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PREFAÞÃ
Este carnea un aliment bun sau rãu? Este complet sau
deficient? Dã sãnãtate sau nu? Întãreºte sau slãbeºte? Aduce
beneficii sau prejudiciazã? Acestea sunt problemele pe care ne
propunem sã le luãm în considerare în aceastã lucrare.
Opiniile în aceastã privinþã diferã mult de la o persoanã la
alta. Mulþi cred cã nu pot sã trãiascã fãrã sã mãnânce carne.
Ei cred cã dacã se lasã de carne devin slabi, se îmbolnãvesc ºi
mor. Odatã la piaþã am vãzut o doamnã cu o sacoºã în mânã
privind la o masã plinã cu tot felul de verdeþuri spunând: Mie
îmi plac acestea dar... ceea ce hrãneºte cu adevãrat este
carnea ... ; ºi nu a cumpãrat verdeþuri gândindu-se cã ea
n-ar fi hrãnitã cu ele.
Alþii care sunt bolnavi ºi nu cunosc motivul suferinþelor lor,
se gândesc cã trebuie sã mãnânce carne ca sã nu moarã. Taþii
ºi mamele obligã copiii lor slabi ºi bolnãvicioºi sã mãnânce
carne ca sã fie sãnãtoºi ºi sã fie puternici.
Alþii care nu mãnâncã carne ºi se bucurã de o bunã sãnãtate,
considerã cã s-ar îmbolnãvi dacã ar mânca carne. Însã alþii
mãnâncã foarte puþinã carne sau chiar deloc din motive
economice ºi considerã cã este acelaºi lucru a mânca sau a nu
mânca carne. Acestea sunt câteva din multele opinii care
abundã în legãturã cu aceastã problemã.
În lucrarea de faþã vom lãsa sã vorbeascã faptele,
experienþele ºi observaþiile ºtiinþifice.
Autorul
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1
Mâncarea de carne
din punct de vedere
istoric

