarne, descconsideră avertisment
a
tele pe care Dumneze
eu le‐a dat cu privire la aceastăă
problemă. Ei nu au niici o siguran
nță că mergg pe căi sigu
ure. Ei nu au nici cea m
mai mică sccuză pentru
u
malelor moaarte. Blesteemul lui Du
umnezeu esste asupra animalelor create. Dee
consumul cărnii anim
ezește în sttomac și crreează boaală. Cancer,,
multe ori când este consumatăă carne, ac easta putre
tumori și b
boli pulmonare sunt cauzate de ceele mai multte ori de consumul de ccarne.
Ca mesageri ai Domnului, nu ar trebbui oare să ducem o mărturie
m
clarră împotrivva îngăduiriii
și pervertirrii apetitulu
ui? Aceia caare pretind a fi slujitori ai evangheliei, proclaamând cel mai
m solemn
n
adevăr dat muritorilor, vor facce din stom
macul lor o groapă de
d gunoi? D
Dumnezeu a oferit o
ș cereale, care
c
pot fi ppreparate săănătos și consumate înn cantități potrivite. Dee
abundențăă de fructe și
ce, atunci, oamenii co
ontinuă să mănânce ccarne? Pute
em avea înccredere în ppastori care
e la meselee
unde se seervește carn
ne, se alăturră celorlalți îîn consumu
ul ei?

Părrinții care cunosc
c
adevărul în prrivința îngăd
duirii apetitului nu arr trebui să le permităă
copiilor lorr să mănânce în excess, să consum
me carne saau alte alim
mente care eexcită pasiu
unile. Omull
este zidit de ceea ce
c mănâncăă. Consumuul de carne
e întărește înclinațiilee josnice și le excită,,
10

