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CUM  SÃ  TRÃIE?TI  SÃNÃTOS  
?I  FERICIT

Dumnezeu l-a creat pe om dupã chipul ºi 
asemãnarea Sa: „Dumnezeu l-a fãcut pe om dupã chipul 
Sãu, l-a fãcut dupã chipul lui Dumnezeu; parte 
bãrbãteascã ºi parte femeiascã i-a fãcut.” (Geneza 1:27) 
Dumnezeu i-a stabilit omului atât legi fizice, care 
guverneazã organismul uman ºi a cãror nesocotire 
produce: boalã, suferinþã ºi moartea prematurã, cât ºi legi 
morale, Cele Zece Porunci, care se rezumã la: sã-L iubim pe 
Dumnezeu din toatã inima noastrã, cu tot cugetul nostru ºi 
cu toatã fiinþa noastrã ºi sã ne iubim aproapele ca pe noi 
înºine, vezi Evanghelia dupã Matei, cap. 22, versetele 37-
40.

Dumnezeu l-a înzestrat pe om cu o forþã vitalã 
deosebit de mare. Adam ºi primele generaþii de oameni 
trãiau peste 900 de ani! Când l-a creat pe om, Dumnezeu i-a 
hotãrât ca hranã fructele ºi zarzavaturile: „Iatã cã v-am dat 
orice iarbã care face sãmânþã ºi care este pe faþa 
întregului pãmânt ºi orice pom, care are în el rod cu 
sãmânþã: aceasta sã fie hrana voastrã. Iar tuturor 

INTRODUCERE
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fiarelor pãmântului, tuturor pãsãrilor cerului, ºi tuturor 
vietãþilor care se miºcã pe pãmânt, care au în ele suflare 
de viaþã, le-am dat ca hranã toatã iarba verde. ªi aºa a 
fost." (Geneza 1:29) A fost contrar planului lui Dumnezeu 
ca animalele sã fie ucise pentru a fi mâncate. Dupã ce Adam 
ºi Eva au pãcãtuit prin neascultare de porunca lui 
Dumnezeu ºi prin încrederea arãtatã ºarpelui, care era 
diavolul travestit, Dumnezeu a rostit primul blestem 
asupra pãmântului ºi i-a permis omului sã mãnânce ºi iarba 
de pe câmp: cerealele, vezi Geneza 3:17-19. Al doilea 
blestem asupra pãmântului Dumnezeu l-a rostit dupã ce 
Cain l-a ucis pe fratele sãu Abel, pentru cã faptele lui Cain 
erau rele, iar ale fratelui sãu erau neprihãnite. (Vezi întâia 
epistolã a lui Ioan, cap. 3, versetul 12.)     

                                                            
Oamenii care au trãit înainte de potop, au mâncat 

carne fãrã ca Dumnezeu sã le dea voie. Consumul de carne 
stârneºte instinctele animalice ºi inhibã puterea de 
stãpânire de sine, controlul voinþei ºi al conºtiinþei 
luminate de Duhul Sfânt, capacitatea de a se cunoaºte pe 
sine, a înþelege voia lui Dumnezeu ºi motivul pentru care 
ne-a creat: acela de a-I da slavã prin ascultare voioasã ºi 
slujire neegoistã a semenilor noºtri. Datoritã consumului 
de carne, oamenii au devenit foarte josnici, desfrânaþi ºi 
violenþi. Dumnezeu nu a putut sã-i mai rabde, a rostit al 
treilea blestem asupra pãmântului ºi i-a nimicit prin potop. 
(vezi Geneza 6:6 ºi 7). Nu l-a cruþat decât pe Noe, care era 
un om neprihãnit cât ºi pe familia lui: soþia, cei 3 fii ai sãi ºi 
soþiile lor. (vezi Geneza 6:9 ºi 7:1)

Dupã potop, când vegetaþia nu era încã refãcutã ºi ca 
sã scurteze viaþa pãcãtoasã, Dumnezeu a permis oamenilor 
sã mãnânce din carnea animalelor curate (vezi Leviticul 
cap.11), dar fãrã grãsime ºi sânge. (vezi Leviticul 3:17). Nu 
aveau voie sã mãnânce animale sugrumate, moarte de 
boalã sau sfâºiate de fiare. Dumnezeu le-a interzis sã 
mãnânce vieþuitoarele necurate: iepurele, porcul, lebãda, 
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pelicanul, barza, târâtoarele, etc. Aceasta a fost o soluþie 
temporarã, pentru cã Dumnezeu i-a avertizat asupra 
efectelor nocive ale consumului de carne. În urma 
consumului de carne, înãlþimea ºi durata de viaþã a 
oamenilor a scãzut în mod dramatic, de exemplu, despre 
Iosif se consemneazã cã a trãit 110 ani. (vezi Geneza 50: 22).                                       

                                                                                                     
Deºi suferinþele, bolile, mizeria ºi moartea sunt 

rezultatele unei vieþuiri pãcãtoase ºi ale neascultãrii de 
legile divine, Dumnezeu priveºte cu milã la neamul 
omenesc cãzut. El nu l-a lãsat fãrã vindecare, ci L-a dat pe 
Singurul Sãu Fiu, pentru ca oricine crede în El sã nu piarã, 
ci sã aibã viaþa veºnicã. (vezi Evanghelia dupã Ioan 3:16) 
Prin credinþa în meritele ºi jertfa Domnului Iisus pentru 
pãcãtoºi, omul capãtã iertare ºi vindecare de pãcat, iar prin 
remediile naturale, simple ºi la dispoziþia fiecãruia, omul 
poate gãsi alinare ºi vindecare de bolile trupului ºi ale 
minþii. Pe Dumnezeu L-a costat viaþa Fiului Sãu iubit ca sã 
ne rãscumpere din felul pãcãtos de vieþuire, sã ne redea 
sãnãtatea ºi viaþa veºnicã, vezi întâia epistolã a lui Petru, 
cap. 1, versetele 18-20: „ ...cãci ºtiþi cã nu cu lucruri 
pieritoare, cu argint sau cu aur aþi fost rãscumpãraþi din 
felul deºert de vieþuire pe care-l moºteniserãþi de la 
pãrinþii voºtri, ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul 
fãrã cusur ºi fãrã prihanã”. Dumnezeu ne-a dat legile 
sãnãtãþii ca sã ne asigure dezvoltarea armonioasã ºi 
sãnãtatea trupului nostru, pe care l-a destinat sã fie templul 
Duhului Sãu cel Sfânt. Dacã noi nesocotim aceste legi, prin 
dedarea la lãcomie ºi satisfacerea unui apetit pervertit, prin 
consumarea drogurilor (alcool, tutun, cafea, etc), prin 
munca peste mãsurã ºi neglijarea sfinþirii zilei de odihnã, 
prin sedentarism, lipsa expunerii la aerul curat ºi lumina 
soarelui, prin folosirea insuficientã a apei, atât intern, cât ºi 
extern, prin necumpãtare ºi neîncredere în dragostea ºi 
puterea lui Dumnezeu, atunci trupul nostru va suferi ºi 
mintea nu va mai putea înþelege voia lui Dumnezeu pentru 
a o împlini. Nici Duhul Sfânt nu va putea locui în aceºti 
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oameni ca sã-i cãlãuzeascã ºi sã-i apere în vremuri de 
primejdie. Despre aceºti oameni care nimicesc templul lui 
Dumnezeu, apostolul Pavel spune cã Dumnezeu îi va 
nimici.(vezi 1 Corinteni 3: 16,17).

  
Cei opt factori naturali de vindecare pe care 

Dumnezeu i-a pus la dispoziþia noastrã sunt: dieta 
vegetarianã, apa, aerul curat, soarele, exerciþiul fizic, 
odihna, încrederea în puterea lui Dumnezeu, cumpãtarea 
în toate lucrurile.
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DIETA

Dentiþia omului, compoziþia salivei ºi a sucului 
gastric, lungimea intestinelor, funcþia ficatului ºi cea renalã 
sunt adaptate pentru un stil de viaþã vegetarian. Când 
mâncãm carne, produse lactate sau ouã, abuzãm de corpul 
nostru, care va lupta pentru a rezista, dar bolile vor apãrea 
mai devreme sau mai târziu. Cele mai multe boli ale 
societãþii noastre contemporane se datoreazã consumului 
ridicat de grãsimi saturate ºi colesterol, care se gãsesc în: 
carne, ouã ºi produse lactate. Carnea, prin componentele 
sale toxice pentru organism, are urmãtoarele efecte nocive: 
produce ateroscleroza ºi hipertensiunea arterialã; creºte 
secre?ia glandei tiroide; creºte volumul ºi vâscozitatea 
sângelui, producând cheaguri, embolie ºi accidente 
vasculare cerebrale ºi coronare; calculi biliari; tumori 
canceroase; fibromul uterin ºi hipertrofia prostatei; 
depozite de acid uric: gutã, litiazã renalã ºi artrita 
reumatoidã; alergii; prin conþinutul bogat în triptofan (un 
aminoacid esenþial) este propice pentru proliferarea 
celulelor canceroase; modificã flora intestinalã, producând 

Cap. 1
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degenerarea mucoasei ºi diaree sau constipaþie; putrefacþia 
în intestin, din care rezultã toxinele ºi efectele lor: obosealã, 
migrene, ameþeli, nervozitate ºi incapacitate de 
concentrare; îngroºarea de peste 10 ori a membranei bazale 
a celulelor, prin stocarea de proteine animale, împiedicând 
pãtrunderea de nutrienþi în celule ºi acumularea fie de 
glucozã în sânge, având drept consecinþã diabetul, fie de 
colesterol, care provoacã ateroscleroza, cauza accidentului 
vascular cerebral ischemic ºi a infarctului miocardic. 

Carnea excitã sistemul nervos vegetativ simpatic, 
ducând la nervozitate ºi agresivitate; prin excesul de 
proteine animale, care au o structurã complexã, solicitã 
excesiv ficatul pentru metabolism ºi rinichii pentru 
excreþia de uree, amoniac, acid uric ºi creatininã. Pentru 
neutralizarea ºi eliminarea sulfaþilor ºi a fosfaþilor rezultaþi 
din catabolismul proteinelor animale, se consumã calciul 
din organism. 

Carnea conþine toxine care, în momentul sacrificãrii 
animalului, sunt în drum spre plãmâni, piele, rinichi ºi 
intestin, pentru a fi eliminate din corpul animalului. Aceste 
reziduuri rãmân în carne, fiind ingerate de om. 

Carnea conþine hormonii si anticorpii animalului, 
proteine care devin antigene pentru organismul uman, 
cauzând: astm, dermatite, eczeme, boli de colagen. 

Carnea creºte aciditatea sucului gastric producând 
gastritã ºi ulcer. 

Carnea este un mediu excelent pentru bacterii: 1 g de 
grãtar de carne de vitã conþine 1 500 000 de bacterii; 1 g de 
conservã de carne de vitã conþine 31 000 000 bacterii; 1 g 
hamburger conþine 75 000 000 de bacterii; 1 g de ficat de 
porc conþine 95 000 000 de bacterii; 1 g de brânzã conþine 
18 000 000 de bacterii. Apa care conþine numai 2 bacterii 
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(Escherichia Coli) la 1 ml, este consideratã neigienicã. Dr. 
Hoffman a zis: "când animalul trãieºte, procesul de 
osmozã reþine bacteriile de putrefacþie in colon, astfel 
încât sã nu pãtrundã în organismul animalului. Atunci 
când animalul moare, procesul de osmozã înceteazã, iar 
bacteriile miºunã prin pereþii intestinului animalului ºi se 
localizeazã în muºchi. Ele frãgezesc carnea.”
                                                                  

Contaminarea ouãlor cu Salmonella este cunoscutã 
de mult timp. Dezinfectarea lor înainte de a fi vândute, 
agraveazã problema, deoarece coaja de ou este poroasã ºi 
absoarbe dezinfectantul chimic. Marea rãspândire a 
leucemiei în rândul puilor de gãinã prezintã riscuri mari 
pentru consumatori. Ouãle sunt o sursã inutilã de 
colesterol. Un adult are nevoie de 300 mg de colesterol pe 
zi, care este sintetizat în ficat. Colesterolul ingerat o datã cu 
produsele animale este un surplus nenecesar. El se depune 
pe pereþii arterelor rezultând ateroscleroza. Oul este, de 
asemenea, un factor alergizant prin con?inutul de proteine.  

Leucemia, encefalita bovinã ºi alte boli afecteazã 
animalele. Laptele de vacã conþine 150 de proteine 
alergene, de exemplu, lactoglobulina. Laptele conþine mult 
calciu, dar mai mulþi fosfaþi, care inhibã absorbþia de calciu. 
Pentru metabolizarea proteinelor complexe din lapte, se 
consumã calciul din organismul uman. Acest lucru explicã 
apariþia spondilozei ºi a osteoporozei printre consumatorii 
de produse lactate. Pentru sugari, laptele matern este cel 
mai bun ºi, când acesta lipseºte, laptele de soia este cel mai 
bun substitut. Fiinþele umane sunt singurele creaturi care 
consumã lapte dupã înþãrcare ºi încã laptele altei specii! 

Proteinele animale cresc riscul de demenþã ºi duc la 
pierderea memoriei. Soia conþine de 2 ori mai multe 
proteine decât carnea ºi sunt proteine simple, uºor de 
digerat. Soia nu conþine colesterol, toxine, microbi. Soia 
conþine mulþi antioxidanþi, eficienþi împotriva îmbãtrânirii 
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ºi a cancerului. Soia conþine fosfolipide esenþiale (lecitinã)  
care stimuleazã memoria. Prin conþinutul de fitoestrogeni 
naturali, soia reduce simptomele menopauzei. 

Proteinele animale sunt bogate în aminoacizi care 
conþin sulf, de ex. metionina. Aminoacizii cu sulf cresc 
aciditatea sanguinã, iar rinichii sunt nevoiþi sã tamponeze 
excesul de acizi cu ajutorul bazelor, al calciului extras din 
schelet. Excreþia crescutã de calciu prin urinã este dovada 
pierderii de calciu ºi s-a observat la persoanele care 
consumã proteine animale. Alimente puternic acidifiante, 
care favorizeazã pierderea de calciu sunt toate produsele de 
origine animalã: peºte, carne de vitã, oaie, pasãre, porc, 
ouã, slãninã, brânzeturi, moluºte, raci, în timp ce zahãrul, 
cacao, cafeaua, alcoolul, îngheþata, mierea, pastele fãinoase 
au acþiune acidifiantã mijlocie. Uleiurile rafinate sunt slab 
acidifiante.