L

a început omul se hrãnea exclusiv cu vegetale: fructe,
cereale, verdeþuri ºi rãdãcinoase.
Vegetalele erau alimentul unic pentru primele generaþii ale
strãmoºilor noºtri. Dar omul n-a întârziat sã transforme
binecuvântãrile lui Dumnezeu în blestem. Din fructul viþei a învãþat
sã prepare vin ºi a început sã se îmbete. Din aceastã cauzã a început
sã mãnânce ºi carne. ªi oamenii au devenit rãi. Nedreptatea,
corupþia, violenþa ºi tot felul de crime au umplut pãmântul. Domnul
a vãzut cã rãutatea omului era mare pe pãmânt ºi cã toate întocmirile
gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre
rãu... pãmântul era stricat înaintea lui Dumnezeu; pãmântul era plin
de silnicie. Geneza 6:5,11 Rezultatul a fost cã nedreptatea a ajuns
la limita rãbdãrii lui Dumnezeu ºi Domnul a distrus lumea de atunci
printr-un potop, care a lãsat semne inconfundabile pentru arheologii
din zilele noastre.
Dupã potop Dumnezeu a permis supravieþuitorilor sã mãnânce
carne de animale curate, deoarece toatã vegetaþia era distrusã de
ape ºi prin urmare lipseau fructele ºi celelalte verdeþuri pentru
hrana omului.
Dar cu toate acestea, fructele ºi cerealele au rãmas pentru ei
alimentele principale, fiindcã erau mai ieftine ºi economice. Se
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gãseau peste tot. Dacã erau cultivate creºteau din belºug peste tot
ºi þineau mult timp dacã erau îngrijite. Strãmoºii noºtri ºtiau sã
usuce fructe pentru tot anul, pânã la recolta urmãtoare.
Cu progresul civilizaþiei omenirea, se depãrteazã din ce în ce
mai mult de alimentaþia originalã suferind prin aceasta o mare
pierdere. Omul fuge de legile care îi guverneazã existenþa. Fuge
de alimentaþia originalã, naturalã, curatã ºi sãnãtoasã, pentru a
adopta un regim artificial cu consecinþe deplorabile pentru
sãnãtatea sa.
Din fericire, spunea un mare medic, campania de reîntoarcere
la alimentaþia originalã ºi sãnãtoasã, este fãcutã cu entuziasm,
devotament ºi rezultate apreciabile. Deja în aproape toate oraºele
se întâlnesc nu numai pieþe, dar ºi multe magazine speciale, cu foarte
multe feluri de fructe, verdeþuri, cereale, legume, la preþuri
avantajoase, capabile sã atragã interesul tuturor claselor sociale.
Vegetarianismul poate ºi trebuie sã fie practicat de toþi în zonele
cu clime calde sau reci. În regiunile reci este suficient sã ajutãm
cu alimente grase ºi uleiuri, pentru a obþine caloriile necesare
echilibrului organic. Aproape întotdeauna uleiul de mãsline, untul,
grãsimile ºi uleiurile, sunt suficiente pentru obþinerea acestui
echilibru.
Într-o climã caldã regimul vegetarian este o necesitate. Sunt
vegetale care, consumate, curãþã organismul eliberând sângele de
toxine. Prof. Dr. Deodato de Morais
În toate timpurile au fost indivizi care, dintr-un motiv sau altul,
s-au abþinut de la mâncarea de carne, hrãnindu-se exclusiv cu
vegetale. Vegetarianismul are mulþi apãrãtori convinºi, în special
printre legislatori, ºi printre oamenii învãþaþi ºi cei religioºi.
Pitagora, marele matematician al antichitãþii, graþie
vegetarianismului a murit centenar. Vorbind despre carne a spus:
Gândiþi-vã voi, oameni muritori, care murdãriþi corpurile voastre
cu un aliment atât de detestabil! Platon, în Republica sa idealã,
nu a autorizat carnea decât pentru soldaþii pe care îi considera
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inferiori. Epicur era de asemenea vegetarian. Marea parte a
ucenicilor sãi se mulþumeau cu exemplul sãu în a mânca pâine de
secarã ºi fructe. A spus în scrierile sale cã natura este puþin exigentã
ºi alimentele simple ºi moderate sunt suficiente pentru întreþinerea