Zguduirea Adventismului – Reforma Sănătății
www.zguduireaadventismului.ro

crescându‐le activitatea. Părinții trebuie să renunțe la tot ceea ce pune în pericol sănătatea morală
și fizică a copiilor lor. Ei nu ar trebui să pună carne pe mesele lor.
Dacă le îngăduie copiilor să mănânce carne, unt și ouă, efectul sigur va fi boala, afectând
sănătatea minții și a trupului. Astfel, spiritualitatea este slăbită și adesea distrusă.
Tați și mame, vegheați în rugăciune. Păziți‐vă cu strictețe împotriva necumpătării de orice
formă. Învățați‐i pe copii adevăratele principii ale reformei sănătății. Deja, mânia lui Dumnezeu a
început să‐i viziteze pe fiii neascultării. Crime, păcate și practici nedemne sunt descoperite acum la
fiecare pas. Ca popor, noi trebuie să avem mare grijă față de copii, păzindu‐i de prieteniile
depravate.
Dacă am putea cunoaște ce păcate abominabile sunt practicate de membrii multor familii
ce pretind a fi creștine, am fi mult mai preocupați cu privire la atmosfera spirituală din jurul
copiilor noștri, nu numai în școlile publice, dar și în alte școli, chiar și în școlile Bisericii Adventiste
de Ziua a Șaptea.
Dacă păzitorii Sabatului nu își instruiesc cu grijă copiii, învățătură cu învățătură, dacă nu
sunt feriți de asocierea cu copiii stricați, ei sunt în pericol de a deveni viciați.
Pentru a fi curățiți și pentru a rămâne așa, Adventiștii de Ziua a Șaptea trebuie să aibă
Duhul Sfânt în inimile și casele lor. Domnul mi‐a oferit lumină; atunci când Israelul de astăzi se va
smeri înaintea Sa, curățindu‐și templul sufletului de orice murdărie, El le va asculta rugăciunile în
dreptul bolnavilor, și Îi va binecuvânta în folosirea remediilor pentru boală. Când prin credință,
omul face tot ceea ce poate pentru a combate boala, folosind metodele simple de tratament pe
care Dumnezeu le‐a prevăzut, eforturile sale vor fi eficiente. „Cerurile sunt ale Tale, și pământul
tot al Tău”, „și cei ce îl locuiesc”.
Dacă după ce au primit atât de multă lumină, oamenii din poporul lui Dumnezeu continuă
să îndrăgească obiceiurile greșite, să se auto‐complacă și să refuze reforma, cu siguranță vor suferi
consecințele abuzului lor. Dacă sunt hotărâți să‐și satisfacă apetitul pervertit cu orice preț,
Dumnezeu nu va face minuni pentru a‐i salva, ci vor zace în durere.
„Frații mei, să nu fiți mulți învățători, pentru că știți că vom primi o judecată mai aspră! Toți
greșim în multe feluri. Dacă cineva nu greșește în vorbire, este un om desăvârșit, capabil să‐și țină
în frâu tot trupul. Dacă punem zăbale în gura cailor, ca să‐I facem să ne asculte, putem să le
controlăm tot trupul. Iată, chiar și corăbiile, deși sunt atât de mari și sunt duse de vânturi
puternice, totuși ele sunt conduse de o cârmă foarte mică oriunde vrea cârmaciul. La fel și limba:
ea este un mădular mic, dar se poate lăuda cu lucruri mari. Iată, un foc mic, ce pădure mare
aprinde. Limba este și ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele noastre
care întinează tot trupul și aprinde roata vieții, când este aprinsă de focul gheenei. Toate soiurile
de fiare, de păsări, de târâtoare, de viețuitoare de mare se îmblânzesc și au fost îmblânzite de
neamul omenesc, dar limba niciun om n‐o poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrâna,
este plină de o otravă de moarte. Cu ea binecuvântăm pe Domnul, Tatăl nostru, și tot cu ea
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blestemăm pe oameni care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeași gură iese și
binecuvântarea și blestemul. Nu trebuie să fie așa frații mei.”
„Să păziți poruncile Domnului Dumnezeului vostru!” Cel care încalcă legile sănătății va
cunoaște neplăcerea lui Dumnezeu. O, cât de mult Duh Sfânt am putea avea zi de zi, dacă am
merge cu băgare de seamă, cu lepădare de sine și practicând virtuțile caracterului lui Hristos!
„Acum, Israele, ce alta cere de la tine Domnul, Dumnezeul tău, decât să te temi de Domnul,
Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să iubești și să slujești Domnului, Dumnezeului tău, din
toată inima ta și din tot sufletul tău, să păzești poruncile Domnului și legile Lui pe care ți le dau
astăzi, ca să fii fericit?”