                                                                                                                                                                        
Alimente alcalinizante sunt fructele, uscate sau  

proaspete, sfecla roºie, morcovii, castraveþii, þelina, gulia, 
pãstârnacul, cartofii, dovleacul, varza, mazãrea, fasolea, 
migdalele, vinetele, dovleceii, soia, conopida, broccoli, 
napul, sparanghelul. Proteinele vegetale, chiar dacã sunt 
consumate în cantitãþi mari, nu produc osteoporozã.                                                                                                                            

Proteinele animale acþioneazã asupra scheletului ºi 
prin cantitatea mare de fosfaþi pe care o conþin, care 
stimuleazã creºterea hormonului paratiroidian, ce 
determinã resorbþia calciului din oase, deci pierderea 
masei  osoase. Concentraþiile crescute de fosfat în sânge 
favorizeazã depunerea de fosfat de calciu în rinichi, cu 
reacþiile inflamatoare ºi fibroase consecutive. De 
asemenea, aportul crescut de fosfat duce la calcifieri 
tisulare diverse, la nivelul inimii ºi al cristalinului.                                                                                                                               

Peºtii sunt adesea contaminaþi cu gunoiul ºi 
murdãriile care sunt deversate pe canalele oraºelor mari. 
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Peºtii care s-au hrãnit cu aceste rãmãºite pot ajunge în 
largul apelor ºi prinºi acolo unde apa este limpede ºi 
proaspãtã, fiind sursã de boli, fãrã ca oamenii sã realizeze 
primejdia. Carnea de porc este plinã de paraziþi. Dumnezeu 
ne-a avertizat sã nu consumãm carne de porc - a se vedea 
Levitic 11:7-8. Dumnezeu a creat porcii, pentru a  fi 
curãþitori de murdãrii ºi aceasta este funcþia lor unicã în 
naturã. Niciodatã nu ar trebui sã introduceþi în corp carne 
de porc, care este întinatã cu toate gunoaiele pe care le 
mãnâncã.   

                                           
Cei care consumã carne, mãnâncã cereale ºi legume 

la a doua mânã, deoarece animalele transformã proteinele 
vegetale în proteine animale specifice funcþiilor lor. Mai 
bine este sã ne hrãnim direct cu proteine vegetale. 
Deoarece carnea este un excitant pentru sistemul nervos, 
când încetãm s-o mâncãm, la început existã un sentiment 
de sfârºealã ºi lipsã de putere. Mulþi oameni cred cã aceasta 
este o dovadã cã omul are nevoie de carne, dar este o 
greºealã. Dupã ce trece excitarea produsã de consumul de 
carne, urmeazã o perioadã de lene ºi apatie, deoarece 
organismul are nevoie de timp pentru a recâºtiga puterea 
lui ºi a-ºi reface rezervele de energie.

                                                                                             
Ceaiul negru ºi cafeaua acþioneazã în mod similar: 

efectul lor de stimulare apare înainte de asimilarea lor, dar 
urmeazã o perioadã de apatie. Ceaiul ºi cafeaua nu hrãnesc 
corpul. Efectul lor se produce înainte ca sã fi fost timp 
pentru digestie ºi asimilaþie: ceea ce pare cã este putere, 
este numai o excitare nervoasã. Dupã ce a trecut influenþa  
stimulentului, puterea nenaturalã piere ºi urmeazã o stare 
corespunzãtoare de lâncezealã ºi slãbiciune, însoþite de: 
dureri de cap, insomnie, tahicardie, indigestie, tremurãturi 
ºi distrugerea forþei vitale. Organismul are nevoie de timp 
spre a-ºi recâºtiga forþele istovite. 

Grãsimile animale cresc riscul cancerului de 
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intestin, prostatã, ovar, sân. Prãjiturile, budincile, 
produsele de patiserie, dulciurile, perturbã activitatea 
stomacului. Prin conþinutul lor de zahãr, cresc rapid nivelul 
zahãrului din sânge ºi al presiunii osmotice, inhibând astfel 
globulele albe, care luptã împotriva germenilor, celulelor 
canceroase ºi a substanþelor strãine. 

Consumul de produse zaharoase determinã: carii 
dentare, obezitate, boli de inimã, hipertensiune arterialã, 
diabet zaharat, cancer. Zahãrul produce hipoglicemie 
reactivã, sub acþiunea insulinei. Simptomele hipoglicemiei 
sunt: nervozitate, anxietate, foame, palpitaþii, migrene. 
OMS (Organiza?ia Mondialã a Sãnãtã?ii) recomandã 
maxim 20-30 g de zahãr pe zi. Surse ascunse de zahãr sunt: 
180 ml Cola conþin 17,5 g zahãr; 1 produs de patiserie 
conþine 25 g zahãr; 1 îngheþatã conþine 17 g zahãr; 40 g 
ciocolatã conþin 13 grame de zahãr. Mai bine alegeþi fructe 
pentru desert. Profesorul William Castelli, directorul celui 
mai faimos studiu asupra bolilor cardiovasculare, a spus: 
"vegetarienii trãiesc mai bine decât noi.”

                                                                       
Dieta modernã constã din produse rafinate, 

concentrate în calorii ºi lipsite de vitamine, minerale ºi 
fibre vegetale, care asigurã tranzitul intestinal ºi protejeazã 
împotriva cancerului de colon. Fibrele vegetale limiteazã 
absorbþia de glucozã din intestin, prevenind creºterea 
bruscã a nivelului de glucozã din sânge. Ele normalizeazã 
nivelul colesterolului din sânge, scãzând  absorbþia sa 
intestinalã. Prin efectul lor de a atrage apa în intestin, ele 
asigurã un bun tranzit intestinal. Fibrele vegetale se gãsesc 
în: cereale integrale, pâine integralã, fulgi de cereale, fructe 
ºi legume. 

Omul are nevoie de 30-40 g de fibre pe zi. Carnea, 
brânza, ouãle, zahãrul, uleiul, fãina albã nu conþin fibre 
vegetale. Deficitul de fibre vegetale produce: constipaþie, 
diverticuli intestinali, hemoroizi, hernie hiatalã; varice, 
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cancer de colon; boala coronarianã, diabet. Încetinirea 
tranzitului intestinal creºte durata de contact a 
substanþelor toxice ºi cancerigene cu mucoasa intestinalã, 
producând cancerul.

 
Lipsa fibrelor din alimentaþie creºte presiunea din 

intestin. Aceasta determinã, pe de o parte, creºterea 
presiunii abdominale având ca rezultat herniile 
abdominale, iar pe de altã parte, creºterea presiunii în 
sistemul venos, rezultând varicele. 

Principiile schimbãrii alimentaþiei:
                                                                               
1. Schimbarea trebuie sã fie treptatã, deoarece 

educaþia gustului are nevoie de timp. Mai întâi sã se 
înlocuiascã proteinele de origine animalã cu cele de origine 
vegetalã ºi sã se înlocuiascã produsele rafinate cu produsele 
integrale. De exemplu: înlocuiþi carnea cu soia, fasole, 
mazãre, nãut, linte; înlocuiþi pâinea albã cu pâine integralã 
sau de secarã, înlocuiþi grãsimile animale saturate cu 
grãsimile vegetale nesaturate: nuci, seminþe, soia, uleiul de 
mãsline. Atenþie! Existã câteva grãsimi vegetale care conþin 
acizi graºi saturaþi ºi deci, sunt la fel de dãunãtoare ca ºi 
grãsimile animale: grãsimea de cocos (are peste 85% acizi 
graºi saturaþi), uleiul de seminþe de palmier (peste 80% 
acizi graºi saturaþi) ºi grãsimea de cacao.  

2. Mâncaþi o mulþime de fructe ºi legume, pregãtite 
cât mai natural ºi gustos posibil. 

3. Respectaþi orele de masã: 3 mese pe zi, la interval 
de 5 ore. Masa de dimineaþã trebuie sã fie cea mai 
consistentã. Puteþi alege cereale integrale ºi fructe. Cina 
trebuie sã fie uºoarã ºi nu mai târziu de ora 18:00. Digestia 
dureazã 5 ore ºi dacã mâncaþi seara târziu, creierul nu se 
poate odihni ºi somnul nu este eficient.
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4. Nu gustaþi nimic între mese, deoarece aceasta 
încetineºte golirea stomacului, producând fermentarea ºi 
putrefacþia alimentelor care sunt în stomac. Excesul 
alimentar îmbâcseºte creierul, producând: depresie, 
obosealã, boalã ºi scurtarea vieþii. Dacã se poate, uneori, nu 
serviþi cina. Postul este un mijloc de educaþie a apetitului ºi 
de stãpânire de sine. 

5. Mâncaþi încet ºi mestecaþi bine, pentru ca 
produsele alimentare sã devinã mai gustoase ºi mai uºor de 
digerat.

                                                                                                                        
6. Evitaþi alimentele bogate în calorii (grãsimi, fast-

food, sosuri, maionezã, dulciuri, produse rafinate). Evitaþi 
condimentele (piper, ardei roºu, oþet, bicarbonat, muºtar), 
care iritã mucoasa digestivã.

                                                                                                                                     
7. Evitaþi prãjirea uleiului, deoarece rezultã acizi 

graºi nesaturaþi trans. Efectele nocive ale acestora sunt: 
cresc colesterolul „rãu” LDL ºi trigliceridele ºi scad 
colesterolul „bun” HDL; cresc riscul bolii coronariene, 
infarctului miocardic, litiazei biliare, diabetului de tip 2, 
neoplasmului mamar, intestinal ºi de prostatã; favorizeazã 
procesele inflamatorii, crescând activitatea factorului de 
necrozã tisularã ºi nivelurile interleukinei 6 ºi a proteinei C 
reactive; duc la câºtig ponderal. Alte surse de acizi trans 
sunt: margarina, grãsimile rumegãtoarelor, uleiul de rapiþã 
dezodorizat industrial.

                                                                                            
8. Utilizaþi uleiul de mãsline ºi adãugaþi-l în 

mâncarea dumneavoastrã dupã prepararea termicã.                                                                                                       

9. Mâncaþi o mulþime de salate, spanac, pãtrunjel, 
þelinã, sfeclã, morcovi, care conþin fier ºi antioxidanþi, 
enzime, care neutralizeazã radicalii liberi producãtori de 
cancer.                                           
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10. Pentru o bunã digestie, plimbaþi-vã în naturã 15-
20 de minute dupã mese, fãrã a face efort fizic intens.

                                                                                                                                                    
11. Pierderea în greutate sã fie treptatã: 250-500 g 

pe sãptãmânã, prin activitãþi fizice: ciclism, înot, mersul pe 
jos, gimnasticã, alergare uºoarã.

12. Persoanelor care se hotãrãsc sã adopte un regim 
strict vegetarian, li se recomandã suplimente de vitamina 
B12, fie sub formã de tablete masticabile, fie sub forma 
produselor vegetale îmbogãþite cu vitamina B12. Necesarul 
zilnic de vitamina B12 este de 2,4-2,8 micrograme pentru 
adulþi si 0,5-1,5 micrograme (µg) pentru copii.                                                                                                                     

 
Cei care consumã carne au o masã osoasã mai 

redusã decât vegetarienii. Populaþia Bantu din Africa 
manâncã 47 g de proteine ºi mai puþin de 400 mg de calciu 
pe zi, predominant din surse vegetale. ?i cu toate cã femeile 
nasc câte 10 copii, ceea ce înseamnã o cerinþã considerabilã 
de calciu, osteoporoza nu e întâlnitã. În schimb, rudele lor, 
tot din tribul Bantu, emigrate în SUA, adoptând 
alimentaþia bogatã în proteine animale, au aceeaºi ratã a 
osteoporozei ca ºi restul populaþiei americane. Eschimoºii 
din Alaska consumã zilnic 2500 mg de calciu ºi 200-400 g 
de proteine animale. Deºi sunt activi fizic, eschimoºii 
prezintã osteoporoza la vârsta cea mai tânãrã ºi cu 
frecvenþa cea mai mare din lume.

Unii oameni cred cã au nevoie de carne pentru 
proteine ºi de produse lactate pentru calciu. Dar elefantul 
are o mare  putere ºi masã muscularã, iar fildeºul lui este 
deosebit de bogat în calciu ºi minerale, deºi se hrãneºte 
exclusiv cu vegetale! Vegetalele au toate elementele 
nutritive necesare pentru organismul uman. Cu vegetale 
sunt hrãnite animalele a cãror carne vã place s-o mâncaþi...                                                                                                                       

Sub aceastã confuzie se ascunde un plan diabolic, 
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pentru ca, pervertindu-ºi apetitul, oamenii sã sufere prin 
boli ºi moarte prematurã. Când se mãnâncã produse de 
origine animalã, instinctele animalice dominã forþele 
superioare ale minþii: motivaþia ºi voinþa. Atunci diavolul 
poate înºela oamenii, iar timpul lor de probã pe pãmânt se 
sfârºeºte, înainte ca ei sã-ºi ia timp pentru a construi o 
relaþie cu Dumnezeu, Creatorul ºi Salvatorul nostru. Noi Îl 
putem cunoaºte pe Dumnezeu prin studiul Bibliei, 
meditaþie ºi rugãciune. Diavolul a reuºit sã înºele o treime 
din îngeri care au devenit demoni - a se vedea Apocalipsa 
capitolul 12. Deci, ne poate înºela cu uºurinþã ºi pe noi, dacã 
nu ne rugãm. Dar Dumnezeu ºi 2 treimi dintre îngeri sunt 
de partea noastrã, pentru a ne ajuta, de fiecare datã când ne 
rugãm cu credinþã în jertfa lui Iisus pentru noi. Domnul 
respectã libertatea de alegere ºi El va interveni numai 
atunci când Îi cerem. Dumnezeu nu forþeazã conºtiinþa 
noastrã, dar ne protejeazã atunci când suntem în necaz. El 
ne vorbeºte prin creaþia Sa - natura, prin Cuvântul Sãu - 
Biblia, prin providenþa Sa, prin solii Sãi, prin conºtiinþa 
noastrã, care este impresionatã de Duhul Sfânt. Domnul 
Iisus a remarcat importanþa rugãciunii personale: 
"Vegheaþi ºi rugaþi-vã, ca sã nu cãdeþi în ispitã; duhul este 
plin de râvnã, dar trupul este neputincios". (Marcu 14:38)                                                                                                                                                 

În 1 Corinteni 2:9, apostolul Pavel a scris: "Lucruri 
pe care ochiul nu le-a vãzut, urechea nu le-a auzit ºi care la 
inima omului nu s-au suit, aºa sunt lucrurile pe care le-a 
pregãtit Dumnezeu pentru cei care-L iubesc." Când 
devenim conºtienþi de iubirea lui Dumnezeu pentru noi, 
dorim sã respectãm legile care guverneazã organismul 
nostru, care este templul Duhului Sfânt, pe care-L primim 
din partea lui Dumnezeu ºi sã-L slãvim în corpul ºi în 
spiritul nostru, care Îi aparþin - vezi 1 Corinteni 6:19-20. În 
1 Corinteni 10:31 e scris: "Deci, fie cã mâncaþi, fie cã beþi, fie 
cã faceþi altceva, sã faceþi totul pentru slava lui 
Dumnezeu". 
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Devenind responsabili, noi dorim sã ne pãstrãm 
sãnãtatea, pentru a ne închina lui Dumnezeu ºi a-i ajuta pe 
semenii noºtri. Existã oameni care se tem de soia 
modificatã genetic, dar din secolul trecut, ingineria 
geneticã a fost folositã pentru a selecta plante mai 
rezistente la agenþii dãunãtori, cu productivitate mai mare 
sau pentru a crea soiuri mai acceptabile pentru 
consumatori, de exemplu, struguri fãrã sâmburi. 