organismului. Seneca, Plutarh, Ovidiu ºi Cicero erau de asemeni
adepþi ai vegetarianismului.
Contra consumului de carne s-au luptat pãrinþii bisericii, dupã
cum gãsim în scrierile lor. S. Ioan Crisostom a scris: Noi urmãm
exemplul lupilor ºi tigrilor! Sfântul Augustin a scris de asemeni:
Carnea este alimentul cãþelului; ºi S. Basilio cel mare, a spus:
Corpurile îngreunate cu carne sunt oprimate de boli.
În biserica catolicã  a spus un mare medic  mulþi sfinþi au
fost vegetarieni: Bento, Francisco Xavier, Domingos, Tereza de
Jesus, Bernardo, Afonso de Liguori, Ignaþiuo de Loiola; ºi alþii ca
S. Joa Crisostoma, Sfântul Ieronim, S. Basilio, Sf. Augustin, Sf.
Grigore ºi Sf. Clemente de Alexandria, considerau carnea aliment impropriu unui creºtin ºi adecvat numai pãgâinilor!  Dr.
Tulio Chaves, Como se Deve Curar!, pag. 194.
Multe ordine religioase au respectat în totul regula primitivã ºi
adepþii lor au fost recompensaþi cu o longevitate notabilã. Pãrinþii
francezi Trapistas, de Bellefontaine, erau în exclusivitate
vegetarieni. Cartoful, sfecla roºie ºi varza, constituiau alimentaþia
lor de bazã. Cu acest regim aveau succes considerabil la lucru, se
simþeau bine ºi ajungeau la o vârstã înaintatã.
Mulþi oameni celebri din trecut erau vegetarieni. ªi în ziua de
astãzi sunt mulþi în cercurile intelectuale din America ºi Europa.
Este demn de notat cã mulþi adepþi ai vegetarianismului sunt
oameni învãþaþi. Aceºtia, cu sârguinþã continuã ºi activã, ca un
cãutãtor de diamante, în cãutarea de mai multã înþelepciune, sapã
prin cunoºtinþa legilor sãnãtãþii ºi ajung sã descopere ºi sã se
convingã cã mâncarea de carne este absolut improprie pentru om
ºi cã vegetarianismul este regimul ideal, din mai multe motive.
Facultãþile fiinþei omeneºti fiind puternic legate de procesul
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intelectual, gusturile ºi înclinaþiile sale senzuale sunt în multe cazuri
slabe ºi uºor de stãpânit, deoarece, cu cât este mai puternic
intelectul, cu atât este mai micã senzualitatea ºi astfel se adapteazã
mai uºor la convingerile ce culmineazã în dobândirea unui regim
alimentar mai bun.

PITAGORA
(580-496 i.Hr.)

NEWTON
(1642-1727)

TOLSTOY
(1828-1910)

PLATON
(428-347 i.Hr.)

LINEU
(1707-1778)

GANDHI
(1869-1948)

MILTON
(1608-1674)

ROUSSEAU
(1712-1778)

BERNARD SHAW
(1856-1950)

Vegetariasmul a fost adoptat în toate timpurile
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2
Este omul
din naturã carnivor
sau vegetarian?

N

atura este dotatã cu legi fixe. A trãi în de acord cu ele
înseamnã a conserva sãnãtatea ºi vigoarea. Cãlcarea lor
înseamnã îmbolnãvire, slãbire, atrofiere ºi scurtarea vieþii.
Imagineazã-þi, stimate cititor, cazul în care cineva, în mod experimental, creºte un jaguar cu ierburi ºi fructe. Este evident cã acest
animal nu se va simþi bine cu un asemenea regim. Dar sã
presupunem acum un caz opus: Sã creascã cineva un ied cu cãrnuri.
Ce s-ar întâmpla? Dacã ar mânca carne s-ar îmbolnãvi ºi ar muri
înainte de timp.
Care este natura omului în ceea ce priveºte alimentaþia sa?
Este omul carnivor, sau vegetarian? Aceast lucru trebuie sã-l
cunoaºtem pentru a nu repeta greºeala din exemplele precedente.
Când vede un dinte de câine biologul ºtie imediat cã este
vorba de un animal carnivor. Pe de altã parte examinând dintele
unui berbec sau bou, de asemeni nu se poate înºela. Va vedea
imediat cã este vorba de animale erbivore ...
Datoritã acestei diferenþe în alimentaþie, existã o diferenþã de
dentiþie atât de mare, cã nici un biolog nu va confunda dinþii acestor
douã animale.
9