Apel
Dacă am avea folos din satisfacerea dorinței după alimente din carne, nu v‐aș adresa acest
apel; dar știu că nu putem avea vreun folos. Alimentele din carne sunt dăunătoare bunei stări
fizice și ar trebui să ne deprindem să ne descurcăm și fără ele. Aceia care sunt în situația în care
este cu putință să‐și asigure o dietă vegetariană, dar care aleg să urmeze propriile lor preferințe în
problema aceasta, mâncând și bând cum le place, treptat vor deveni nepăsători față de învățătura
pe care Domnul a dat‐o cu privire și la alte laturi ale adevărului prezent, și vor pierde
receptivitatea lor cu privire la ceea ce este adevăr; cu siguranță că ei vor culege ceea ce au
semănat.
Mi‐a fost arătat că elevilor din școlile noastre nu trebuie să li se servească carne în
alimentația lor sau preparate alimentare care sunt cunoscute ca fiind nesănătoase. Nimic ce ar
servi la încurajarea unei dorințe după stimulente nu ar trebui să fie pus pe mese. Fac apel la
bătrâni și la tineri, ca și la cei de vârstă mijlocie. Tăgăduiți apetitul vostru după acele lucruri care vă
dăunează. Serviți Domnului prin jertfă.
Faceți pe copii să aibă o parte inteligentă în această lucrare. Noi toți suntem membri ai
familiei Domnului, și Domnul vrea ca toți copiii Săi, tineri și bătrâni, să se hotărască să tăgăduiască
apetitul și să economisească mijloacele necesare pentru clădirea de case de rugăciuni și susținerea
misionarilor.
Sunt instruită să spun părinților: Așezați‐vă cu suflet și spirit de partea Domnului în această
problemă. Avem nevoie să păstrăm totdeauna în minte faptul că, în aceste zile de punere la probă,
noi suntem judecați înaintea Domnului Universului. Nu veți renunța voi la satisfacerea de plăceri
care vă sunt dăunătoare? Cuvintele de mărturisire de credință sunt ieftine; faceți ca faptele
voastre de tăgăduire de voi înșivă să mărturisească cum că veți fi ascultători față de cerințele pe
care Dumnezeu le adresează poporului Său deosebit. Apoi, puneți în casa tezaurului o parte din
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mijloacele pe care le economisiți prin actele voastre de lepădare se sine, și cu acestea se va duce
mai departe lucrarea lui Dumnezeu. {9M 157.3}
Sunt mulți aceia care socotesc că nu pot trăi fără alimente cu carne; dar dacă aceștia s‐ar
așeza de partea Domnului, deplin hotărâți să umble în calea călăuzirii Sale, ei ar primi tărie și
înțelepciune așa cum au primit Daniel și tovarășii săi. Ei vor descoperi că Domnul le dă o judecată
sănătoasă. Mulți vor fi surprinși să vadă cât de mult poate fi economisit pentru lucrarea lui
Dumnezeu prin acte de lepădare de sine. Micile sume economisite prin fapte de sacrificiu vor face
mai mult pentru dezvoltarea lucrării lui Dumnezeu, decât vor face darurile cele mai mari dar care
n‐au cerut lepădare de sine.
Adventiștii de ziua a șaptea mânuiesc adevăruri de o însemnătate uriașă. Acum mai bine de
patruzeci de ani, Domnul ne‐a dat lumină specială cu privire la reforma sanitară, dar cum umblăm
noi în lumina aceasta? Cât de mulți au refuzat să trăiască în armonie cu sfaturile lui Dumnezeu! Ca
popor, noi ar trebui să facem progrese pe măsura luminii primite. E datoria noastră de a înțelege și
respecta principiile reformei sanitare. În ce privește subiectul
● ● ●
cumpătării, ar trebui să fim înaintea tuturor celorlalți oameni, și
cu toate acestea, sunt membri bine instruiți ai bisericii și chiar și
Adventiștii de ziua a
slujitori ai Evangheliei, care au puțin respect față de lumina pe
șaptea mânuiesc adevăruri
care Dumnezeu a dat‐o cu privire la acest subiect. Ei mănâncă
de o însemnătate uriașă.
cum le place și lucrează cum le place.
Acum mai bine de
patruzeci de ani, Domnul
ne-a dat lumină specială
cu privire la reforma
sanitară, dar cum umblăm
noi în lumina aceasta?

●

●

●

Aceia care sunt învățători și conducători în lucrarea
noastră să ia poziție pe terenul Bibliei cu privire la reforma
sanitară și să dea o mărturie directă celor care cred că noi trăim
în zilele de pe urmă ale istoriei pământului. O linie de deosebire
trebuie să fie trasată între cei care servesc lui Dumnezeu și cei
care se slujesc pe ei înșiși.