Oamenii confundã plantele modificate genetic cu 
mutaþiile genetice, care produc boli sau rezistenþa 
microbilor la antibiotice. Animalele a cãror carne o 
consumaþi sunt hrãnite tot cu soia. Corpul nostru a fost 
înzestrat de Dumnezeu cu dispozitive de apãrare împotriva 
agenþilor care produc mutaþii: radiaþii, virusuri, radicali 
liberi, etc. Atunci când organismul este echilibrat, când 
mintea, spiritul ºi corpul sunt sãnãtoase, el poate lupta 
pentru a elimina aceºti agenþi, dar atunci când organismul 
este slãbit prin obiceiuri rele în stilul de viaþã, imunitatea 
scade ºi vor apãrea bolile. Dumnezeu ne-a dat mintea ºi 
voinþa pentru a gândi ºi a alege în cine sã ne încredem: în El 
care ne vrea binele ºi care ºtie cel mai bine ce este bine 
pentru noi, sau în apetitul nostru pervertit, care aduce 
boala asupra noastrã... Dacã nu avem puterea de a rezista 
ispitelor, sã ne rugãm sã primim Duhul Sfânt, care ne va 
ajuta sã biruim.     

                            
Domnul Iisus ne-a încurajat în Evanghelia dupã 

Matei 7:11: "Deci dacã voi care sunteþi rãi, ºtiþi sã daþi 
daruri bune copiilor voºtri, cu cât mai mult Tatãl vostru, 
care este în ceruri va da lucruri bune celor ce I le cer". De 
asemenea, ne avertizeazã: "Intraþi pe poarta cea strâmtã. 
Cãci largã este poarta, latã este calea care duce la pierzare 
ºi mulþi sunt cei ce intrã  pe ea. Dar strâmtã este poarta, 
îngustã este calea care duce la viaþã, ºi puþini sunt cei ce o 
aflã". (Matei 7:13-14) "Nu oriºicine-Mi spune: Doamne, 
Doamne! va intra în Împãrãþia cerurilor, ci  cel ce face 
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voia Tatãlui meu care este în ceruri". (Matei 7:21) 
Domnul, de asemenea, ne-a avertizat împotriva 

neglijãrii studiului Bibliei ºi a preocupãrii exclusive pentru 
lucrurile trecãtoare: "Cine nu e cu Mine este împotriva Mea 
ºi cine nu adunã cu Mine risipeºte". (Luca 11:23) "Lucrurile 
care se vãd sunt trecãtoare, ºi lucrurile care nu se vãd sunt 
veºnice." (2 Corinteni 4:18) „ªi ce ar folosi unui om sã 
câºtige toatã lumea, dacã ºi-ar pierde sufletul sau ce ar da 
un om în schimb pentru sufletul sãu?" (Matei 16:26)                      

                                                                                                                                
În Apocalipsa 22:12, promisiunea Domnului Iisus 

este: "Iatã, Eu vin curând ºi rãsplata Mea este cu Mine, ca 
sã dau fiecãruia dupa fapta lui". 
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APA
                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                              
Organismul pierde 10-12 cãni de apã prin piele, 

plãmâni, urinã ºi fecale. Hrana furnizeazã între 2 ºi 4 cãni 
de apã, lãsându-ne sã bem restul de opt cãni de apã. 
Obiºnuiþi-vã sã beþi apã la discreþie. Dimineaþa la trezire, 
beþi 0,5 litri de apã pe stomacul gol: este ca un duº interior, 
apa clãteºte stomacul ºi-l pregãteºte pentru munca sa. 
Deasemenea, previne constipaþia. Acesta este cel mai bun 
mod de a începe ziua. Mai beþi apã în orele de mijloc ale 
dimineþii, dupã-amiezii ºi în primele ore ale serii. Nu se bea 
apã în timpul meselor, deoarece aceasta dilueazã secreþiile 
digestive ºi încetineºte digestia. Se recomandã a se bea apã 
cu 30 de minute înainte de mese ºi la cel puþin 90 de minute 
dupã mese. Seara, cu o canã de apã, veþi reuºi sã alungaþi 
somnolenþa ºi dorinþa de a gusta ceva între mese. Apa este 
lichidul pe care Dumnezeu l-a inventat ºi l-a pus la 
îndemâna omului pentru a-ºi potoli setea.

 Organismul are nevoie de apã pentru desfãºurarea 
normalã a reacþiilor chimice indispensabile tuturor 
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proceselor vitale. Omul are nevoie de cel puþin 2 litri (8 
pahare) de apã zilnic. Aceasta normalizeazã tensiunea în 
caz de hipotensiune arterialã; previne litiaza renalã ºi 
constipaþia; încetineºte procesul de îmbãtrânire; 
îmbunãtãteºte hidratarea articularã, evitând durerile 
articulare. Acest lucru se realizeazã deoarece cartilajul 
articular, care este de 3 ori mai alunecos decât gheaþa, 
conþine 80% apã. Atunci când cartilajele sunt deshidratate, 
ele sunt mai vulnerabile la ºocuri mecanice ºi lichidul 
sinovial care le lubrefiazã, devine vâscos, ducând la dureri 
articulare.
                                                                                             

Apa este necesarã ºi pentru uz extern: spãlarea 
corpului, a lenjeriei ºi a hainelor; duºul zilnic ºi baia cel 
puþin o datã pe sãptãmânã pentru îndepãrtarea toxinelor ºi  
a impuritãþilor care se depun pe piele.
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AERUL

                                                                                                                                                                                                                                                                        
Aerul este compus în proporþie de 20% din oxigen, 

restul fiind reprezentat de azot ºi alte câteva gaze. Întrucât 
corpul omenesc funcþioneazã cu oxigen, fiecare din cele 
100. 000 de miliarde de celule ale sale are nevoie de un 
aport continuu ºi proaspãt de oxigen, altminteri moare. La 
nivelul plãmânilor, oxigenul este extras din aerul pe care-l 
respirãm si este trimis la nivelul tuturor þesuturilor, prin 
intermediul globulelor roºii din sânge. Celulele bine 
oxigenate sunt sãnãtoase ºi contribuie la bunãstarea 
generalã a organismului. Tot ceea ce stânjeneºte accesul 
oxigenului la nivelul plãmânilor sau eliberarea lui spre 
celulele organismului are consecinþe negative asupra 
sãnãtãþii

Moleculele aerului pot fi încãrcate electric, pozitiv 
sau negativ. Aerul poluat este, de obicei, plin de ioni 
pozitivi. El se gãseºte în apropierea marilor artere rutiere, a 
aeroporturilor, precum ºi în zonele neaerisite.                                                                                     
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Aerul bogat în ioni negativi se gãseºte din abundenþã 
în jurul lacurilor, în pãduri, lângã râuri ºi cãderi de apã, la 
þãrmul mãrilor ºi dupã o furtunã cu ploaie. Aceastã 
varietate de aer îi împrospãteazã ºi învioreazã pe cei care îl 
respirã.                                                                       

Existã poluanþi periculoºi ce se pot acumula în 
interiorul locuinþelor. Anumite obiecte din lemn emanã 
mici cantitãþi de formaldehidã. O serie de vapori chimici se 
degajã din covoare, mochete, tapiþerie, produsele de 
curãþare, aparatura electrocasnicã ºi hainele recent 
curãþate chimic. Monoxidul de carbon ºi dioxidul de azot 
sunt douã gaze otrãvitoare ce pot proveni din sobele ºi 
maºinile de gãtit cu gaz, petrol sau cãrbuni, precum ºi din 
aparatele de încãlzire care funcþioneazã cu kerosen. Alþi 
poluanþi sunt: praful, acarienii de interior, mucegaiurile, 
ciupercile, ozonul, plumbul, azbestul, reziduurile de 
pesticide ºi, în anumite regiuni, vaporii de radon. 
Simptomele produse de aceºti poluanþi sunt: usturimi ale 
ochilor, dureri în gât, tuse, mâncãrime, dureri de cap, 
astenie, greaþã, ameþeli, senzaþie de epuizare ºi depresie. 

Mãsuri de evitare a poluãrii aerului din locuinþe:                                              
- interziceþi fumatul în interiorul camerelor, 

deoarece fumul de þigarã conþine substanþe chimice 
periculoase;

- aparatele care funcþioneazã cu gaze sã aibã 
dispozitive de eliminare a gazelor de ardere în aerul 
atmosferic;

 -  evitaþi curãþarea chimicã a hainelor;
-  curãþaþi cu regularitate conductele ºi filtrele de aer 

ale dispozitivelor de încãlzire ºi condiþionare a aerului;                                                                                                                                        
- folosiþi cât mai rar naftalinã, substanþe de 

împrospãtare a aerului;                     
- evitaþi ambalarea motorului maºinii în garajul 

ataºat locuinþei sau în apropierea unei ferestre deschise;                                                                                                                                 
- realizaþi zilnic o ventilaþie încruciºatã prin 
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deschiderea ferestrelor. Aerul proaspãt nu numai cã 
dilueazã vaporii poluanþi din interior, diminuându-le 
potenþialul toxic, dar îmbogãþeºte ºi aerul viciat, care 
conþine tot mai puþin oxigen ºi tot mai mult dioxid de 
carbon ºi alte reziduuri, care produc: somnolenþã, obosealã 
ºi dureri de cap. Dacã este posibil, dormiþi cu o fereastrã 
deschisã.

                                                                                                                                           
Pentru a realiza o bunã oxigenare a organismului, 

luaþi-vã timp de mai multe ori pe zi sã respiraþi profund ºi 
faceþi exerciþii fizice, care dilatã ºi deschid vasele sangvine, 
mãrind în acelaºi timp viteza de circulaþie a globulelor roºii 
încãrcate cu oxigen.

                                                                
Împodobiþi-vã locuinþa cu o plantã de interior la 

fiecare 10 metri pãtraþi. Plantele absorb dioxidul de carbon 
ºi gazele poluante ºi elibereazã oxigen ºi ioni negativi.                           

Faceþi pauze dese în timpul lucrului. Întindeþi-vã, 
ridicaþi-vã de pe scaun, plimbaþi-vã puþin, urcaþi câteva 
scãri.

                                                                                                                                        
Nu fumaþi ºi nu lãsaþi sã se fumeze în preajma 

dumneavoastrã.
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SOARELE

                                                                                                                                                                  
Razele soarelui au urmãtoarele efecte benefice 

pentru organismul uman:                                

1. Omoarã microbii. Acesta este unul dintre motivele 
pentru care este important sã scoatem la soare, în aer liber, 
covoarele, pãturile ºi plãpumile.                                                

                                     
2. Expunerea cu grijã la soare conferã pielii o 

strãlucire ºi un aspect sãnãtos, crescându-i elasticitatea ºi 
fãcând-o mai pliabilã. O piele moderat bronzatã este mai 
rezistentã la infecþii ºi la arsuri solare, decât pielea care nu a 
fost expusã la soare.      

                                                         
3. Soarele sporeºte buna dispoziþie si ridicã moralul. 

Aveþi grijã sã nu vã expuneþi prea mult, numai dimineaþa, 
pânã în ora 11, iar persoanele cu pielea deschisã la culoare, 
blonde sau roºcate, sunt sfãtuite sã aplice o cremã 
protectoare înainte de expunerea la soare. Purtaþi ochelari 
de soare, atât în anotimpul însorit, cât ºi când mergeþi iarna 
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la munte, deoarece zãpada reflectã radiaþiile solare, care 
sunt periculoase prin intensitatea lor. Alãturi de exerciþiul 
fizic, lumina soarelui constituie un tratament adjuvant în 
caz de depresie acutã sau cronicã – lucru pe care nu trebuie 
sã-l uitãm în timpul lunilor reci ºi întunecoase ale iernii.                                                                                                                                                                             

4. Sub acþiunea razelor solare asupra pielii, 
organismul fabricã vitamina D, care face posibilã absorbþia 
calciului din intestin ºi ajutã organismul sã clãdeascã oase 
puternice. În felul acesta, soarele previne apariþia 
rahitismului la copii ºi a osteoporozei la adulþi.                                        

5. Razele soarelui scad nivelul colesterolului, 
întãresc sistemul imunitar, grãbesc vindecarea în puseele 
inflamatorii ale artritei ºi uºureazã unele simptome ale 
sindromului premenstrual.  

              
Expunerea excesivã la soare reprezintã unul dintre 

factorii de risc majori în apariþia cancerului de piele – în 
special în cazul persoanelor cu piele deschisã la culoare ºi 
care au un regim alimentar bogat în grãsimi. Arsurile solare 
ale pielii distrug o parte de þesut sãnãtos ºi viu. Arsurile 
repetate produc modificãri ireversibile, care pot iniþia 
apariþia cancerului cutanat. În plus, arsurile repetate ºi 
bronzarea intensã distrug treptat þesutul elastic ºi glandele 
uleioase ale pielii, ducând la apariþia ridurilor ºi la 
îmbãtrânirea prematurã a pielii.  