Tot astfel, prin studiul unui dinte uman, se poate ºti care este
alimentaþia omului. Existã multe date care, dacã ar fi necesar ar
veni sã completeze studiul, împrãºtiind orice îndoialã care s-ar
putea ridica.
În loc de a cerceta numai un singur dinte de om, pentru a afla
care este alimentaþia sa naturalã, noi avem întreaga dentiþie, care
ne oferã o imagine mai clarã, aºa cã nu suntem în situaþia de a
face studiul unui singur dinte.
Studiul gurii, stomacului, intestinului, ficatului ºi al datelor care
vorbesc despre origine, examinate în lumina anatomiei ºi fiziologiei
comparate, ar constitui teme în sine pentru multe volume.
Maxilarele, forma lor, articulaþia ºi masticaþia, din perspectiva
mecanicii, etc., constituie ºi ele obiectul unui studiu suplimentar.
Datele psihologice despre preferinþa copiilor pentru fructe ºi
repulsia lor pentru carne, ar face dovada în favoarea unei alimentaþii
de fructe.
Deþinerea acestor date scoate în evidenþã cã natura alimentaþiei
omului nu poate fi învãluitã în mister. Ea este definitã ºi poate fi
abordatã foarte bine. Dyeno Castanho, Para Ter Saude Perfeita.
Prin falsa adaptare, omul s-a transformat în omnivor, mâncând
de toate. Aceasta este însã o aberaþie a naturii.
Creatorul naturii a dat omului raþiune ºi inteligenþã,
aºezându-l într-o poziþie superioarã tuturor celorlalte fiinþe create. Acel care a creat atât de perfect a fost deasemenea meticulos
în alegerea celei mai bune alimentaþii. ªi Dumnezeu a zis: 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! Geneza 1:29. Mai târziu la aceste
lucruri Creatorul a adãugat: ªi sã mãnânci iarba de pe câmp.
Geneza 3:18. Toþi acei care cautã sã prescrie pentru om o dietã
diferitã de cea originalã care i-a fost prescrisã de Acela care a
fost atunci ºi este ºi astãzi Cel mai competent pentru a o prescrie,
se trudesc în zadar ºi urmarea prescripþiilor lor au dus la slãbiciune.
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Cartea Cãrþilor spune cã Creatorul face sã creascã ... verdeþuri
pentru nevoile omului ca pãmântul sã dea hranã Psalmi 104:14.
Creatorul nu asigurã pradã pentru om ca la leu, tigru sau
jaguar. Chiar dacã omul, prin felul lui, s-a îndepãrtat de Dumnezeu,
a uitat de chemarea sa ºi de scopul creãrii sale ºi a pierdut calea
luminoasã a naturii, nu este capabil sã prindã un porc sau o vacã
cu dinþii ºi sã ucidã animale, sfâºiindu-le cum face o fiarã.
Creatorul, de altfel a potrivit omului o anatomie ºi fiziologie la
care regimul carnivor niciodatã nu se poate adapta, ci numai
regimul vegetarian.
Sã þinem cont de faptul cã instinctul, simþul, vederea, etc., omului
sunt foarte diferite de ale animalelor, care se hrãnesc cu carne, ºi
vom vedea cã omul s-a abãtut mult de la calea naturii în a urma
exemplul fiarelor ºi pãsãrilor rãpitoare. Vorbesc de instinctul uman
original, natural, nepervertit, aºa cum se manifestã la copii.
Multele condimentãri au fãcut ca instinctul sã fie schimbat ºi
de asemenea vederea ºi simþul. Niciodatã nu vom vedea un copil
alergând în urma unei cãruþe cu carne sau la un coº cu aºa ceva,
pentru a lua bucãþi de cadavre, cum ar fi un rinichi, creier sau ficat
atrofiat de animal mort. Totuºi îl vedem sãrind în carul cu fructe,
sau trecând în curtea vecinului ca sã batã mere, pere sau piersici
ºi este foarte mulþumit sã aibã în mâinile sale o parã, un mãr sau
un ciorchine de struguri. Aici vedem clar cum se remarcã încã
instinctul ºi vederea. Copiii sunt cei care ne dau aceste probe ºi
exemple. Nu adulþii, pentru cã aceºtia sunt guvernaþi de vicii ºi
degenerare spre deosebire de cei mici, pentru care natura are
rezervatã o protecþie a moºtenirii.
ªtiinþa vorbeºte deja prin gura marilor ei înþelepþi: Omul nu
este carnivor din naturã.
Poate fi demonstrat cu mare uºurinþã cã omul nu trebuie sã
mãnânce carne, prin însãºi construcþia sa anatomicã ºi prin
instinctul sãu diferit de animalele carnivore ºi feroce  Prof. A.
Valeta, Clinica Naturista, pag. 262 ºi 263.
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Puþini copii  spunea Sir Henry Thompson  apreciazã partea
alimentarã constituitã din carne. Mã simt satisfãcut prin faptul cã
ei urmãresc în acest domeniu propriul lor instinct deoarece
rezultatul va fi obþinerea multor profite în loc de numai unul.
Copiii preferã fructele în locul cãrnii ºi ar continua cu acest
gust dacã obiceiul nu i-ar constrânge sã procedeze împotriva
glasului naturii  scria John Evelyn.
Cuvier, cunoscut naturist francez, spunea:
Toatã structura corpului uman, pânã în cele mai mici
particularitãþi ale sale, corespunde unei alimentaþii vegetariene...
Alimentul natural al omului, evaluat prin structura sa, constã în
fructe, rãdãcini ºi alte pãrþi feculente ale zarzavaturilor. Mâinile
sale îi oferã toatã facilitatea pentru a le aduna. Pe de o parte
maxilarele scurte ºi de forþã moderatã, ºi pe de altã parte egalitatea
dinþilor sãi în lungime, în comparaþie cu ceilalþi dinþi ºi molarii sãi
în formã de tuberculi, nu îi permit sã se hrãneascã cu furaje, iarbã,
nici sã devoreze carne, dacã aceste alimente nu ar fi fost preparate
în prealabil, prin fierbere.
Fructele ºi plantele comestibile constituie alimentele cele mai
potrivite pentru om  spunea Lineo, botanist suedez.
Unii scriitori, fãrã a-ºi da prea bine seama de ceea ce scriu,
susþin cã omul primitiv era carnivor, trãind în principal din vânat,
pescuit ºi de asemenea consuma carne umanã. Totuºi Empedocles,
filozof grec (490-430 î.Hr.) scria: În timpurile primitive carnea
era consideratã ca o mâncare infamã; iar membrii nobili considerau
uciderea de animale pentru a le devora, ca o crimã odioasã.
Dr. J.H.Kellogg, explicã motivele pentru care alimentaþia cu
carne este improprie pentru om, astfel:
Carnivorii  spune el  se considerã adaptaþi la o alimentaþie
de carne; însã acest lucru nu are loc în cazul omului ºi al altor
primate. Câinele, de exemplu, are un ficat mult mai mare, în
comparaþie cu corpul sãu, ºi decât ficatul uman. Pe lângã aceasta,
ficatul câinelui ºi al altor animale carnivore transformã acidul uric
12
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în uree, în timp ce ficatul uman ca ºi al multor animale superioare,
nu face acelaºi lucru. Luându-se în considerare cã biftecurile ºi
costiþele conþin 0,9072 g de acid uric pe o jumãtate de kg de
greutate ºi pancreasul ºi timusul 4,536 g în medie pe kg este evident cã organismul uman este foarte puþin pregãtit pentru a se
apãra contra relelor din alimentele de aceastã naturã. Aceasta
este sublinierea fãcutã de Dr. Fox cã glandele distrugãtoare de
otrãvuri  hipofiza, suprarenalele ºi tiroida  sunt mai mari la
pisici, la câini ºi la vulturi, care sunt animale carnivore, decât la
om ºi la alte animale necarnivore.
O altã adaptare la alimentaþia cu carne, pe care omul ºi alte
primate nu o posedã, este în legãturã cu mãrimea intestinelor care,
dupã cum aratã Metchnikoff este scurt la animalele carnivore în
comparaþie cu mãrimea corpului ºi mult mai lung la animalele
care se alimenteazã cu vegetale (10 la 30 de ori lungimea corpului).
Intestinele scurte la carnivore constituie o protecþie parþialã contra absorbþiei de toxine din reziduurile alimentare în putrefacþie.
Excrementele animalelor carnivore sunt într-un înalt grad intrate
în putrefacþie ºi urât mirositoare. Como Devemos Viver, pag.
193, 194