Mi s‐a arătat că principiile care ne‐au fost date în zilele
de la început ale soliei sunt tot atât de importante și trebuie să fie privite cu aceeași
conștiinciozitate astăzi cum au fost și atunci. Sunt unii care niciodată n‐au urmat lumina dată
asupra problemei dietei. Este timpul acum de a scoate lumina de sub obroc și de a o lăsa să
lumineze cu raze vii, strălucitoare.
Principiile viețuirii sănătoase înseamnă mult pentru noi, individual și ca popor. Când solia
reformei sanitare mi‐a fost dată pentru întâia dată, eram slabă și fără putere, supusă la dese
accese de leșin. Mă rugam lui Dumnezeu pentru ajutor, și El mi‐a lămurit marele subiect al
reformei sanitare. El mi‐a arătat că aceia care țin poruncile Lui trebuie să fie aduși în legătură
sfântă cu El, și că prin cumpătare în mâncare și băutură ei trebuie să‐și păstreze mintea și trupul în
cea mai favorabilă condiție de slujire. Lumina acesta a fost o mare binecuvântare pentru mine. Am
luat poziție ca reformator în ale sănătății, știind că Domnul mă va întări. Astăzi am o sănătate mai
bună, în ciuda vârstei mele, decât am avut în zilele tinereții.
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Se spune de către unii că eu nu am urmat principiile reformei sanitare așa cum le‐am
susținut cu condeiul meu; dar pot să spun că eu am fost un reformator sanitar credincios. Cei care
au fost membri ai familiei mele știu că lucrul acesta este adevărat.
„Spre slava lui Dumnezeu”
Noi nu trasăm nici o linie precisă de urmat în dietă; dar spunem că, în țările unde sunt din
abundență fructe, cereale, alune și nuci, hrana de carne nu este cel mai bun fel de hrană pentru
poporul lui Dumnezeu. Am fost instruită că alimentele de carne au o tendință de a animaliza
natura, de a‐i jefui pe bărbați și pe femei de acea iubire și simpatie pe care ar trebui să le simtă
pentru oricine, și să dea pasiunilor inferioare stăpânire asupra puterilor mai înalte ale ființei. Dacă
vreodată consumarea de carne a fost sănătoasă, acum nu este sigură. Cancere, tumori și boli
pulmonare, sunt în mare parte cauzate de consumarea de carne.
Noi nu trebuie să facem din folosirea alimentelor din carne o probă în ceea ce privește
frăția, dar trebuie să luăm în considerație influența pe care cei ce mărturisesc a fi creștini, dar care
folosesc carne în alimentația lor, o au asupra altora. Ca soli ai lui
● ● ●
Dumnezeu, n‐ar trebui oare să spunem oamenilor: „Fie că
mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva; să faci totul pentru
Își vor permite aceia care
slava lui Dumnezeu?” (1 Corinteni 10, 31). N‐ar trebui să dăm o
sunt întreținuți din
mărturie hotărâtă împotriva lăsării în voia apetitului pervertit?
zecimea din tezaurul lui
Va da cineva dintre cei care sunt slujitori ai Evangheliei, care
Dumnezeu ca, prin
proclamă cel mai solemn adevăr dat vreodată muritorilor, un
satisfacerea poftelor, să
exemplu, întorcându‐se la oalele cu carne ale Egiptului? Își vor
otrăvească curentul
dătător de viață, ce curge permite aceia care sunt întreținuți din zecimea din tezaurul lui
prin vinele lor?
Dumnezeu ca, prin satisfacerea poftelor, să otrăvească curentul
dătător de viață, ce curge prin vinele lor? Vor nesocoti ei lumina