Recomandãri pentru evitarea acestor efecte nocive: 
persoanele cu ten deschis sau cu pãr roºcat trebuie sã 
înceapã expunerea la soare cu 5 minute zilnic, persoanele 
brunete pot începe cu 15 minute în fiecare zi. Se poate 
ajunge la 20-30 minute în fiecare zi, dar înainte de ora 11. 
Când intensitatea radiaþiilor solare este foarte mare, dupã 
ora 12, purtaþi haine protectoare, ochelari de soare ºi 
aplicaþi pe suprafata pielii creme protectoare. Fiþi atenþi ºi 
iarna, când pãmântul este acoperit cu zãpadã. Dacã 
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urmeazã sã plecaþi în excursie sau în concediu, expuneþi-vã 
pielea cu câteva zile înainte, pânã capãtã o culoare roz.                                       

Pentru sinteza vitaminei D sunt necesare câteva 
minute de expunere la soare a pielii mâinilor ºi a feþei în 
fiecare zi. Lãsaþi soarele sã pãtrundã nestingherit în 
interiorul locuinþei dumneavoastrã în fiecare zi. Sãnãtatea 
ºi moralul dumneavoastrã vor avea de câºtigat.
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EXERCI? IUL FIZIC

                                                                                                                                                                                                                              
Exerciþiul fizic are urmãtoarele beneficii:                         

                                              
1. Stimuleazã secreþia de endorfine, hormoni ce 

produc o bunã dispoziþie ºi promoveazã sãnãtatea.                                                                                                                                                                    
2. Întãreºte inima, scade tensiunea arterialã ºi 

pulsul de repaus, protejând astfel inima ºi vasele sangvine.                                                                                                                                                                              
3. Scade nivelul LDL-colesterolului sangvin ºi 

deseori creºte nivelul HDL-colesterolului, reducând ºi pe 
aceastã cale riscul cardiac ºi vascular. (LDL este un compus 
care transportã colesterolul ºi care este dãunãtor, în timp ce 
HDL este benefic.)                                                                        

 4. Întãreºte oasele, ajutând la fixarea calciului ºi a 
altor minerale. Persoanele sedentare trecute de cincizeci de 
ani pierd din ce în ce mai mult calciu ºi masã osoasã.                                                                 

5. Combate depresia. Exerciþiul în aer liber înlãturã 
depresia, atât de invalidantã.                                        

6. Înlãturã anxietatea ºi stresul.                                                                                                   
7. Sporeºte vigoarea ºi eficienþa în toate domeniile 

vieþii.                                                                             
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8. Ajutã la menþinerea unei greutãþi corporale ideale 
prin dezvoltarea musculaturii ºi arderea grãsimilor. 
Exerciþiul fizic moderat scade pofta de mâncare prin 
creºterea temporarã a nivelului zahãrului sangvin.                                                                                                                                                         

9. Îmbunãtãþeºte circulaþia, ajutând astfel la 
vindecarea zonelor lezate ale organismului ºi limpezeºte 
mintea.                                                                                                                                

10. Este ºi unul dintre cele mai bune somnifere.
                                                                                                      
Care sunt exerciþiile fizice recomandate? Mersul pe 

jos, înotul, ciclismul, grãdinãritul, gimnastica ºi activitatea 
în jurul casei. La fel de utile sunt ºi jocurile cu mingea, dar 
sã nu se cultive spiritul de competiþie. Pentru cei mai 
antrenaþi, alergatul, urcatul scãrilor, escaladarea munþilor, 
schiul alpin ºi sãritul cu coarda pot constitui variante foarte 
potrivite. Atunci când condiþiile meteo nu permit exerciþiul 
în aer liber, acesta poate fi fãcut ºi în camerã (alergatul pe 
loc) sau în sãli de sport, pe aparate speciale. Pentru a fi 
eficient, exerciþiul fizic activ (aerobic) trebuie sã fie 
executat în ritm vioi ºi sã dureze cel puþin 15-20 de minute 
fãrã întrerupere. Beneficii maxime se obþin pentru o duratã 
a exerciþiului fizic zilnic de 30-40 de minute. Pentru cei cu 
exces ponderal, durata exerciþiilor fizice trebuie sã fie de o 
orã zilnic. Aceasta se poate împãrþi în douã sau trei ºedinþe.
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ODIHNA
                                                                                                        

                                                                                                                                         
Odihna reprezintã o parte importantã a ritmului 

vieþii. Multe persoane, de altfel sãnãtoase, duc o viaþã 
sedentarã, lucrând în spaþii închise ºi fiind nevoite sã facã 
faþã stresului ºi problemelor ce-i secãtuiesc emoþional. Ele 
nu se simt odihnite dimineaþa, când se ridicã din pat. 
Insomnia datoratã cofeinei din cafea, coca-cola ºi ceaiul 
negru pe care nouã din zece persoane le consumã este o altã 
cauzã a oboselii. Simptomele oboselii cronice sunt: lipsa de 
putere, creºterea iritabilitãþii, scãderea randamentului ºi a 
rezistenþei la boli, lipsa de calm ºi rãbdare. Oboseala poate 
duce la epuizare ºi depresie.
                                                                                                                                     

Odihna dã organismului rãgaz sã se refacã. În 
timpul ei au loc: înlãturarea toxinelor, repararea 
defectelor, resintetizarea enzimelor consumate ºi refacerea 
rezervelor energetice. Odihna ajutã la vindecarea rãnilor ºi 
a infecþiilor, înlãturarea stresului ºi a altor traume 
emoþionale. Repausul întãreºte sistemul imunitar, 
crescând astfel rezistenþa organismului la îmbolnãvire. 
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Odihna adecvatã este capabilã sã prelungeascã durata 
vieþii. Persoanele care dorm în mod regulat 7-8 ore în 
fiecare noapte, au un indice de mortalitate mai scãzut decât 
cei care dorm fie mai puþin de 7 ore, fie mai mult de 8 ore. 
Nou-nãscuþii au nevoie de 16-20 ore de somn zilnic, iar 
copiii mai mari au nevoie de 10-12 ore de somn din 24 de 
ore. Societatea noastrã recunoaºte nevoia omului de 
odihnã. Week-end-urile de 2 zile ºi concediile anuale ºi-au 
dovedit din plin utilitatea.
                                                                                                               

În timpul somnului normal, organismul trece în 
mod repetat prin perioade de somn superficial ºi profund. 
În timpul somnului superficial se deruleazã visele, care 
oferã posibilitatea unei descãrcãri naturale a presiunilor ºi 
tensiunilor acumulate în timpul zilei. Somnul indus 
medicamentos, deºi produce o binevenitã stare de 
inconstienþã, suprimã faza de somn cu vise ºi somnul nu 
este odihnitor, iar pacienþii nu se simt energici când se 
trezesc. Somniferele pot fi utile în anumite urgenþe, însã 
dacã sunt folosite mai mult timp, pot grãbi instalarea 
oboselii cronice. 

Iatã câteva sfaturi pentru un somn odihnitor:                                              
- Faceþi pauze dese în timpul lucrului, pentru a 

respira adânc, a vã plimba puþin sau a bea un pahar cu apã.                                                                                                                                                                                                  
- Exersaþi zilnic 30-60 de minute. Acesta vã 

relaxeazã, vã reface disponibilul energetic, ajutã la 
îndepãrtarea depresiei ºi combate tensiunea nervoasã: 
„Dulce este somnul lucrãtorului, fie cã a mâncat mult, fie cã 
a mâncat puþin, dar pe cel bogat nu-l lasã îmbuibarea sã 
doarmã.” (Eclesiastul 5:12).

- Adoptaþi un program regulat de culcare ºi trezire 
devreme (culcare cel târziu la ora 22 ºi trezire cel târziu la 6 
dimineaþa). Este important sã dormiþi cel puþin 2 ore 
înainte de miezul nopþii, când este maximã concentraþia 
hormonului de creºtere, necesar refacerii celulelor 
distruse.

31



- Serviþi masa de searã cu 5 ore înainte de culcare ºi 
mâncaþi ceva foarte puþin ºi uºor. Digestia dureazã 5 ore ºi 
dacã stomacul este plin, el trebuie sã digere hrana. Acest 
proces e coordonat de creier, care nu se poate odihni.                                                                                                       

- Faceþi o baie cãlduþã, dar nu fierbinte înainte de 
culcare, pentru a vã relaxa.                                                 

 - Numãraþi binecuvântãrile pe care Dumnezeu le-a 
revãrsat asupra dumneavoastrã ºi umpleþi-vã mintea cu 
recunoºtinþã ºi mulþumire.

Însuºi Dumnezeu, Creatorul nostru, a pus deoparte 
a ºaptea zi din sãptãmânã ca zi de odihnã ºi închinare 
înaintea Lui, vezi Geneza 2:3: „Dumnezeu a binecuvântat 
ziua a ºaptea ºi a sfinþit-o, pentru cã în ziua aceasta S-a 
odihnit de toatã lucrarea Lui, pe care o zidise ºi o fãcuse.” 

Dumnezeu a sfinþit sâmbãta încã de la creaþiune, 
pentru toþi oamenii, nu numai pentru evrei, deoarece 
atunci nu exista poporul evreu. Dumnezeu le fãgãduieºte 
binecuvântarea Sa tuturor celor ce vor sfinþi Sabatul, vezi 
Isaia 56:6 ºi 7: „pe toþi cei ce vor pãzi Sabatul, ca sã nu-l 
pângãreascã ºi vor stãrui în legãmântul Meu, îi voi aduce 
la muntele Meu cel sfânt ºi-i voi umplea de veselie în Casa 
Mea de rugãciune... cãci Casa Mea se va numi o casã de 
rugãciune pentru toate popoarele.”
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CREDIN? A ÎN DUMNEZEU                                                                             
                                                                   

                                                                                          
Fericirea de duratã nu se obþine cu droguri, iar 

mulþumirea nu se gãseºte în sticle sau pastile. Pacea 
interioarã nu se poate administra intravenos. Recunoºtinþa 
ºi mulþumirea nu se pot cumpãra din farmacie sau de la 
supermarket. Biblia spune cã urmarea impulsurilor 
carnale sau a îndemnurilor firii pãmânteºti duce la 
rezultate negative: imoralitatea, desfrâul, lãcomia, 
neînþelegerile de tot felul, beþiile, izbucnirile de mânie.        
(vezi epistola lui Pavel cãtre Galateni 5:19-21). Dumnezeu 
doreºte sã avem parte de lucruri mai bune: dragostea, 
pacea, vindecarea, îndelunga rãbdare. (vezi Galateni 5:22-
23). Aceste daruri se pot obþine doar prin cultivarea naturii 
noastre spirituale. Nutrirea în suflet a amãrãciunii sau a 
urii ºi hrãnirea gândurilor ºi simþãmintelor negative ne pot 
îmbolnãvi, pe când cultivarea gândurilor ºi simþãmintelor 
pozitive ne poate însãnãtoºi, vezi Proverbe 17:22: „O inimã 
veselã este un bun leac, dar un duh mâhnit usucã oasele.” 
Natura noastrã spiritualã se poate cultiva prin: studiul 
Bibliei, cântarea de imnuri de laudã la adresa lui Dumnezeu 
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ºi înãlþarea de rugãciuni pentru obþinerea roadelor Duhului 
Sfânt: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga rãbdare, 
bunãtatea, facerea de bine, credincioºia, blândeþea, 
înfrânarea poftelor. (Galateni 5:22-23)         

Psalmul 139:14 spune cã omul este o fiinþã 
minunatã. Noi nu venim pe lume – aºa cum susþin unii 
evoluþioniºti – doar cu un echipament minim necesar 
pentru supravieþuire. Fiecãruia dintre noi îi este datã o 
conºtiinþã, care are rolul de a ne þine pe calea cea bunã; un 
întreg arsenal de simþãminte ºi emoþii, care au menirea de a 
ne îmbogãþi vieþile ºi un creier pe care nu-l folosim la 
potenþialul maxim. Sãnãtatea ºi bunãstarea nu sunt totul. 
Nici bogãþia, celebritatea, aspectul fizic plãcut sau puterea 
nu sunt suficiente. Un stil de viaþã ideal presupune creºtere 
ºi dezvoltare spiritualã. Aceasta ne impregneazã cu un 
spirit de mulþumire, care ne face sã înþelegem cã, dacã nu 
suntem mulþumiþi cu ceea ce avem, nu vom fi niciodatã 
mulþumiþi cu ceea ce dorim sã avem.

Îngãduiþi acelor nãzuinþe adânci, inexplicabile, din 
sufletul dumneavoastrã sã vã conducã la Dumnezeu, care 
vã poate umple viaþa de speranþã ºi sens, prin faptul cã atât 
de mult ne-a iubit, încât L-a dat pe singurul Sãu Fiu, pentru 
ca oricine crede în El, sã nu piarã, ci sã aibã viaþa veºnicã. 
(Evanghelia dupã Ioan 3:16) Creºterea spiritualã umple 
golul sufletesc ºi ne dã o viaþã plinã de sens, care se va 
prelungi în veºnicie.  
                                                      

34



CUMPÃTAREA
                                                                                                     

                                                                                                                                                        
Cumpãtarea înseamnã abþinerea de la tot ce este 

dãunãtor sãnãtãþii ºi folosirea cu moderaþie din mijloacele 
puse la îndemâna noastrã de bunul Dumnezeu, Creatorul ºi 
Rãscumpãrãtorul nostru din pãcat. 

Foarte dãunãtoare sunt drogurile:
1. Dintre acestea, tutunul este cel mai de temut din 

lume, prin multiplele sale efecte nocive ºi prin dependenþã. 
Tutunul ucide în fiecare an mai mulþi oameni decât reuºesc 
sã o facã: accidentele rutiere, incendiile, celelalte droguri, 
SIDA ºi crimele la un loc. Dar tutunul ucide ºi fumãtorii 
pasivi, cei care sunt nevoiþi sã respire fumul de þigarã al 
fumãtorilor. Tabagismul reprezintã cel mai mare factor de 
risc evitabil de deces prematur, incapacitate ºi boalã. Cãile 
respiratorii normale ale omului sunt cãptuºite cu milioane 
de periºori minusculi, numiþi „cili”. Ei acþioneazã ca niºte 
periuþe, protejând canalele aeriene de praf, gudroane ºi alte 
corpuri strãine, pe care le mãturã în susul acestora pânã ce 
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pot fi eliminate. De fiecare datã însã, când o rafalã de fum 
de þigarã se abate asupra acestor cili, miºcãrile lor devin 
mai lente ºi în scurt timp înceteazã cu totul. Ca urmare, 
gudroanele din fumul de þigarã se fixeazã pe pereþii cãilor 
aeriene ºi încep sã se insinueze printre celulele care le 
cãptuºesc pe dinãuntru. Cu timpul, aceastã iritaþie 
continuã transformã unele din aceste celule în celule 
canceroase. Aceastã transformare necesitã mai mulþi ani. O 
datã apãrut însã, cancerul îºi croieºte drum din ce în ce mai 
adânc în plãmâni. De cele mai multe ori, atunci când este 
diagnosticat, nu se mai poate trata cu succes.                                                                                                                  

Fumatul este rãspunzãtor de 30% din decesele prin 
boala coronarianã ºi în proporþie ºi mai mare de decesele 
prin accidente vasculare cerebrale. Nicotina ºi monoxidul 
de carbon constituie principalii factori incriminaþi în 
favorizarea apariþiei bolilor cardiovasculare. Nicotina 
produce vasoconstricþie în special în teritoriul arterelor 
mici, privând astfel inima, creierul, plãmânii ºi alte organe 
de oxigenul necesar. Nicotina produce ºi o senzaþie de bine, 
de relaxare, acesta fiind ºi motivul pentru care atâþia 
oameni aleg sã fumeze. În plus, nicotina dã dependenþã. 
Monoxidul de carbon interfereazã în mod direct cu 
capacitatea globulelor roºii de a transporta oxigenul. 
Aceasta duce la apariþia senzaþiei de lipsã de aer, la 
scãderea rezistenþei ºi favorizeazã ºi accelereazã procesul 
de îngustare ºi astupare a arterelor (ateroscleroza).                                                                                                                                                                                     

Fumatul creºte riscul de cancer al cavitãþii orale, 
laringelui, esofagului, stomacului, pancreasului, vezicii 
urinare, rinichilor ºi colului uterin. O altã consecinþã a 
fumatului este emfizemul pulmonar, distrugerea þesutului 
pulmonar, ducând în cele din urmã la moarte prin sufocare. 
Ulcerele gastrice ºi duodenale sunt cu 60% mai frecvente la 
fumãtori, deoarece fumatul stimuleazã secreþia de acid 

36



clorhidric a sucului gastric, care atacã mucoasa gastricã. 
Fumatul favorizeazã pierderea calciului din oase, 
accelerând procesul de rarefiere a acestora, proces numit 
osteoporozã. Fumatul de cãtre gravide are consecinþe 
negative asupra dezvoltãrii fetale ºi creºte riscul morþii 
dupã naºtere.