Copiii preferã
fructele în locul
cãrnii ºi ar continua
cu acest gust dacã
obiceiul nu i-ar
constrânge sã procedeze împotriva
glasului naturii.
John Evelyn.

13

Mulþi considerã carnea ca un aliment ce
conferã o forþã excelentã ºi cã vegetalele
formeazã o dietã sãrãcãcioasã. Dar ºtiinþa
ºi practica resping aceastã idee.
14
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3
Depinde
vigoarea fizicã
de consumul de carne?

M

ulþi considerã carnea ca un aliment ce conferã o forþã
excelentã ºi cã vegetalele formeazã o dietã
sãrãcãcioasã. Dar ºtiinþa ºi practica resping aceastã idee. Sã
urmãrim:
Japonezii sunt în principal vegetarieni. Mãnâncã în special orez
integral ºi verdeþuri. ªi au multã rezistenþã pentru lucru.
Dupã cum ne informeazã Gautier ºi Labbe, eminente autoritãþi
în probleme dietetice, erau în Rusia þãrani care trãiau cu legume,
pâine neagrã ºi usturoi, lucrau 16-18 ore pe zi ºi erau dotaþi cu o
extraordinarã forþã fizicã, depãºind des marinarii americani.
Turcii, care sunt foarte moderaþi, ne bând decât apã sau
limonadã, se alimenteazã cu orez, legume ºi fructe, ºi foarte rar
carne, sunt renumiþi pentru vigoarea lor fizicã.
Minerii din America de Sud, spune Gautier, muncitori
temperaþi, ce nu cunosc folosirea cãrnii, duc pe umerii lor greutãþi
pânã la 100 kg, cu care urcã de 12 ori pe zi scãri verticale de 6080 m înãlþime.
Sclavii din Egipt care se hrãnesc cu boabe de porumb ºi
sorg, aproape nu cunosc carnea, aleargã alãturi de mãgari timp
de zile întregi, vâslesc cu putere, scot apã continuu din râul Nil ºi
executã splendide forme atletice.
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La construcþia canalului Suez s-au angajat muncitori arabi ºi
englezi. Primii se hrãneau cu grâu ºi curmale ºi nu mâncau carne.
Ultimii mâncau carne de vacã. Inginerul Lesseps, care a fãcut
proiectul ºi conducea lucrãrile, a rãmas foarte impresionat de
faptul cã arabii vegetarieni aduceau mai mult serviciu decât englezii
carnivori, el însuºi devenind un adept al vegetarianismului.
Intre luptãtorii antici din Grecia ºi Roma existau mulþi
recordmeni vegetarieni. ªi astãzi în mediile atletice sunt mulþi
campioni care se abþin sã mãnânce carne.
Este o greºealã sã presupunem cã tãria muscularã depinde de
folosirea cãrnii. Nevoile organismului pot fi mai bine acoperite ºi
ne putem bucura de o sãnãtate mai bunã fãrã folosirea acesteia.
Cerealele, împreunã cu fructele, nucile ºi legumele au toate
proprietãþile nutritive pentru a face un sânge bun. Aceste elemente
nu sunt furnizate atât de bine sau deplin printr-o alimentaþie cu
carne. Dacã folosirea cãrnii ar fi fost esenþialã pentru sãnãtate ºi
tãrie, hrana pe bazã de carne ar fi fost inclusã în alimentaþia hotãrâtã
pentru om de la început. D.V. 315
Cei care consumã carne nu fac altceva decât sã mãnânce
cereale ºi legume la mâna a doua; cãci animalul primeºte din aceste
lucruri nutrienþii care produc creºterea. Viaþa care este în cereale
ºi legume trece în consumator. Noi o primim mâncând carnea
animalului. Cu cât mai bine este sã o luãm direct, mâncând hrana
pe care Dumnezeu a hotãrât sã o folosim! D.V. 312
Când se întrerupe folosirea cãrnii în alimentaþie, existã deseori
un simþãmânt de slãbiciune, o lipsã de vigoare. Mulþi prezintã
acest lucru ca dovadã cã hrana animalã este esenþialã; însã aceasta
se întâmplã pentru cã alimentele de acest gen sunt aþâþãtoare,
pentru cã înfierbântã sângele ºi excitã nervii - de aceea li se simte
atât de mult lipsa. Unii vor gãsi cã le este tot atât de greu sã
renunþe la alimentele din carne cum îi este beþivului sã se lase de
pãhãrelul lui; dar schimbarea le va face mult bine. D.V. 315
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4
Carnea
este slãbiciune

E

xplicaþia biochimicã a rezistenþei mai mici a carnivorilor
în comparaþie cu vegetarienii este datã de dr. J.H.Kellogg,
în urmãtoarele cuvinte:
Rezistenþa suferã sub influenþa otrãvurilor oboselii iar otrãvurile
ce cauzeazã oboseala au trei origini: a) modificãri chimice ce au loc
în muºchi în timpul exerciþiului; b) acizi minerali ºi alte substanþe
producãtoare de obosealã ingerate cu alimentele; c) otrãvuri produse
de bacteriile proteolitice, care produc în colon putrefacþia proteinelor
neabsorbite. Otrãvurile din cea de a doua ºi a treia clasã sunt derivaþi
din proteinele a cãror acþiune neutralizatoare a acidului lactic, produs
în timpul exerciþiului muscular, s-a diminuat cu introducerea în
organism de acid fosforic care a scãzut alcalinitatea în sânge. Hill,
fiziolog englez, a demonstrat cã acel acid lactic se poate produce în
proporþie de 1,77 g pe secundã la un alergãtor rapid. Când se mãnâncã
carne o cantitate de 8 la 5 procente din ea rãmâne nedigeratã ºi la
ajungerea în colon suferã putrefacþie.
Dr. Lee, Profesor de fiziologie la universitatea din Columbia,
a supus experimentului produse de putrefacþie (indol ºi escatol)...
ºi a verificat cã erau otrãvuri puternice producãtoare de obosealã.
Având în vedere aceºti factori devine evident cã o persoanã
care mãnâncã carne ºi intrã într-un test de rezistenþã ar fi în stare
de inferioritate prin faptul cã în sângele ei deja se gãsesc pânã la
17