● ● ●
și avertismentele pe care Dumnezeu li le‐a dat? Sănătatea
trupului trebuie să fie socotită ca esențială pentru creșterea în
har și obținerea unui temperament echilibrat. Dacă stomacul nu e îngrijit cum trebuie, formarea
unui caracter drept, moral va fi stânjenită. Creierul și nervii sunt în legătură cu stomacul. Mâncarea
și băutura necorespunzătoare rezultă într‐o gândire și făptuire greșită.
Toți sunt acum puși la încercare și probați. Am fost botezați în Hristos, și dacă ne vom face
partea ce ne revine, despărțindu‐ne de tot ce ne‐ar trage în jos și ne‐ar face ceea ce nu ar trebui să
fim, ni se va da tărie pentru a crește în Hristos, care e Capul nostru cel viu, și vom vedea mântuirea
lui Dumnezeu.
Numai când suntem cu pricepere în ceea ce privește principiile viețuirii sănătoase vom fi pe
deplin treziți spre a vedea relele care rezultă dintr‐o dietă necorespunzătoare. Aceia care, după ce
și‐au văzut greșelile, au curajul de a‐și schimba deprinderile vor vedea că procesul reformator cere
luptă și multă stăruință, dar o dată ce s‐au format gusturi corecte, ei își vor da seama că hrana pe
care o considerau mai înainte nedăunătoare, punea încet, dar sigur, temelia pentru dispepsie și
alte boli.
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Tați și mame, vegheați în vederea rugăciunii. Stați strict de veghe împotriva necumpătării
sub orice formă. Învățați‐i pe copiii voștri principiile adevăratei reforme sanitare. Învățați‐i ce
lucruri să evite pentru a‐și păstra sănătatea. Deja mânia lui Dumnezeu a început să‐i cerceteze pe
fiii neascultării. Ce crime, ce păcate, ce practici nelegiuite se dau pretutindeni pe față! Ca popor,
noi trebuie să exercităm multă grijă pentru a‐i feri pe copiii noștri de tovarăși stricați.
Învățarea principiilor sănătății
Trebuie să se depună eforturi mai mari pentru a‐i educa pe oameni în ceea ce privește
principiile reformei sanitare. Va trebui să se înființeze școli de gătit și să se dea învățătură din casă
în casă cu privire la arta de a pregăti o hrană sănătoasă. Bătrâni și tineri ar trebui să învețe cum să
gătească mai simplu. Oriunde e prezentat adevărul, oamenii trebuie să fie învățați cum să
pregătească hrana într‐un chip simplu și totuși apetisant. Ar trebui să li se arate că o dietă
hrănitoare poate fi pregătită și fără folosirea cărnii.
Învățați‐i pe oameni că este mai bine să știe cum să se păstreze sănătoși, decât cum să
vindece boala. Medicii noștri ar trebui să fie educatori înțelepți, avertizându‐i pe toți contra lăsării
în voia poftelor, arătându‐le că abținerea de la toate lucrurile pe care Dumnezeu le‐a oprit, este
singura cale de a preveni ruina corpului și a minții.
Trebuie să se folosească mult tact și multă chibzuință în pregătirea unor alimente
hrănitoare pentru a le înlocui pe acelea care mai înainte constituiau dieta celor care învață pentru
a fi reformatori în ale sănătății. Se cere credință în Dumnezeu, râvnă în intenție și bunăvoința de
ajutorare reciprocă. O dietă lipsită de elemente nutritive aduce ocară asupra cauzei reformei
sanitare. Noi suntem muritori, și trebuie să consumăm alimente care vor da corpului hrana
cuvenită.