 
Peste 80% din cancerele pulmonare ºi 50% din 

cancerele vezicii urinare ar putea fi prevenite, dacã 
persoanele în cauzã s-ar lãsa de fumat. Cei care renunþã la 
fumat încep sã se vindece aproape imediat. Pe mãsurã ce 
nicotina ºi monoxidul de carbon sunt eliminate din 
organism, riscul de îmbolnãvire cardiovascularã legat de 
fumat scade dramatic. Riscul îmbolnãvirii de cancer scade 
mai lent, pericolul fiind tot mai mic, pe mãsurã ce 
sãptãmânile ºi lunile trec fãrã a mai fuma. Alte lucruri 
pentru care meritã sã te laºi de fumat: simþãmântul 
victoriei, creºterea respectului de sine, recâºtigarea unei 
respiraþii plãcute ºi a capacitãþii de a simþi gustul 
alimentelor, creºterea rezistenþei generale a organismului 
ºi îmbunãtãþirea stãrii de sãnãtate, instalarea unui 
simþãmânt de bine ºi de eliberare de sub puterea unei 
deprinderi incomode, costisitoare, dãunãtoare ºi din ce în 
ce mai nepopulare.                                  

Jumãtate din fumãtorii care fumeazã în mod regulat 
vor deceda ca urmare a unei afecþiuni legate de acest obicei. 
Ei pierd, în medie, 8,3 ani din speranþa de viaþã, adicã 12 
minute pentru fiecare þigarã fumatã. În 1 Corinteni 6:19-
20, apostolul Pavel spune: „Nu ºtiþi cã trupul vostru este 
templul Duhului Sfânt?... Cãci aþi fost cumpãraþi cu un 
preþ. Proslãviþi dar pe Dumnezeu în trupul ºi în duhul 
vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.”       

2. Un alt drog de evitat este alcoolul. Efectele 
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dãunãtoare ale alcoolului sunt: favorizeazã apariþia 
hipertensiunii arteriale ºi are un efect toxic direct asupra 
muºchiului cardiac, producând cardiomiopatia dilatativã. 
Alcoolul creºte riscul apariþiei accidentului vascular 
cerebral, al morþii subite prin tulburãri de ritm cardiac ºi 
cardiomiopatii, al insuficienþei cardiace congestive, cirozei 
hepatice ºi al cancerului. Alcoolul creºte morbiditatea ºi 
durata spitalizãrii, scãzând în acelaºi timp, numãrul de ani 
rodnici din viaþa bãutorului. El face ravagii în vieþile 
membrilor familiei ºi prietenilor consumatorului de alcool. 
Dar cele mai triste statistici sunt cele referitoare la copiii 
condamnaþi la o viaþã de retardaþi mintal ºi fizic, ca urmare 
a obiceiului pãrinþilor lor de a consuma alcool. „Vinul este 
batjocoritor, bãuturile tari sunt gãlãgioase; oricine se 
îmbatã cu ele nu este înþelept.” (Proverbe 20:1)                                                                                  

                                                            
3. Cafeina se gãseºte în cafea, coca-cola, ceaiul 

negru. Chiar ºi doze reduse de cafeinã, consumate regulat 
într-o perioadã mai lungã de timp, vor produce 
dependenþã. Când se înceteazã consumul de cafeinã, cel 
mai obiºnuit simptom care apare este durerea de cap, cu o 
intensitate variind de la uºoarã la severã. Alteori se 
declanºeazã o crizã migrenoasã. Apar ºi alte manifestãri 
fizice, cum ar fi senzaþia de epuizare, pierderea poftei de 
mâncare, greþuri ºi vãrsãturi. Aceste simptome dureazã 
una pânã la cinci zile. Manifestãrile psihologice ale 
sindromului de „înþãrcare” sunt ºi mai greu de suportat. 
Deseori apare depresia. Oamenii se obiºnuiesc sã facã apel 
la aceste stimulente de mai multe ori pe zi.                                                   

Cel mai evident efect negativ al consumului de 
cafeinã este suprastimularea sistemului nervos, cu apariþia 
de tremor, iritabilitate, anxietate ºi tulburãri ale somnului. 
Cu timpul, aceste simptome fac loc oboselii cronice, lipsei 
de energie ºi insomniei persistente. 
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Bãuturile care conþin cafeinã pot produce iritaþie 
gastricã. În vreme ce principalii agenþi responsabili de 
acest efect sunt chimicalele, grãsimile ºi anumiþi agenþi 
aromatizanþi, cafeina are un efect constrictor asupra 
vaselor sangvine, tulburând digestia. Dozele crescute de 
cafeinã induc voma. Bãuturile care conþin cafeinã 
stimuleazã producþia excesivã de acid la nivelul 
stomacului, ceea ce agraveazã ulcerul ºi gastrita.                                                                     

Un alt efect negativ al cafeinei este stânjenirea 
absorbþiei calciului ºi fierului, ceea ce explicã incidenþa 
crescutã a osteoporozei ºi a anemiei feriprive.                                                                 

Cafeina determinã creºterea nivelului zahãrului din 
sânge, care declanºeazã secreþia de insulinã, ducând la 
hipoglicemie. Apare sindromul „yo-yo”, caracterizat prin 
creºteri si scãderi succesive ale glicemiei, determinând 
consumarea încã a unei ceºti de cafea ºi aºa mai departe.                                                                                                                                                                

Cafeina iritã rinichii, crescând producþia ºi 
eliminarea de urinã. S-a stabilit o legãturã între consumul 
cafelei ºi anumite tipuri de cancer ale tractului urinar.                                                        

Câteva sfaturi pentru a renunþa la consumul de 
cafeinã: dimineaþa la trezire, dupã duºul cald, faceþi un 
scurt duº rece ºi apoi ºtergeþi-vã rapid cu prosopul. Dupã 
fiecare orã de lucru (în special dacã aveþi o activitate 
sedentarã) este bine sã luaþi o micã pauzã, sã vã întindeþi 
sau sã respiraþi adânc de câteva ori. În pauzele mai lungi, 
puteþi sã faceþi o micã plimbare în pas vioi. Beþi de mai 
multe ori pe zi câte un pahar cu apã. Pãstraþi curãþenia la 
locul de muncã. Când simþiþi cã aþi obosit, apropiaþi-vã de 
fereastrã ºi relaxaþi-vã ochii privind în depãrtare.                                                                                                                                                   

4. Medicamentele sunt folosite atât în situaþii de 
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urgenþã, cât ºi în afecþiuni cronice. Multe boli pot fi 
prevenite prin adoptarea unui stil de viaþã sãnãtos. S-ar 
putea evita astfel, efectele nedorite ale medicamentelor. De 
exemplu, antibioticele, care adesea salveazã viaþa, produc 
efecte nedorite: greaþã, vomã, diaree ºi reacþii alergice. 
Medicamentele antihipertensive, pe lângã scãderea 
tensiunii arteriale, produc urmãtoarele efecte secundare: 
slãbiciune, obosealã, somnolenþã, dureri de cap, depresie, 
ameþealã, balonare, transpiraþii, indigestie, instabilitate 
emoþionalã, creºterea colesterolului ºi impotenþã. 
Persoanele cu hipertensiune sunt deseori nevoite sã încerce 
mai multe tipuri de medicamente pânã gãsesc unul pe  
care-l pot tolera.

 
Deºi majoritatea bolilor de care oamenii de azi 

suferã rãspund favorabil la mãsuri de schimbare a modului 
de viaþã, cum ar fi: alimentaþia vegetarianã, programul 
regulat de exerciþii fizice ºi normalizarea greutãþii 
corporale, medicul care alege sã promoveze aceste 
principii, descoperã deseori cã vâsleºte contra curentului – 
ceea ce nu este deloc uºor. Oamenii sunt mult mai atraºi de 
reþete-minune ºi de „scurtãturi” când e vorba de sãnãtate. 
Mulþi oameni au o încredere copilãreascã în medicamente 
pe care le folosesc ca sã-i calmeze, ca sã poatã dormi, ca    
sã-ºi pãstreze greutatea idealã ºi ca sã se protejeze de orice 
suferinþã imaginabilã. Medicii întâlnesc adesea persoane 
care iau câte 10-20 de pastile zilnic. Nu sunt puþini cei 
cãrora trebuie sã li se opreascã administrarea de 
medicamente pentru a se însãnãtoºi.

                                                                                                                                                         
Cei mai mulþi dintre noi vom avea nevoie de 

medicamente în anumite momente ale vieþii, pentru o 
perioadã limitatã de timp. Alte persoane vor avea nevoie de 
medicamente pe tot parcursul vieþii lor, cum ar fi 
persoanele care suferã de: epilepsie, astm bronºic, diabet 
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insulino-dependent, hipotiroidie etc. 

Câteva sfaturi de utilizare a medicamentelor:                                                  
- Nu asociaþi mai multe medicamente fãrã sã cereþi 

sfatul medicului.                                                  
- Pentru a evita riscul dependenþei, nu luaþi nici un 

medicament mai mult timp decât v-a recomandat medicul.                                                                                                                                       
- Informaþi medicul dumneavoastrã de toate 

medicamentele pe care le luaþi.                                  
- Nu uitaþi cã medicamentele pentru probleme 

minore sau care ar putea fi rezolvate prin mãsuri ce þin de 
stilul de viaþã, vã pot expune oboselii, epuizãrii ºi depresiei.   
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ÎNTÂIA SOLIE ÎNGEREASCÃ

Principiile unei vieþuiri sãnãtoase reprezintã 
mijlocul ales de Dumnezeu pentru alinarea suferinþelor 
omeneºti ºi pentru a ne pregãti ca sã putem sta în faþa Lui, la 
a doua Sa venire. Aceasta este iminentã, dupã cum sunt 
redate în capitolul 24 al Evangheliei dupã Matei, semnele 
apropiatei Sale reveniri: „rãzboaie, veºti de rãzboaie, 
cutremure de pãmânt, foamete ºi ciumi, hristoºi 
mincinoºi, prooroci mincinoºi, înmulþirea fãrãdelegii, 
propovãduirea Evangheliei în toatã lumea... ?i din 
pricina înmulþirii fãrãdelegii, dragostea celor mai mulþi 
se va rãci. Dar cine va rãbda pânã la sfârºit, va fi 
mântuit.”

Faptul cã trãim în timpul sfârºitului este arãtat în 
cartea profetului Daniel din Vechiul Testament, cap.12:4: 
„Tu, însã, Daniele, þine ascunse aceste cuvinte ºi 
pecetluieºte cartea, pânã la vremea sfârºitului. Atunci 
mulþi o vor citi ºi cunoºtinþa va creºte.” Profeþiile din 
Daniel au fost descifrate încã din a doua jumãtate a 
secolului al XIX- lea, iar secolul al XX- lea s-a caracterizat 
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prin descoperiri uimitoare ºi dezvoltarea tehnicii, ºtiinþei ºi 
medicinei, împlinind profeþia: „cunoºtinþa va creºte”.

                                                                                                                                                                                                      
Cartea Apocalipsa sau Descoperirea sfântului 

apostol Ioan, a fost scrisã de cãtre acesta în secolul I dupã 
Hristos, în urma viziunilor primite de la Dumnezeu, când 
era exilat pe insula Patmos de cãtre împãratul roman 
Domiþian, din pricina credincioºiei lui faþã de Cuvântul lui 
Dumnezeu. În aceastã carte, Dumnezeu transmite trei solii 
ºi avertizãri solemne tuturor locuitorilor pãmântului, 
pentru a le înþelege ºi a le asculta, ca sã putem scãpa de 
judecãþile Sale împotriva celor nelegiuiþi, care calcã în 
picioare Legea Sa ºi îi persecutã pe slujitorii Sãi credincioºi.                                                                                                                                       

Prima solie îngereascã se gãseºte în Apocalipsa, cap. 
14, versetele 6-7: “?i am vãzut un alt înger care zbura prin 
mijlocul cerului, cu o Evanghelie veºnicã, pentru ca s-o 
vesteascã locuitorilor pãmântului, oricãrui neam, 
oricãrei seminþii, oricãrei limbi ºi oricãrui norod. El zicea 
cu glas tare: „Temeþi-vã de Dumnezeu ºi daþi-I slavã, cãci 
a venit ceasul judecãþii Lui; ºi închinaþi-vã Celui ce a fãcut 
cerul ºi pãmântul, marea ºi izvoarele apelor!”

„Ceasul judecãþii Lui” se referã la judecata dinaintea 
celei de a doua veniri a Domnului Iisus, pe norii cerului, 
însoþit de îngerii Sãi, vezi Daniel 7: 9-10 ºi 13-14: „Mã uitam 
la aceste lucruri, pânã când s-au aºezat niºte scaune de 
domnie. ?i un Îmbãtrânit de zile a ºezut jos. Haina Lui era 
albã ca zãpada ºi pãrul capului Lui era ca niºte lânã 
curatã; scaunul Lui de domnie era ca niºte flãcãri de foc ºi 
roatele Lui ca un foc aprins. Un râu de foc curgea ºi ieºea 
dinaintea Lui. Mii de mii de slujitori Îi slujeau ºi de zece mii 
de ori zece mii stãteau înaintea Lui. S-a þinut judecata ºi   
s-au deschis cãrþile... M-am uitat în timpul vedeniilor mele 
de noapte ºi iatã cã pe norii cerului a venit unul ca un fiu al 
omului; a înaintat spre Cel Îmbãtrânit de zile ºi a fost adus 
înaintea Lui. I S-a dat stãpânire, slavã ºi putere 
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împãrãteascã, pentru ca sã-I slujeascã toate popoarele, 
neamurile ºi oamenii de toate limbile. Stãpânirea Lui este 
o stãpânire veºnicã ºi nu va trece nicidecum ºi Împãrãþia 
Lui nu va fi nimicitã niciodatã.” Când Domnul Iisus revine, 
rãsplata Lui este cu El, ca sã dea fiecãruia dupã faptele Lui, 
vezi Apocalipsa 22:12: „Iatã, Eu vin curând ºi rãsplata 
Mea este cu Mine, ca sã dau fiecãruia dupã fapta lui.”