un anumit grad de substanþe toxice generatoare de obosealã, ºi va
ajunge mai repede la limita rezistenþei sale, decât o persoanã care
se abþine de la carne, a cãrei alcalinitate în sânge este ridicatã, ºi
ale cãrei þesuturi sunt libere de toxinele din colon. Como Devemos
Viver, pag. 197,198.
Havens Emerson, de la Universitatea din Columbia, admitea cã
o mai micã rezistenþã a carnivorilor în comparaþie cu vegetarienii
se datoreazã în parte naturii acidogene a cãrnii ºi în parte absorbþiei
de toxine din reziduurile în putrefacþie în colon. Având mai puþinã
putrefacþie în colon, zice el, creºte rezistenþa muscularã.
Metchnikoff afirma cu stãruinþã cã putrefacþia cãrnii în intestinul
gros este unul din principalii factori ai micºorãrii vieþii omului.
Prof. Fisher spune: S-a demonstrat cã mâncarea de carne ºi o
dietã cu multã proteinã, în loc sã creascã puterea de rezistenþã a
unei persoane, în realitate o diminueazã, ca ºi alcoolul. Aceste
rezultate se explicã prin faptul cã sunt în cantitate redusã materiile
de eliminare nitrogenoase, care se acumuleazã în þesuturile aceluia
a cãrui alimentaþie conþine puþine proteine. ªi pe de altã parte, acela
care foloseºte alimente de carne, ingerã parte din aceste materii de
eliminare deja formate în propria carne, pe lângã ceea ce se formeazã
prin distrugerea alimentului, în mãsura în care va fi folosit pentru a
completa necesitãþile corpului. The Home Physician, pag. 293.
Alimentaþia de carne oferã mai puþin randament ºi mai puþinã
cantitate de forþã, fie cã este carne de vacã, de pasãre sau peºte. În
arderea internã alimentele de carne sufãr o pierdere maximã de
energie introduc acidoze în echilibrul chimic ºi învenineazã organele,
þesuturile ºi sângele cu acid uric. Prof. Bircher Benner.
Regimul vegetarian este o dietã de energie prin excelentã, fiindcã
în vegetale predominã hidraþii de carbon care sunt o adevãratã sursã
de energie muscularã. Cercetãrile lui Chaveau au demonstrat cã
muºchii, în activitatea lor se folosesc de energia eliberatã prin arderea
glicogenului muscular. Acum, glicogenul este derivat din hidraþii de
18
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carbon. Prin urmare alimente ca cereale, cartofi ºi fructe dulci, sunt
un izvor de energie muscularã.
Cele mai puternice animale din lume cum ar fi elefantul, rinocerul,
hipopotamul, cãmila, se hrãnesc cu vegetale. Majoritatea marilor
reptile ºi a celor mai puternice animale, din toate timpurile, care au
trãit pe suprafaþa planetei noastre, s-au hrãnit cu vegetale.

Alimentaþia de carne oferã mai
puþin randament ºi mai puþinã cantitate
de forþã.
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5
probe de rzistenþã
între
carnivori
ºi vegetarieni

M

ultele experienþe care au fost fãcute dovedesc valoarea
energeticã a regimului vegetarian. Multe exemple ar
putea fi citate care dovedeasc superioritatea regimului vegetarian
din punct de vedere al forþei musculare. Analele sportive furnizeazã
argumente în acest sens. În Anglia, ani de zile, cicliºtii vegetarieni
au obþinut toate recordurile la 131 ºi 277 mile. Oley, unul din cei
mai celebri a parcurs 196 mile în 12 ore. El se hrãnea numai cu
sandwich-uri vegetariene, fãinã integralã ºi vin fãrã alcool, foarte
bogat în glucozã.
A fost de asemeni un vegetarian numit Dose, care, într-o probã
organizatã de Uniunea din Leipzig, în 1899, a ajuns pe primul loc
dintre 16 alergãtori, ajungând cu 15 minute înainte de ora
prevãzutã.
Profesorul William E. Fich, de la Clinica Vanderbilt a
Asociaþiei de Medici ºi Chirurgi din New York relateazã despre
o probã fãcutã odatã de profesorul Irving Fisher între carnivori ºi
vegetarieni.
Fisher  spunea el  a fãcut unele experienþe de rezistenþã
comparatã între 16 mâncãtori de carne (studenþi la Universitatea