MOTIVE
pentru renunțarea la alimente din carne
Cei care consumă carne nu fac altceva decât să mănânce cereale și legume la mâna a doua;
căci animalul primește din aceste lucruri nutrienții care produc creșterea. Viața care era în cereale
și legume trece în consumator. Noi o primim mâncând carnea animalului. Cu cât mai bine este să o
luăm direct, mâncând hrana pe care Dumnezeu a hotărât să o folosim!
Carnea nu a fost niciodată cel mai bun aliment; folosirea ei este însă acum de două ori
improbabilă, de vreme ce rata bolilor la animale crește atât de rapid. Cei care consumă alimente
din carne știu prea puțin ce mănâncă. Adesea, dacă ar putea vedea animalele cât sunt în viață și ar
cunoaște calitatea cărnii pe care o consumă, s‐ar întoarce de la ea cu dezgust. Oamenii mănâncă
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neîncetat carne, care este plină de germeni tuberculoși și canceroși. Astfel se transmit tuberculoza,
cancerul și alte boli fatale.
Țesuturile cărnii de porc colcăie de paraziți. Despre porc, Dumnezeu a zis: „Să‐l priviți ca
necurat. Să nu mâncați din carnea lor și să nu vă atingeți de trupurile lor moarte” (Deuteronom 14,
8.) Această poruncă a fost dată deoarece carnea de porc nu este potrivită ca aliment. Porcii sunt
animale care se hrănesc cu stârvuri, și aceasta este singura folosință pentru care au fost destinați.
Niciodată, în nici o împrejurare, carnea lor nu trebuia să fie consumată de ființele umane. Este
imposibil ca vreo făptură să aibă carnea hrănitoare când elementul său natural este murdăria și
când se hrănește cu lucruri respingătoare.
Adesea, animalele sunt duse la târg și vândute pentru carnea lor — când ele sunt atât de
bolnave, încât proprietarii lor se tem să le mai păstreze. Și chiar unele din metodele de îngrășare a
lor pentru piață produc boala. Închise, lipsite de lumină și aer curat, respirând atmosfera
grajdurilor murdare, îngrășându‐se probabil cu hrană degradată, întregul corp se contaminează
curând cu materia stricată.
Animalele sunt adesea transportate pe distanțe lungi și supuse la mari suferințe până să
ajungă la târg. Luate de pe pajiștile verzi și călătorind mile și mile obositoare, pe drumurile prăfuite
și arzătoare sau înghesuite în vagoane murdare, tremurând de epuizare, adesea lipsite timp de
multe ore de apă și hrană, bietele creaturi sunt conduse la moarte pentru ca ființele omenești să
se poată bucura de trupurile lor moarte.
Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători, să vă feriți de poftele firii
pământești care se războiesc cu sufletul. (1 Petru 2, 11.)
În multe locuri, peștii sunt atât de contaminați de murdăriile cu care se hrănesc, încât
constituie o cauză a bolilor celor ce‐i consumă. Acesta este cazul concret în care peștii vin în
contact cu materia deversată de marile orașe. Peștii care se hrănesc cu reziduurile de dejecție pot
ajunge în ape aflate la distanță și pot fi prinși într‐un loc în care apa este curată și proaspătă.
Astfel, folosiți ca hrană, ei produc boala și moartea celor care nu suspectează pericolul.
Efectele unei diete pe bază de carne pot întârzia să se arate; acest lucru nu este însă o
dovadă că nu este dăunătoare. Puțini pot fi convinși să creadă că tocmai carnea pe care au
mâncat‐o este cea care le‐a otrăvit sângele și le‐a produs suferință. Mulți mor de boli datorate în
întregime dietei carnivore, în timp ce cauza reală nu este bănuită nici de ei, nici de alții.
Urmările morale negative ale dietei pe bază de carne nu sunt mai puțin importante decât
nenorocirile fizice. Alimentele din carne dăunează sănătății și tot ceea ce afectează corpul are un
efect similar asupra minții și sufletului. Gândiți‐vă la cruzimea față de animale pe care o presupune
consumul de carne și efectul ei asupra celor care o înfăptuiesc și asupra celor care privesc. Cum
distruge aceasta duioșia cu care ar trebui să privim aceste făpturi ale lui Dumnezeu!
Inteligența pe care o arată multe necuvântătoare se apropie atât de mult de inteligența
umană, încât este un mister. Animalele văd, aud, iubesc, se tem și suferă. Ele își folosesc organele