                                                                                                                               
Aceastã judecatã de cercetare a început în anul 1844 

ºi are drept urmare curãþirea Sanctuarului ceresc, în 
strânsã legãturã cu curãþirea inimilor celor credincioºi de 
orice pãcat, vezi Daniel 8:14: „Pânã vor trece douã mii trei 
sute de seri ºi dimineþi, apoi sfântul Locaº va fi curãþit!” 
Existenþa sanctuarului ceresc unde Domnul Hristos 
mijloceºte ca Mare Preot în favoarea tuturor pãcãtoºilor 
este doveditã în Epistola lui Pavel cãtre Evrei, cap. 8: 1-2: 
„Punctul cel mai însemnat al celor spuse este cã avem un 
Mare Preot, care S-a aºezat la dreapta scaunului de 
domnie al Mãririi, în ceruri, ca slujitor al Locului prea 
sfânt ºi al adevãratului cort, care a fost ridicat nu de un 
om, ci de Domnul.” Vezi ºi Evrei 9:11-12: „Dar Hristos a 
venit ca Mare Preot al bunurilor viitoare, a trecut prin 
cortul acela mai mare ºi mai desãvârºit, care nu este fãcut 
de mâini, adicã nu este din zidirea aceasta; ºi a intrat 
odatã pentru totdeauna în Locul prea sfânt, nu cu sânge 
de þapi ºi de viþei, ci cu însuºi sângele Sãu, dupã ce a 
cãpãtat o rãscumpãrare veºnicã.”

În anul 457 înainte de Hristos, împãratul Artaxerxe 
a dat un decret pentru rezidirea Ierusalimului, consemnat 
în cartea lui Ezra, cap. 7:12-28: „Artaxerxe, împãratul 
împãraþilor, cãtre Ezra, preotul ºi cãrturarul iscusit în 
Legea Dumnezeului cerurilor ºi aºa mai departe: Am dat 
poruncã sã se lase sã plece aceia din poporul lui Israel, din 
preoþii ºi din Leviþii lui, care se aflã în împãrãþia mea ºi 
care vor sã plece cu tine la Ierusalim...sã duci argintul ºi 
aurul pe care împãratul ºi sfetnicii lui l-au dãruit cu dragã 
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inimã Dumnezeului lui Israel, a cãrui locuinþã este la 
Ierusalim, tot argintul ºi aurul pe care-l vei gãsi în tot 
þinutul Babilonului ºi darurile de bunãvoie fãcute de popor 
ºi preoþi pentru Casa Dumnezeului lor la Ierusalim... Tot 
ce este poruncit de Dumnezeul cerurilor sã se facã 
întocmai pentru Casa Dumnezeului cerurilor, ca sã nu vie 
mânia Lui asupra împãrãþiei, asupra împãratului ºi 
asupra fiilor sãi...”   

                                            
Anul 457 înainte de Hristos, când împãratul 

Artaxerxe a dat porunca pentru rezidirea Ierusalimului este 
punctul de plecare pentru calcularea profeþiei de 2300 de 
seri ºi dimineþi, vezi Daniel 9:24-27, unde îngerul Gavriil a 
fost trimis de Mihail (Domnul Iisus) la Daniel, ca sã-i 
explice vedenia, pentru cã nu o înþelesese: „?aptezeci de 
sãptãmâni au fost hotãrâte asupra poporului tãu...Sã ºtii 
dar ºi sã înþelegi, cã de la darea poruncii pentru zidirea din 
nou a Ierusalimului, pânã la Unsul (Mesia), la 
Cârmuitorul vor trece ºapte sãptãmâni, apoi timp de 
ºasezeci ºi douã de sãptãmâni, pieþele ºi gropile vor fi 
zidite din nou ºi anume în vremuri de strâmtorare... El va 
face un legãmânt trainic cu mulþi, timp de o sãptãmânã, 
dar la jumãtatea sãptãmânii va face sã înceteze jertfa ºi 
darul de mâncare...”

 ?aptezeci de sãptãmâni înseamnã 490 de zile. În 
profeþia biblicã, o zi literalã înseamnã un an calendaristic, 
vezi Numeri 14:34: „Dupã cum în patruzeci de zile aþi 
iscodit þara, tot aºa, patruzeci de ani veþi purta pedeapsa 
fãrãdelegilor voastre; adicã un an de fiecare zi: ºi veþi ºti 
atunci ce înseamnã sã-Mi trag Eu mâna de la voi” ºi 
Ezechiel 4:6: „Dupã ce vei isprãvi aceste zile, culcã-te a 
doua oarã pe coasta dreaptã ºi poartã nelegiuirea casei lui 
Iuda patruzeci de zile; îþi pun câte o zi pentru fiecare an.” 

Din anul 457 înainte de Hristos, calculând ºapte plus 
ºaizeci ºi douã de sãptãmâni, rezultã ºaizeci ºi nouã de 
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sãptãmâni, adicã 483 de zile, deci 483 de ani. Deoarece nu 
existã anul 0, adãugând 483 de ani la anul 457 înainte de 
Hristos, ajungem în anul 27 dupã Hristos, când Domnul 
Iisus a fost botezat de Ioan Botezãtorul în râul  Iordan, vezi 
cap. 1 din Evanghelia dupã Marcu, versetele 9-11. „La 
jumãtatea sãptãmânii va face sã înceteze jertfa ºi darul de 
mâncare”: dupã 3 ani ºi jumãtate, în anul 31 dupã Hristos, 
Domnul Iisus a fost rãstignit, moment în care perdeaua 
dinãuntrul templului s-a despicat de sus pânã jos, arãtând 
cã nu mai erau necesare aceste legi ceremoniale, deoarece 
ele arãtau spre Domnul Hristos, „Mielul lui Dumnezeu, 
care ridicã pãcatul lumii” ºi Acesta tocmai fusese jertfit. 
„El va face un legãmânt trainic cu mulþi timp de o 
sãptãmânã”: adãugând 7 ani la anul 27, ajungem la anul 34 
dupã Hristos, când poporul evreu a lepãdat Evanghelia, 
omorându-l pe martirul ?tefan cu pietre, iar apostolii s-au 
împrãºtiat ca sã vesteascã Evanghelia Neamurilor, vezi 
Faptele Apostolilor, cap. 7.

                                                                                                       
Din anul 457 înainte de Hristos, adãugând 2300 de 

ani, ajungem în anul 1844 era noastrã, când, dupã cum 
aratã profeþia din Daniel 8:14, Domnul Hristos a intrat în 
Locul prea Sfânt din Sanctuarul ceresc, pentru a îndeplini 
ultima lucrare din Planul de Mântuire: judecata de 
cercetare a inimilor ºi caracterelor creºtinilor ºi curãþirea 
sanctuarului ceresc, înainte de a reveni sã-i ia cu El pe cei 
neprihãniþi ºi sã-i pedepseascã pe cei nelegiuiþi, care au 
respins mila ºi harul Sãu! Aceastã curãþire a sanctuarului 
ceresc este echivalentã zilei ispãºirii din serviciul 
sanctuarului pãmântesc, când oamenilor li se cerea sã-ºi 
smereascã sufletele ºi sã se cerceteze cu adâncã umilinþã ºi 
regret pentru pãcatele fãptuite, pentru a primi iertarea, în 
virtutea jertfei, care arãta cãtre Domnul Hristos, Jertfa 
desãvârºitã a lui Dumnezeu (vezi Leviticul 16:29-34).                                                                                                                                          

Prima solie îngereascã ne îndeamnã sã ne închinãm 
lui Dumnezeu, Celui ce a fãcut cerul ºi pãmântul, marea ºi 
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izvoarele apelor, aceeaºi închinare pe care ne-o pretinde 
Dumnezeu în porunca a patra din Decalog, vezi Exodul 20: 
8-11: „Adu-þi aminte de ziua de odihnã ca s-o sfinþeºti. Sã 
lucrezi ºase zile si sã-þi faci lucrul tãu. Dar ziua a ºaptea 
este ziua de odihnã închinatã Domnului, Dumnezeului 
tãu: sã nu faci nici o lucrare în ea, nici tu, nici fiul tãu, nici 
fiica ta, nici robul tãu, nici roaba ta, nici vita ta, nici 
strãinul care este în casa ta. Cãci în ºase zile a fãcut 
Domnul cerurile, pãmântul ºi marea, ºi tot ce este în ele, 
iar în ziua a ºaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat 
Domnul ziua de odihnã ºi a sfinþit-o.” Dumnezeu a sfinþit 
sâmbãta încã de la creaþiune, vezi Geneza 2:1-3: „Astfel au 
fost sfârºite cerurile ºi pãmântul ºi toatã oºtirea lor. În 
ziua a ºaptea Dumnezeu Si-a sfârºit lucrarea, pe care o 
fãcuse; ºi în ziua a ºaptea S-a odihnit de toatã lucrarea Lui 
pe care o fãcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a ºaptea ºi 
a sfinþit-o, pentru cã în ziua a ºaptea S-a odihnit de toatã 
lucrarea Lui, pe care o zidise ºi o fãcuse.” La creaþiune, 
când încã nu exista poporul evreu,  Dumnezeu a poruncit 
tuturor oamenilor sã I se închine sâmbãta. În Evanghelia 
dupa Marcu, la cap. 2:27-28, Domnul Iisus a afirmat cã 
Sabatul a fost creat pentru toþi oamenii, deoarece El nu face 
diferenþe între ei: „Sabatul a fost fãcut pentru om, iar nu 
omul pentru Sabat; aºa cã Fiul omului este Domn chiar ºi 
al Sabatului.”

În Evangheliile dupã Matei 28:1-7, Marcu 16:1-2, 
Luca 24:1-3, Ioan 20:1, se relateazã cã Domnul Iisus a înviat 
duminica, în prima zi a sãptãmânii: „La sfârºitul zilei 
Sabatului, când începea sã se lumineze înspre ziua dintâi a 
sãptãmânii, Maria Magdalina ºi cealaltã Marie au venit 
sã vadã mormântul. ?i iatã cã s-a fãcut un mare cutremur 
de pãmânt; cãci un înger al Domnului s-a pogorât din cer, 
a venit ºi a prãvãlit piatra de la uºa mormântului ºi a ºezut 
pe ea. Înfãþiºarea lui era ca fulgerul ºi îmbrãcãmintea lui 
albã ca zãpada. Strãjerii au tremurat de frica lui ºi au 
rãmas ca niºte morþi. Dar îngerul a luat cuvântul ºi a zis 
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femeilor: „Nu vã temeþi, cãci ºtiu cã voi cãutaþi pe Iisus, 
care a fost rãstignit. Nu este aici; a înviat, dupã cum 
zisese. Veniþi de vedeþi locul unde zãcea Domnul ºi duceþi-
vã repede de spuneþi ucenicilor Lui cã a înviat dintre cei 
morþi. Iatã cã El merge înaintea voastrã în Galilea; acolo 
Îl veþi vedea. Iatã cã v-am spus lucrul acesta.” (Matei 28:1-
7) Din acest pasaj, deducem cã, duminica fiind prima zi a 
sãptãmânii, sâmbãta este ziua a ºaptea, pe care Dumnezeu 
ne cere s-o sfinþim, ca semn de închinare datoratã Lui, vezi 
Exodul 31: 13-14: „Sã nu care cumva sã nu þineþi sabatele 
Mele, cãci acesta va fi între Mine ºi voi ºi urmaºii voºtri, un 
semn dupã care se va cunoaºte cã Eu sunt Domnul, care vã 
sfinþesc. Sã þineþi Sabatul, cãci el va fi pentru voi ceva 
sfânt. Cine îl va cãlca, va fi pedepsit cu moartea, cine va 
face vreo lucrare în ziua aceasta, va fi nimicit din mijlocul 
poporului sãu.”

                                                                                            
Cã sâmbãta este ziua a ºaptea se vede ºi în limbile 

germanice: englezã, germanã: prima zi e duminica sau ziua 
soarelui: Sunday, Sonntag, sâmbãta fiind ziua a ºaptea: 
Saturday, Samstag. În germanã, miercuri înseamnã 
mijlocul sãptãmânii: Mittwoch, adicã sunt trei zile înainte 
de miercuri: duminicã, luni ºi marþi, ºi trei zile dupã ea: joi, 
vineri, sâmbãtã, deci, sâmbãta este ziua a ºaptea.                                                                                                             

Apostolii care au vestit Evanghelia în primul secol 
dupã Hristos, ajungând ºi pe meleagurile noastre, au sfinþit 
tot sâmbãta, ºi nu duminica, (aºa cum pretind unii oameni, 
în cinstea învierii Domnului Iisus), vezi Faptele 
Apostolilor, cap. 13, versetele 14, 42 ºi 44: „În ziua 
Sabatului au intrat în sinagogã ºi au ºezut jos... Când au 
ieºit afarã, Neamurile i-au rugat sã le vorbeascã ºi în 
Sabatul viitor despre aceleaºi lucruri... În Sabatul viitor, 
aproape toatã cetatea s-a adunat ca sã audã Cuvântul lui 
Dumnezeu.”

Dacã sâmbãta este ziua a ºaptea, pe care au sfinþit-o 
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Dumnezeu ºi apostolii, de ce astãzi majoritatea creºtinilor 
sãrbãtoresc duminica? Schimbarea s-a produs în anul 321 
dupã Hristos, când împãratul Constantin, primul împãrat 
roman care a acceptat creºtinismul, a dat decretul imperial 
ca „toþi creºtinii sã se odihneascã duminica, în venerabila 
zi a soarelui.” În loc ca acest împãrat pãgân sã fie convertit 
la creºtinism, el a introdus în religia creºtinã, practicile 
pãgâne ale romanilor, printre care ºi închinarea în ziua 
soarelui, deoarece romanii aveau cultul soarelui ºi se 
închinau lui! 