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Yale ºi 32 de vegetarieni de la Sanatoriul din Battle Creek. Ultimii
erau vegetarieni de 4-20 de ani. Nu numai cã se abþineau de la
carne, dar ºi de la cafea, ceai ºi condimente; în afarã de acestea
nu consumau alcool ºi tutun. Rezultatele diverselor teste au
demonstrat cã vegetarienii, fãrã excepþie erau mult superiori în
rezistenþã celor ce foloseau o alimentaþie mixtã, cu toate cã ultimii
fuseserã atleþi antrenaþi ºi vegetarieni erau neantrenaþi  infirmieri,
medici, lucrãtori la secþia de bãi  ºi erau la o vârstã mai înaintatã
decât ceilalþi.
Aceastã experienþã a lui Irvin Fisher (pare sã fie aceeaºi) este
astfel relatatã în douã numere din Yale Medical Journal:
În lipsa altei metode mecanice exacte pentru a mãsura
rezistenþa s-au folosit teste simple de rezistenþã cu menþinerea cât
mai mult posibil a braþelor întinse orizontal ºi a genunchilor îndoiþi
foarte jos. Compararea rezultatelor la întinderea braþelor a revelat
o mare superioritate de partea acelora care nu consumã carne.
Numai 2 din cei 15 care mâncau carne au avut un rezultat bun la
acest test, menþinând braþele întinse peste un sfert de orã alãturi
de 22 din cele 32 de persoane necarnivore care au depãºit aceastã
limitã. Nici unul din cei care mâncau carne n-a rezistat timp de o
jumãtate de orã, alãturi de 15 din cei 32 de necarnivori care au
depãºit aceastã limitã. Dintre aceºtia 9 au depãºit o orã, 4 au
depãºit 2 ore ºi unul a depãºit 3 ore.
În marºuri, vegetarienii sunt fãrã rival. În 1899, într-un marº de
112 km, între Berlin ºi Schenhoolz erau între cei 25 de competitori,
8 vegetarieni. Primele 6 locuri au fost obþinute de aceºtia.
Învingãtorul Karl Mann, a fãcut cãlãtoria în 14 ore ºi 11 minute.
Acest Karl Mann, vegetarian, a bãtut de asemenea recordul ºi
într-un alt marº de 202 km între Dresda ºi Berlin, distanþa aceasta
el parcurgând-o în 26 de ore ºi 52 minute.
În alergarea de la Maraton, de aproximativ 42 km, învingãtor
a fost un vegetarian pe nume Koleimann. A fãcut alergarea în 2
ore ºi 32 minute, fãrã sã fi mâncat.
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Odatã, cu ani în urmã, centrul excursionist Brazilian a organizat
competiþii de marº între carnivori ºi vegetarieni. În prima cãlãtorie
care a fost între Rio ºi Petropolis, doi vegetarieni au ocupat primul
ºi al doilea loc. În a doua probã (circuit Cascadura, Cais Faroux,
Praia Leblon, Barra da Tijuca, Jacarepagua, Cascadura), ca
distanþã aproximativ echivalentã cu prima, a învins de asemenea
un vegetarian, parcurgând circuitul în 9 ore ºi jumãtate. ªi pe lângã
faptul cã vegetarienii, în ziua urmãtoare probei puteau fãrã
dificultate sã-ºi vadã normal de ocupaþiile lor, carnivorii au avut
nevoie sã se odihneascã câteva zile.
Diferitele experienþe care au fost fãcute cu privire la rezistenþa
omului în raport cu regimul alimentar, demonstreazã cã vegetarienii
pot lucra de 2 sau 3 ori mai mult timp ºi sunt capabili sã execute
de 2-3 ori mai multe contracþii musculare succesive decât
carnivorii.
Alt fapt care dã o bunã mãrturie în favoarea vegetarianismului,
este cã animalele erbivore sunt mult mai rezistente decât cele carnivore. Leul ºi tigrul, feroce ºi violente cum sunt, nu pot alerga
continuu mai mult de 1 km, fãrã sã fie foarte obosite. În vânãtorile
de lupi, în vastele stepe din Rusia, vânãtorul cãlãrind un cal ajunge
repede lupul, pentru cã acesta din urmã oboseºte repede,
nemaiputând sã alerge, iar calul cu vânãtorul cãlare, nu oboseºte.
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Competiþiile atletice demonstreazã superioritatea
regimului vegetarian
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6
Carnea are o
valoare alimentarã
inferioarã