16

Zguduirea Adventismului – Reforma Sănătății
www.zguduireaadventismului.ro

cu mult mai multă credincioșie decât le folosesc mulți oameni pe ale lor. Manifestă simpatie și
tandrețe față de tovarășii lor aflați în suferință. Multe animale arată o afecțiune pentru cei care se
ocupă de ele cu mult superioară afecțiunii arătate de unii reprezentanți ai rasei umane. Ele
formează legături de atașament față de om, care nu se rup fără o grea suferință pentru ele.
Care om, având în piept o inimă omenească, ce a îngrijit vreodată de animale domestice, ar
putea să privească în ochii lor plini de atâta încredere și afecțiune și să le predea de bunăvoie
cuțitului măcelarului? Cum ar putea să le înghită carnea ca pe ceva foarte gustos?
Este o greșeală să presupunem că tăria musculară depinde de folosirea cărnii. Nevoile
organismului pot fi mai bine acoperite și ne putem bucura de o sănătate mai bună fără folosirea
acesteia. Cerealele, împreună cu fructele, nucile și legumele au toate proprietățile nutritive pentru
a face un sânge bun. Aceste elemente nu sunt furnizate atât de bine sau deplin printr‐o
alimentație cu carne. Dacă folosirea cărnii ar fi fost esențială pentru sănătate și tărie, hrana pe
bază de carne ar fi fost inclusă în alimentația hotărâtă pentru om de la început.
Când se întrerupe folosirea cărnii în alimentație, există deseori un simțământ de slăbiciune,
o lipsă de vigoare. Mulți prezintă acest lucru ca dovadă că hrana animală este esențială; însă
aceasta se întâmplă pentru că alimentele de acest gen sunt ațâțătoare, pentru că înfierbântă
sângele și excită nervii — de aceea li se simte atât de mult lipsa. Unii vor găsi că le este tot atât de
greu să renunțe la alimentele din carne cum îi este bețivului să se lase de păhărelul lui; dar
schimbarea le va face mult bine.
Când carnea este înlăturată ca aliment, locul ei ar trebui să fie suplinit de o varietate de
cereale, nuci, legume și fructe, care vor fi și nutritive, și gustoase. Acest lucru este imperativ mai cu
seamă în cazul celor care sunt slăbiți sau al celor care sunt împovărați de o muncă neîncetată. În
unele țări, în care sărăcia este foarte răspândită, carnea este alimentul cel mai ieftin. În asemenea
împrejurări, schimbarea va avea loc cu mare greutate; dar se poate produce. Ar trebui totuși să
avem în vedere starea de fapt a poporului și puterea unui obicei de o viață și să fim prevăzători să
nu expunem nici ideile corecte într‐un mod nepotrivit. Nimeni nu ar trebui să fie împins să facă
schimbarea în mod brusc. Locul cărnii ar trebui să fie luat de alimente hrănitoare necostisitoare. În
această privință, foarte mult depinde de bucătăreasă. Cu grijă și îndemânare, felurile de mâncare
pot fi preparate astfel încât să fie și nutritive, și apetisante și, într‐o mare măsură, să ia locul
alimentelor din carne.
În toate cazurile, educați conștiința, puneți la lucru voința, faceți rost de hrană bună și
hrănitoare și schimbarea se va face repede, iar pofta după carne va înceta în curând.
N‐a venit oare vremea ca toți să caute să se dispenseze de produsele din carne? Cum pot
cei care caută să devină puri, delicați și sfinți — pentru a putea sta în compania îngerilor cerești —
să continue să folosească drept aliment ceva ce are un efect atât de dăunător asupra sufletului și
trupului? Cum pot lua viața creaturilor lui Dumnezeu, ca să le poată consuma carnea ca pe o
delicatesă? Să se întoarcă mai bine la hrana nutritivă și delicioasă care a fost dată omului la
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început și să manifeste milă — și să‐și învețe copiii să manifeste milă — față de necuvântătoarele
pe care le‐a creat Dumnezeu și le‐a pus sub stăpânirea noastră.

Dezvoltarea lucrării din Sydney
În timp ce lucram în Queensland, Australia, am primit o mărturie pătrunzătoare cu privire
la consumul de carne de la sora White. Ea a declarat că lucrarea în orașul Sydney nu înainta la fel
ca în Melbourne și alte orașe. Ea a întrebat pe Domnul despre diferența dintre rezultate. Îngerul i‐
a răspuns:
„Este din cauza lipsei de armonie dintre lucrători. Duhul lui Dumnezeu nu va lucra cu niște
pastori divizați. În timp ce unii dintre voi predică mesajul complet, alții desconsideră lumina asupra
reformei sanitare, cauzând divizare și confuzie în biserici și printre cei noi în credință. Ei consumă
carne, beau ceai și cafea în casele oamenilor, desconsiderându‐i pe cei ce îi învață să renunțe la
aceste lucruri, prezentându‐i ca pe niște înguști și exagerat de zeloși.”
„Mi s‐a arătat apoi”, a spus ea, „viețile a doi dintre acești pastori care erau angajați. Îngerul
a spus: „Fratele _ va renunța la adevăr dacă nu încetează să desconsidere mesagerii și mesajului
pe care Dumnezeu i l‐a trimis cu privire la principiile unei viețuiri sănătoase. Iar fratele _ , dacă nu
va înceta să mănânce carne, va încălca porunca a șaptea și își va pierde locul în lucrare.”
În continuare este textul complet al mărturiei către primul frate numit, cu privire la poziția
sa cu privire la reforma sanitară. Se găsește în „Mărturii către Pastori”, nr. VII, pag. 36‐42, datată
30 martie 1896, Sunnyside, Cooranbong.
Ia seama ca nu cumva prin exemplul tău să nu pui în pericol alte suflete. Este teribil să‐ți
pierzi sufletul, dar să urmezi o cale care va duce la pierderea altor suflete, este și mai teribil. Este
un gând îngrozitor ca influența noastră să fie ca o mireasmă de moarte spre moarte, și cu toate
acestea este posibil. Cu ce gelozie sfântă ar trebui să ne păzim gândurile, cuvintele, obiceiurile,
înclinațiile și caracterul nostru! Dumnezeu cere o stare de sfințenie mult mai profundă. Numai
descoperind caracterul Său, putem coopera cu El în lucrarea de salvare de suflete.
Slujitorii Domnului nu pot fi prea atenți ca faptele lor să nu le contrazică cuvintele, pentru
că doar o viață armonioasă poate pretinde respect. Dacă trăirea noastră este în armonie cu
învățătura, cuvintele noastre vor avea efect, dar o evlavie care nu este bazată pe principii ferme,
este ca sarea fără gust.
Să predici dar să nu trăiești ceea ce predici, este ca o aramă sunătoare și ca un chimval
zângănitor. Nu ne este de niciun folos să predicăm principiile pe care în mod conștient nu le păzim.