La început, creºtinii au þinut ºi sâmbãta ºi duminica, 
dar ulterior biserica romano-catolicã a înãlþat tot mai mult 
sfinþirea duminicii, fãcând sã circule rapoarte mincinoase 
despre persoane care ar fi lucrat duminica ºi ar fi fost lovite 
pe loc de judecãþile lui Dumnezeu, cât ºi despre persoane 
care, onorând duminica, ar fi fost binecuvântaþi vizibil de 
Dumnezeu! Pe de altã parte, au cerut ca în zilele de sâmbãtã 
oamenii sã posteascã, pentru a face din ea o zi neplãcutã. 
Pentru a înºela mai bine, în þãrile cu limbi latine, numele 
primei zile a sãptãmânii a fost schimbat din „ziua soarelui” 
în „ziua Domnului”, adicã Dominus dies, ulterior devenind, 
„Dominica” ºi duminica. Oamenii fiind superstiþioºi ºi 
neavând acces la studiul Bibliei, pentru cã nu era tradusã în 
limbile lor materne, iar cei mai mulþi nu ºtiau carte ºi li se 
inoculase ideea preconceputã cã numai preoþii puteau 
explica Biblia, au crezut aceste zvonuri mincinoase. 

Unii preoþi romani, având cultul soarelui, au asociat 
ideea cã Domnul Hristos, fiind „Soarele neprihãnirii”, ar fi 
onorat ca oamenii sa I se închine în ziua soarelui. Tot 
romanii au introdus în creºtinism ºi sãrbãtoarea 
Crãciunului, pe care ei o þineau în cinstea soarelui, 
deoarece, dupã solstiþiul de iarnã din 21 decembrie, ziua 
începea sã se mãreascã, iar noaptea sã scadã. Dovadã cã 
aceastã sãrbãtoare este de origine pãgânã este ºi faptul cã se 
sãrbãtoreºte timp de 3 zile, obicei preluat din religiile 
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orientale. Nicãieri în Biblie nu se menþioneazã data exactã a 
naºterii Domnului Iisus, pentru cã Dumnezeu nu doreºte ca 
noi sã sãrbãtorim întruparea Lui, ci mai degrabã sã 
apreciem jertfa Sa infinitã pentru noi ºi sã-L primim în 
inimile noastre, prin credinþã, ca Domn ºi Mântuitor 
personal.

                                                                                        
Dumnezeu ne-a prevenit cã o putere politico-

religioasã, simbolizatã printr-o fiarã cu zece coarne va 
schimba Legea Sa, vezi Daniel 7: 23-26: „Fiara a patra este 
o a patra împãrãþie care va fi pe pãmânt. Ea se va deosebi 
de toate celelalte, va sfâºia tot pãmântul, îl va cãlca în 
picioare ºi-l va zdrobi. Cele zece coarne înseamnã cã din 
împãrãþia aceasta se vor ridica zece împãraþi. Iar dupã ei 
se va ridica un altul, care se va deosebi de înaintaºii lui ºi 
va doborî trei împãraþi. El va rosti vorbe de hulã 
împotriva Celui Prea Înalt, va asupri pe sfinþii Celui Prea 
Înalt ºi se va încumeta sã schimbe vremile ºi legea; ºi 
sfinþii vor fi daþi în mâinile lui timp de o vreme, douã vremi 
ºi o jumãtate de vreme. Apoi va veni judecata ºi i se va lua 
stãpânirea, care va fi prãbuºitã ºi nimicitã pentru 
totdeauna.” Cele zece coarne reprezintã cele zece state în 
care s-a divizat imperiul roman de apus, dupã invazia 
triburilor barbare: herulii, francii, vizigoþii, ostrogoþii, 
saxonii, alemanii, burgunzii, vandalii, suevii, lombarzii. 
Doborârea celor trei coarne, înseamnã influenþa pe care a 
câºtigat-o Biserica romano-catolicã, iniþial în Franþa, 
primul stat catolic în 538 dupã Hristos, apoi în Spania ºi 
Italia, ulterior mãrindu-ºi sfera de influenþã în Europa de 
apus. Aceastã fiarã i-a persecutat pe creºtini, iniþial ca o 
putere politicã, imperiul roman pãgân, ulterior ca o putere 
religioasã, biserica romano-catolicã. Aceasta „rostea hule 
împotriva Celui Prea Înalt”, ceea ce confirmã faptul cã este 
o putere religioasã, care a persecutat pe creºtini în timpul 
Evului mediu, „o vreme, douã vremi ºi jumãtatea unei 
vremi”, adicã: un an, doi ani ºi o jumãtate de an, deci 3 ani ºi 
jumãtate. 
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Când a fost scrisã Biblia, fiecare an avea 360 de zile. 
În profeþia biblicã, o zi literalã înseamnã un an 
calendaristic, deci 3 ani ºi jumãtate înseamnã 1260 de ani. 
Din anul 538, când a luat fiinþã primul stat catolic: Franþa, 
prin convertirea împãratului francilor, Clovis la catolicism, 
pânã în 1798, când în urma revoluþiei franceze, generalul 
Berthier l-a luat prizonier pe papã ºi fiara a primit rana de 
moarte, au trecut exact 1260 de ani, vezi Apocalipsa 13:1-
10: „?i am vãzut ridicându-se din mare o fiarã cu zece 
coarne ºi sapte capete; pe coarne avea zece cununi 
împãrãteºti ºi pe capete avea nume de hulã... Unul din 
capetele ei pãrea rãnit de moarte; dar rana de moarte 
fusese vindecatã...  I s-a dat o gurã, care rostea vorbe mari 
ºi hule. ?i i s-a dat putere sã lucreze patruzeci ºi douã de 
luni. Ea ºi-a deschis gura ºi a început sã rosteascã hule 
împotriva lui Dumnezeu, sã-I huleascã Numele, cortul ºi 
pe cei ce locuiesc în cer. I s-a dat sã facã rãzboi cu sfinþii ºi 
sã-i biruiascã... ?i toþi locuitorii pãmântului i se vor 
închina, toþi aceia al cãror nume n-a fost scris, de la 
întemeierea lumii, în cartea vieþii Mielului, care a fost 
jungheat... Cine duce pe alþii în robie, va merge ºi el în 
robie. Cine ucide cu sabia, trebuie sã fie ucis cu sabie. Aici 
este rãbdarea ºi credinþa sfinþilor.” Se observã aceeaºi 
perioadã de persecuþie papalã: 42 de luni x 30 zile = 1260 
zile = 1260 de ani.

                                                                                                  
În spatele acestei puteri politico-religioase - Biserica 

romano-catolicã - lucreazã Satana. Înainte ca Dumnezeu sã 
creeze pãmântul, diavolul era un heruvim ocrotitor în 
grãdina lui Dumnezeu ºi se numea Lucifer. Dar mândria a 
pus stãpânire pe inima lui ºi a dorit cinstea care I Se 
cuvenea numai Domnului Hristos, Fiul lui Dumnezeu. 
Invidia a pus stãpânire pe Lucifer, care, uitând cã este o 
fiinþã creatã, care-ºi primea slava de la Dumnezeu, 
Creatorul lui, s-a rãzvrãtit împotriva guvernãrii divine, 
insinuând cã Legea lui Iehova nu e dreaptã, cã El pretinde 
închinare, dar nu iubeºte fiinþele create! Datoritã poziþiei 
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înalte pe care i-o dãduse Dumnezeu ºi autoritãþii sale 
printre îngeri, Lucifer a reuºit sã înºele o treime dintre 
îngeri ºi sã-i atragã de partea sa în lupta împotriva lui 
Dumnezeu. Ei au devenit demoni, iar Lucifer a devenit 
diavolul, care înºealã întreaga lume, vezi Apocalipsa 12:7-9 
ºi 12: „?i în cer s-a fãcut un rãzboi. Mihail (Domnul Iisus) ?i 
îngerii lui s-au luptat cu balaurul. ?i balaurul cu îngerii lui 
s-au luptat ºi ei, dar n-au putut birui; ºi locul lor nu li s-a 
mai gãsit în cer. ?i balaurul cel mare, ºarpele cel vechi, 
numit Diavolul ºi Satana, acela care înºealã întreaga 
lume, a fost aruncat pe pãmânt; ºi împreunã cu el au fost 
aruncaþi ºi îngerii lui... De aceea bucuraþi-vã, ceruri ºi voi 
care locuiþi în ceruri! Vai de voi, pãmânt ºi mare! Cãci 
diavolul s-a pogorât la voi cuprins de o mânie mare, 
fiindcã ºtie cã are puþinã vreme.” 

Cãderea lui Lucifer este descrisã ºi în Isaia 14: 12-15: 
„Cum ai cãzut din cer, Luceafãr strãlucitor, fiu al zorilor! 
Cum ai fost doborât la pãmânt, tu, biruitorul neamurilor! 
Tu ziceai în inima ta: „Mã voi sui în cer, îmi voi ridica 
scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu; voi 
ºedea pe muntele adunãrii dumnezeilor, la capãtul miazã-
noaptei; mã voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Prea 
Înalt.” Dar ai fost aruncat în locuinþa morþilor, în 
adâncimile mormântului!” Aceeaºi cãdere este descrisã ºi 
în cartea lui Ezechiel 28:12-19: „Erai un heruvim ocrotitor, 
cu aripile întinse; te pusesem pe muntele cel sfânt al lui 
Dumnezeu ºi umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. 
Ai fost fãrã prihanã în cãile tale din ziua când ai fost fãcut, 
pânã în ziua când s-a gãsit nelegiuirea în tine... ? i s-a 
îngâmfat inima din pricina frumuseþii tale, þi-ai stricat 
înþelepciunea cu strãlucirea ta. De aceea, te arunc la 
pãmânt, te dau priveliºte împãraþilor...eºti nimicit ºi nu 
vei mai fi niciodatã!”

Diavolul ºi-a continuat lupta împotriva lui 
Dumnezeu, amãgindu-i pe oameni la pãcat, fãcându-i sã se 
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revolte sau sã desconsidere Legea sfântã a lui Dumnezeu. 
Pentru cã porunca a patra e singura din cele zece, care ne 
aminteºte cã Dumnezeu este Creatorul nostru, Satana a 
schimbat subtil aceastã poruncã, folosind influenþa 
Imperiului roman ºi a bisericii catolice asupra oamenilor, 
prin care a introdus ºi alte obiceiuri pãgâne în creºtinism:                                               

1. închinarea la icoane, deºi porunca a doua 
interzice acest lucru, vezi Exodul 20: 4-6: „Sã nu-þi faci chip 
cioplit, nici vreo înfãþiºare a lucrurilor care sunt sus în 
ceruri, sau jos pe pãmânt, sau în apele mai de jos decât 
pãmântul. Sã nu te închini înaintea lor ºi sã nu le slujeºti, 
cãci Eu, Domnul, Dumnezeul tãu, sunt un Dumnezeu 
gelos...”                                                                        

2. botezul pruncilor, deºi Domnul Iisus ne-a 
îndemnat ca mai întâi sã-i învãþãm pe oameni ºi numai cei 
care cred, sã fie botezaþi, deci la o vârstã la care pot înþelege 
lucrurile spirituale, nu la naºtere, vezi Evanghelia dupã 
Marcu, la cap.16:15-16: „Duceþi-vã în toatã lumea ºi 
propovãduiþi Evanghelia la orice fãpturã. Cine va crede ºi 
se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi 
osãndit.”                                                                                                                               

3. rugãciunile adresate fecioarei Maria ºi 
sfinþilor, care sunt morþi ºi vor fi înviaþi la a doua venire a 
Domnului Iisus, vezi întâia epistolã a lui Pavel cãtre 
Tesaloniceni, cap. 4: 16-17: „Cãci însuºi Domnul, cu un 
strigãt, cu glasul unui arhanghel ºi cu trâmbiþa lui 
Dumnezeu, Se va pogorî din cer ºi întâi vor învia cei morþi 
în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rãmas, vom fi rãpiþi 
toþi împreunã cu ei, în nori, ca sã întâmpinãm pe Domnul 
în vãzduh; ºi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.” Chiar 
dacã ar fi în viaþã, tot n-am avea voie sã le adresãm 
rugãciuni, cãci Scriptura subliniazã cã, în afara Domnului 
Hristos, „în nimeni altul nu este mântuire, cãci nu este sub 
cer alt Nume dat oamenilor, în care trebuie sã fim 
mântuiþi.” (Faptele Apostolilor, cap. 4:10-12)                                                                                               

4. adorarea papei, a preoþilor sau a oricãrui 
om: îngerul Gavriil, care fusese trimis la apostolul Ioan, ca 
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sã-i explice viziunea Apocalipsei, a subliniat cã numai lui 
Dumnezeu trebuie sã ne închinãm, vezi Apocalipsa, cap. 19: 
10: „?i m-am aruncat la picioarele lui, ca sã mã închin lui. 
Dar el mi-a zis: „Fereºte-te sã faci una ca aceasta! Eu sunt 
un împreunã slujitor cu tine ºi cu fraþii tãi, care pãstreazã 
mãrturia lui Iisus. Lui Dumnezeu închinã-te!”                                             

5. conºtienþa sufletului în moarte, dar Biblia 
ne spune clar: „Sufletul care pãcãtuieºte, acela va muri.” 
Iar Eclesiastul, cap. 9:5 scrie: „Cei vii, în adevãr, mãcar 
ºtiu cã vor muri; dar cei morþi nu ºtiu nimic.”
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Cap. 10

A DOUA SOLIE ÎNGEREASCÃ

                                                                                                                                                
A doua solie îngereascã se gãseºte în Apocalipsa 14: 

8: Apoi a urmat un alt înger, al doilea, ºi a zis: „A cãzut, a 
cãzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adãpat toate 
neamurile din vinul mâniei curviei ei!” Babilonul 
reprezintã religia falsã, apostazia, învãþãturile contrare 
adevãrului din Biblie. În timpul Evului Mediu, Dumnezeu a 
ridicat reformatori, ca: Wycliffe, Huss, Luther, Knox, 
Calvin, Zwingli, Wesley, care au denunþat ereziile din 
bisericã. Prin aceºti reformatori, Dumnezeu a vrut sã 
vindece Babilonul, dar acesta a refuzat. Atunci, 
reformatorii au întemeiat biserici pe baza învãþãturilor din 
Biblie, iar deviza lor era: „Sola Scriptura” (doar Biblia). Aºa 
s-au nãscut bisericile protestante: metodistã, luteranã, 
calvinistã, baptistã, evanghelistã, penticostalã, etc. Din 
pãcate, urmaºii lor nu au continuat lucrarea de reformã, 
prin studiul Bibliei, pentru ca Dumnezeu sã le descopere ºi 
alte rãtãciri strecurate în bisericã de episcopii romani, sub 
influenþa pãgânismului.
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Aºa se face cã, din încercarea unui grup de baptiºti ºi 
metodiºti de a descifra profeþiile din cãrþile lui Daniel ºi 
Apocalipsei, în 1844 s-a nãscut Marea Miºcare Adventã, 
devenitã ulterior Biserica Adventistã de Ziua a ?aptea, 
descrisã în Apocalipsa 12:17: „?i balaurul, mâniat pe 
femeie, s-a dus sã facã rãzboi cu rãmãºiþa seminþei ei, care 
pãzesc poruncile lui Dumnezeu ºi þin mãrturia lui Iisus 
Hristos.”