18

Zguduirea Adventismului – Reforma Sănătății
www.zguduireaadventismului.ro

Domnul a oferit poporului Său un mesaj cu privire la reforma sanitară. Această lumină a
strălucit pe calea lor timp de 30 de ani; (acum 61 de ani – n.tr. la data scrierii manuscrisului); iar
Domnul nu‐i poate susține pe slujitorii Săi pe un drum căruia i se împotrivesc. El este nemulțumit
atunci când slujitorii Săi lucrează în opoziție cu solia în privința acestui punct pe care El li l‐a dat
pentru ca ei să‐l ducă altora. Poate fi El mulțumit, când jumătate din lucrătorii care lucrează într‐
un loc, învață că principiile reformei sanitare sunt strâns legate de mesajul îngerului al treilea, cum
este brațul de corp, iar colegii lor, prin exemplul practic, învață exact opusul? În ochii lui
Dumnezeu acest lucru este un păcat, iar acesta este motivul pentru care El nu le oferă un succes
mai mare pentru lucrarea din Sydney.
Fratele meu, trebuie să încetezi să mai împiedici mesagerii și mesajul pe care Dumnezeu l‐a
trimis cu privire la principiile unei viețuiri sănătoase. Au fost trimise mărturii peste mărturii, ce
trebuiau să producă o mare reformă, dar atât acasă cât și în afară, viața ta a vorbit împotriva
avertizărilor trimise de Dumnezeu. Nimic nu produce o descurajare mai mare asupra poporului
Domnului, decât să fie în legătură cu cei care au capacitatea de a înțelege principiile credinței
noastre, dar prin învățătură și exemplu, să fie indiferenți față de obligațiile morale.
Lumina pe care Dumnezeu a trimis‐o cu privire la reforma sanitară nu poate fi tratată cu
ușurătate și niciun om nu poate spera la succes în lucrarea lui Dumnezeu în timp ce, prin
învățătură și exemplu, acționează contrar luminii pe care Dumnezeu a trimis‐o. Vocea datoriei este
vocea lui Dumnezeu, ghidul trimis de cer, iar Domnul nu poate fi tratat cu ușurătate cu privire la
aceste subiecte. Cel care nesocotește lumina trimisă de Dumnezeu pentru păstrarea sănătății, se
împotrivește binelui, și refuză să se supună Celui care lucrează pentru binele său.
Este de datoria fiecărui creștin să urmeze drumul indicat de Dumnezeu slujitorilor Săi. El
trebuie să‐și amintească că veșnicia este înaintea sa, și nu trebuie să‐și nesocotească sănătatea
spirituală și fizică, chiar dacă soția, copii sau rudele îl vor ispiti. Dacă Domnul este Dumnezeu,
urmați‐L, dacă este Baal, mergeți după el.
Instrucțiunile lui Dumnezeu nu sunt „da” și „nu”, ci „da” și „amin”, în Isus Hristos. Lucrătorii
Săi sunt chemați să‐ți amintească că nu pot continua să meargă în derivă cu principii
schimbătoare, distorsionate de impulsuri, netrăind adevărul predicat, fără să‐și distrugă propriile
suflete.
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