 
În Biblie, închinarea falsã este comparatã cu 

adulterul, curvia, desfrâul. Cãderea Babilonului reprezintã 
pedeapsa veºnicã, adicã moartea a doua prin foc, pe care o 
vor suferi toþi cei care L-au respins sau L-au trãdat pe 
Dumnezeu ºi au nesocotit sângele legãmântului Lui în 
moartea Domnului Hristos pentru noi, toþi pãcãtoºii, vezi 
Epistola lui Pavel cãtre Evrei, cap. 10:26-30: „Cãci dacã 
pãcãtuim cu voia, dupã ce am primit cunoºtinþa 
adevãrului, nu mai rãmâne nici o jertfã pentru pãcate, ci 
doar o aºteptare înfricoºatã a judecãþii ºi vãpaia unui foc, 
care va mistui pe cei rãzvrãtiþi. Cine a cãlcat Legea lui 
Moise, este omorât fãrã milã, pe mãrturia a doi sau trei 
martori. Cu cât mai asprã pedeapsã credeþi cã va lua cel ce 
va cãlca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângãri 
sângele legãmântului, cu care a fost sfinþit ºi va batjocori 
pe Duhul harului? Cãci ºtim cine este Cel ce a zis: „A Mea 
este rãzbunarea, Eu voi rãsplãti!” ?i în altã parte: 
„Domnul va judeca pe poporul Sãu.”
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A TREIA SOLIE ÎNGEREASCÃ

A treia solie îngereascã din Apocalipsa 14:9-12 este 
cea mai solemnã avertizare rostitã de Dumnezeu cãtre 
pãmânteni: „Apoi a urmat un alt înger, al treilea, ºi a zis cu 
glas tare: „Dacã se închinã cineva fiarei ºi icoanei ei, ºi 
primeºte semnul ei pe frunte, sau pe mânã, va bea ºi el din 
vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în 
paharul mâniei Lui; ºi va fi chinuit în foc ºi pucioasã, 
înaintea sfinþilor îngeri ºi înaintea Mielului. ?i fumul 
chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. ?i nici ziua, nici 
noaptea n-au odihnã cei ce se închinã fiarei ºi icoanei ei, ºi 
oricine primeºte semnul numelui ei! Aici este rãbdarea 
sfinþilor, care pãzesc poruncile lui Dumnezeu ºi credinþa 
lui Iisus.”

                                                                                                
Ce înseamnã sã ne închinãm fiarei ºi icoanei ei? 

Explicaþia se aflã în capitolul 13 din cartea Apocalipsei. 
Fiara ridicatã din mare reprezintã Imperiul roman pãgân, 
din care a luat naºtere Biserica romano-catolicã, o putere 
politico-religioasã. Aceasã fiarã s-a ridicat prin cucerirea 
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altor popoare, cãci marea înseamnã noroade, vezi 
Apocalipsa 17:15: „Apele pe care le-ai vãzut, pe care ºade 
curva, sunt noroade, gloate, neamuri ºi limbi.” Imperiul 
roman s-a ridicat prin cucerirea Imperiului grec. 
Închinarea la fiarã înseamnã recunoaºterea duminicii, 
impuse de Biserica romano-catolicã drept zi de închinare, 
în locul zilei a ºaptea sfinþite de Dumnezeu, adicã sâmbãta, 
vezi Isaia 58:13-14: „Dacã îþi vei opri piciorul în ziua 
Sabatului, ca sã nu-þi faci gusturile tale în ziua Mea cea 
sfântã; dacã Sabatul va fi desfãtarea ta, ca sã sfinþeºti pe 
Domnul, slãvindu-L, ºi dacã-L vei cinsti, neurmând cãile 
tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale ºi nededându-te 
la flecãrii, atunci te vei putea desfãta în Domnul ºi Eu te voi 
sui pe înãlþimile þãrii, te voi face sã te bucuri de moºtenirea 
tatãlui tãu Iacov; cãci gura Domnului a vorbit.” 
Moºtenirea lui Iacov reprezintã patria cereascã, pe care a 
fãgãduit-o Dumnezeu tuturor celor ce se încred în El ºi Îl 
ascultã, vezi Epistola lui Pavel cãtre Evrei, cap. 11: „În 
credinþã au murit toþi aceºtia, fãrã sã fi cãpãtat lucrurile 
fãgãduite; ci doar le-au vãzut ºi le-au urat de bine de 
departe, mãrturisind cã sunt strãini ºi cãlãtori pe 
pãmânt... doreau o patrie mai bunã, adicã o patrie 
cereascã. De aceea lui Dumnezeu nu-I este ruºine sã Se 
numeascã Dumnezeul lor, cãci le-a pregãtit o cetate.” 
(Evrei 11: 13, 16)                 

În Apocalipsa 13:11-18, este descrisã o altã fiarã, 
ridicându-se din pãmânt, adicã într-un teritoriu nelocuit 
înainte, având douã coarne ca ale unui miel, simbolul 
nevinovãþiei: protestantismul în religie ºi democraþia în 
guvernare, care au stat la baza dezvoltãrii ºi succesului ei: 
este vorba de Statele Unite ale Americii. Vorbirea acestei 
naþiuni reprezintã acþiunile ei legislative. „Vorbea ca un 
balaur” reprezintã o contradicþie între temelia pe care o 
pusese la guvernarea ei ºi decretele pe care le va da în 
timpul din urmã. Aceastã fiarã, adicã SUA „a fãcut ca toþi: 
mici ºi mari, bogaþi ºi sãraci, slobozi ºi robi, sã primeascã 
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un semn pe mâna dreaptã sau pe frunte, ºi nimeni sã nu 
poatã cumpãra sau vinde, fãrã sã aibã semnul acesta, 
adicã numele fiarei, sau numãrul numelui ei...Cine are 
pricepere, sã socoteascã numãrul fiarei. Cãci este un 
numãr de om. ?i numãrul ei este: ºase sute ºase zeci ºi 
ºase.” (Apocalipsa 13:16-18) . 

Numãrul numelui fiarei este un numãr de om: ºase 
sute ºase zeci ºi ºase. Aceasta ne ajutã sã identificãm acest 
numãr cu cel al papei, conducãtorul Bisericii catolice. Papa 
se autointituleazã locþiitorul fiului lui Dumnezeu, adicã, în 
limba latinã:

 
În alfabetul roman, unele litere au ºi valoare de cifre: 

V = 5; I = 1; C = 100; L = 50; D = 500. Adunând literele cu 
semnificaþia de cifre din „VICARIVS FILII DEI”, obþinem 
exact numãrul specificat în profeþie, 666!

                                                                                                                
Primirea semnului pe frunte înseamnã acceptarea la 

nivelul minþii de a înãlþa duminica în locul Sabatului lui 
Dumnezeu: sâmbãta. Neurofiziologii au demonstrat cã la 
nivelul lobului frontal din creier se aflã sediul voinþei ºi al 
personalitãþii cuiva, locul unde se decid toate acþiunile 
noastre. Primirea semnului pe mânã simbolizeazã 
înfãptuirea, acþiunea propriu-zisã de omagiere a duminicii, 
în contrast cu sâmbãta, pe care Dumnezeu ne cere desluºit 
în Cuvântul Sãu, sã o sfinþim. Faptul cã nimeni nu va putea 
cumpãra sau vinde fãrã acest numãr, aratã cã mai întâi se 
vor lua mãsuri de restricþie economicã, apoi se vor da 
pedepse civile: amenzi, confiscarea bunurilor materiale... 
Ulterior se vor lua mãsuri mai severe împotriva celor ce vor 
rãmâne credincioºi lui Dumnezeu, sfinþind sâmbãta ºi nu 
duminica: închisoarea, tortura, robia, moartea, vezi 
Apocalipsa 12:17: „?i balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus 
sã facã rãzboi cu rãmãºiþa seminþei ei, care pãzesc 
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poruncile lui Dumnezeu ºi þin mãrturia lui Iisus Hristos.”                                                                                                                 

Apocalipsa 16:12-13 descrie o triplã alianþã satanicã: 
„Apoi am vãzut ieºind din gura balaurului ºi din gura 
fiarei ºi din gura proorocului mincinos trei duhuri 
necurate, care semãnau cu niºte broaºte. Acestea sunt 
duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite ºi care se 
duc la împãraþii pãmântului întreg, ca sã-i strângã pentru 
rãzboiul zilei celei mari a Dumnezeului Celui 
Atotputernic.” Balaurul este diavolul, fiara este Biserica 
romano-catolicã, iar proorocul mincinos este America 
protestantã apostaziatã. Aceastã alianþã va lua iniþiativa de 
a impune tuturor locuitorilor pãmântului semnul fiarei 
(Biserica romano-catolicã), adicã sfinþirea duminicii, in 
contrast cu adevãrata zi de odihnã sfinþitã de Dumnezeu: 
ziua a ºaptea, sâmbãta. Diavolul va lucra prin minuni 
spiritiste, vezi Apocalipsa 13:13: „Sãvârºea semne mari, 
pânã acolo cã fãcea chiar sã se pogoare foc din cer pe 
pãmânt, în faþa oamenilor.” El îi va amãgi pe conducãtorii 
acestei lumi, fãcându-i sã creadã cã toate accidentele, 
dezastrele naturale ºi criza economicã sunt conecinþele 
„mâniei lui Dumnezeu pentru cã oamenii nu cinstesc 
duminica!”

                                                                                                                                                                
Prin spiritism, Satana va lua chiar înfãþiºarea 

apostolilor care au scris Noul Testament, fãcându-i sã 
contrazicã ce au scris în urmã cu 2000 de ani ºi susþinând cã 
„Dumnezeu ar fi schimbat ziua de odihnã din sâmbãtã în 
duminicã!” Ca o încoronare a amãgirii sale ºi din dorinþa de 
a-i înºela, dacã ar fi cu putinþã, chiar ºi pe cei aleºi, Satana se 
va da drept Hristos, dar nu va putea sã contrafacã a doua 
venire a Domnului Iisus, vezi Matei 24:4, 23,24,26,27, 35, 
44: ”Bãgaþi de seamã sã nu vã înºele cineva... Atunci dacã 
vã va spune cineva: „Iatã, Hristosul este aici, sau acolo,” 
sã nu-l credeþi. Cãci se vor scula Hristoºi mincinoºi ºi 
prooroci mincinoºi; vor face semne mari ºi minuni, pânã 
acolo încât sã înºele, dacã va fi cu putinþã, chiar ºi pe cei 
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aleºi... Deci, dacã vã vor zice: „Iatã-L în pustie”, sã nu vã 
duceþi acolo, „Iatã- L în odãiþe ascunse”, sã nu credeþi. 
Cãci, cum iese fulgerul de la rãsãrit ºi se vede pânã la apus, 
aºa va fi ºi venirea Fiului omului... Cerul ºi pãmântul vor 
trece, dar cuvintele Mele nu vor trece...de aceea, ºi voi fiþi 
gata, cãci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vã 
gândiþi.”

                                                                                                                                                
Hristos Însuºi a venit ca sã împlineascã Legea, nu ca 

s-o schimbe sau s-o desfiinþeze, vezi Evanghelia din Matei, 
cap. 5:17-18: „Sã nu credeþi cã am venit sã stric Legea sau 
Proorocii; am venit nu sã stric, ci sã împlinesc. Cãci 
adevãrat vã spun, câtã vreme nu va trece cerul ºi 
pãmântul, nu va trece o iotã sau o frânturã de slovã din 
Lege, înainte ca sã se fi întâmplat toate lucrurile.”

                                                                                                                                            
Dacã Legea lui Dumnezeu s-ar fi putut schimba, nu 

ar mai fi fost nevoie ca Fiul nevinovat al lui Dumnezeu sã 
moarã în locul nostru. Pe noul pãmânt, Dumnezeu declarã 
cã tot Sabatul va fi ziua de închinare, vezi Isaia 66:22-23: 
„Cãci dupã cum cerurile cele noi ºi pãmântul cel nou, pe 
care le voi face, vor dãinui înaintea Mea – zice Domnul – 
aºa va dãinui ºi sãmânþa voastrã ºi numele vostru. În 
fiecare lunã nouã ºi în fiecare Sabat, va veni orice fãpturã 
sã se închine înaintea Mea, zice Domnul.”

Dumnezeu ne-a avertizat împotriva schimbãrii 
oricãrei porunci din Legea Sa. Noi trebuie sã-I rãmânem 
credincioºi lui Dumnezeu ºi sã nu ne temem de opoziþia 
oamenilor, cãci  Dumnezeu ne-a asigurat cã va interveni sã 
ne salveze, aºa cum S-a îngrijit de proorocul Ilie ºi cum l-a 
salvat pe Daniel din groapa cu lei ºi pe apostolii Petru ºi 
Pavel din închisoare: „Nu vã temeþi de cei ce ucid trupul, 
dar care nu pot ucide sufletul; ci temeþi-vã mai degrabã de 
Cel ce poate sã piardã ºi sufletul ºi trupul în gheenã... Cât 
despre voi, pânã ºi perii din cap, toþi vã sunt numãraþi.” 
(Matei 10: 28 ?i 30
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Cãci aºa vorbeºte Domnul oºtirilor: „Dupã slavã m-
a trimis El la neamurile care v-au jefuit; cãci cel ce se 
atinge de voi, se atinge de lumina ochilor lui.” (Zaharia 
2:8)                                

Noi nu trebuie sã ne temem nici în faþa morþii, cãci 
Domnul Hristos a zis: „Eu sunt Cel dintâi ºi Cel de pe urmã. 
Cel viu. Am fost mort ºi iatã cã sunt viu în vecii vecilor. Eu 
þin cheile morþii ºi ale Locuinþei morþilor.” (Apocalipsa 1:17 
?i 18)                                                                        

Deºi vom suferi batjocuri ºi persecuþie din partea 
celor rãi, Domnul Hristos va veni curând ca sã ne salveze, 
vezi Apocalipsa 21:1-4: „Apoi am vãzut un cer nou ºi un 
pãmânt nou, pentru cã cerul dintâi ºi pãmântul dintâi 
pieriserã ºi marea nu mai era. ?i eu am vãzut coborându-
se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântã, noul Ierusalim, 
gãtitã ca o mireasã împodobitã pentru bãrbatul ei. ?i am 
auzit un glas tare, care ieºea din scaunul de domnie ºi 
zicea: Iatã cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu 
ei ºi ei vor fi poporul Lui ºi Dumnezeu Însuºi va fi cu ei. El 
va fi Dumnezeul lor. El va ºterge orice lacrimã din ochii 
lor. ?i moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici 
þipãt, nici durere, pentru cã lucrurile dintâi au trecut.”    
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