D

in punct de vedere nutritiv, carnea este un aliment deficitar,
prin lipsa mare a unor elemente esenþiale unei bune nutriþii.
Carnea este deficientã în vitamine. Vitaminele se gãsesc din
abundenþã în vegetale ºi numai în cantitãþi foarte mici în carne. ªi
când se fierbe carnea se mai reduc încã vitaminele deoarece unele
din ele se distrug.
Carnea, contrar pãrerii încetãþenite, este un aliment mediocru...
În materie de ºtiinþã, vegetarienii au câºtigat dezbaterea. Regimul
lor este cel care garanteazã cel mai bine sãnãtatea, longevitatea ºi
vigoarea fizicã... Dr. Alberto Seabra
Nu existã în carne ingrediente ce nu pot fi înlocuite, într-o
mult mai bunã calitate comparativ cu mai mult de o mie de produse
din regnul vegetal. Carnea este un aliment costisitor ºi insuficient
pentru a forma sânge ºi þesuturi sãnãtoase. Carnea slabã în medie
conþine circa 72% apã, 20% proteinã, 5% grãsime, 2% reziduri
ºi 1% materie mineralã. Proteina este formatã pe bazã de
aminoacizi dar nu este suficientã pentru o creºtere adecvatã.
Carnea slabã este deficientã în vitaminele A ºi B ºi conþine foarte
puþinã vitaminã C. Prin urmare are valoare anti-scorbuticã redusã.
Cãrnurile ambalate ºi conservele în pickles (legume marinate) sunt
practic fãrã valoare în acest sens. Rezidurile conþin majoritatea
24
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otrãvurilor din materiile de expulzare, care dau cãrnii un efect
stimulent fiind greºit considerate ca proprietãþi fortificante. Carnea
este foarte deficitarã în sodiu, calciu ºi fier. Puþinul fier ce se
gãseºte în ea se datoreazã micii cantitãþi de sânge reþinutã în
þesuturile musculare. Acest fier este inferior în valoare biologicã
comparativ cu cel conþinut în fructe ºi vegetale, sintetizat direct
prin razele luminii solare. Otto Carque, Vital Facts Abaout
Drugs, pag. 199
În Anglia regimul vegetarian a fost experimentat pe scarã largã.
London Vegetarian Association a supus odatã 10.000 de copii la
un regim vegetarian în timp ce Country Council din Londra la un
acelaºi numãr de copii, a dat un regim alimentar în care însã a
inclus ºi carne. Dupã ºase luni toþi copiii au fost examinaþi de
medici ºi s-a constatat cã în general vegetarienii se bucurau de o
mai bunã sãnãtate, crescuserã mai mult în greutate, aveau muºchi
mai puternici ºi aveau o culoare mai frumoasã decât ceilalþi copii
(hrãniþi cu o alimentaþie mixtã). În urma rezultatului acestei
experienþe Country Concil din Londra a transferat acelei asociaþii
vegetariene grija de a hrãni în regim vegetarian acelaºi numãr de
copii sãraci pe cheltuiala Prefecturii.
În Bibliile noastre putem citi fiecare cã nu carnea este cea
care dã sãnãtate, vigoare fizicã ºi luciditate mentalã. Când poporul
Israel, pedepsit, a fost dus în captivitatea babilonianã, regele
Babilonului a ales 4 tineri evrei sã-i serveascã la curte. Unul din
ei a fost Daniel, care pentru marea sa capacitate a obþinut o poziþie
de onoare. Regele Nebucadneþar, în primul rând a plãnuit sã
pregãteascã aceºti patru tineri captivi, calificându-i pentru serviciul
la curte. Trebuia sã înveþe limba ºi ºtiinþele haldeilor ºi sã urmeze
un regim alimentar, indicat de rege, pentru a se întãri fizic. Regele
a ordonat sã li se dea sã mãnânce carne ºi sã bea vin, alimente ce
se serveau la propria sa masã. Astfel el intenþiona sã le asigure
o mai bunã dezvoltare fizicã ºi intelectualã. Dar iatã ce s-a
întâmplat:
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Împãratul le-a rânduit în fiecare zi o parte din bucatele de la
masa lui ºi din vinul din care bea el, vrând sã-i creascã timp de
trei ani, dupã care aveau sã fie în slujba împãratului... Daniel s-a
hotãrât sã nu se spurce cu bucatele alese ale împãratului ºi cu
vinul pe care-l bea împãratul ºi a rugat pe cãpetenia famenilor
dregãtori sã nu-i sileascã sã se spurce. Dumnezeu a fãcut ca Daniel
sã capete bunãvoinþã înaintea cãpeteniei famenilor dregãtori.
Cãpetenia famenilor a zis lui Daniel: Mã tem numai de domnul
meu, împãratul, care a hotãrât ce trebuie sã mâncaþi ºi sã beþi, ca
nu cumva sã vadã feþele voastre mai triste decât ale celorlalþi tineri
de vârsta voastrã, ºi sã-mi puneþi astfel capul în primejdie înaintea
împãratului.
Atunci Daniel a zis îngrijitorului, cãruia îi încredinþase cãpetenia
famenilor privegherea asupra lui Daniel, Hanania, Miºael ºi Azaria:
Încearcã pe robii tãi zece zile, ºi sã ni se dea de mâncat
zarzavaturi ºi apã de bãut; sã te uiþi apoi la faþa noastrã ºi la a
celorlalþi tineri care mãnâncã din bucatele împãratului ºi sã faci
cu robii tãi dupã cele ce vei vedea! El i-a ascultat în privinþa
aceasta ºi i-a încercat zece zile. Dupã cele zece zile, ei erau mai
bine la faþã ºi mai graºi decât toþi tinerii care mâncau din bucatele
împãratului. Îngrijitorul lua bucatele ºi vinul care le erau rânduite
ºi le dãdea zarzavaturi. Dumnezeu a dat acestor patru tineri ºtiinþã
ºi pricepere pentru tot felul de scrieri ºi înþelepciune; mai ales
însã a fãcut pe Daniel priceput în toate vedeniile ºi în toate visele.
La vremea sorocitã de împãrat ca sã-i aducã la el, cãpetenia
famenilor i-a adus înaintea lui Nebucadneþar. Împãratul a stat de
vorbã cu ei: dar între toþi tinerii aceia, nu s-a gãsit nici unul ca
Daniel, Hanania, Miºael ºi Azaria. De aceea ei au fost primiþi în
slujba împãratului. În toate lucrurile care cereau înþelepciune ºi
pricepere, ºi despre care îi întreba împãratul, îi gãsea de zece ori
mai destoinici decât toþi vrãjitorii ºi cititorii în stele, care erau în
toatã împãrãþia lui. Daniel 1:5,8-20.
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7
influenþa cãrnii
în degenerarea
raselor

S

tudiindu-se diferitele rase umane, se observã cã tendinþa
la degenerare este mai accentuatã între carnivori. Tipurile
mai degenerate nu se gãsesc între vegetarieni, ci sunt între
mâncãtorii de carne. Tipurile cele mai curate ale generaþiei umane
se întâlnesc între acei a cãror alimentaþie constã din vegetale, cum
ar fi bãºtinaºii din insulele Hindostao, descriºi de Sir Robert
McCarrison ca cele mai frumoase specimene din specia umanã
pe care le-a vãzut vreodatã.
McCarrison relata cã în timp de 7 ani de activitate medicalã
între hunzi a verificat cã nu se cunoºtea apendicita, cancerul, colita,
calculii biliari ºi ulcerele între aceºti vegetarieni.
Regimul vegetarian exercitã influenþã destul de favorabilã în
frumuseþea fizicã ºi în armonia sufletului. Bernardin de Saint Pierre
Polinezienii din Pacific constituie o rasã foarte frumoasã. Între
ei se disting samoanii. Care este alimentaþia acestei rase? Constã
în cocos proaspãt, cereale ºi rãdãcinoase.
Circasionii sunt altã rasã de o frumuseþe notabilã. Se hrãnesc
în special cu vegetale culese din grãdinile lor.
Calmucii care locuiesc aproape de circasioni, sunt un popor
foarte înapoiat, nesociabili ºi au o formã fizicã neatrãgãtoare.
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Mãnâncã carne de toate speciile, inclusiv de ºoareci, pisici, cai,
ºopârle, etc.
ªi locuitorii insulelor Adamanas aproape de India, constituie
un popor degenerat din punct de vedere fizic ºi moral. Mâncarea
lor principalã este carnea ºi peºtele.
Alt popor degenerat ºi foarte urât sunt melanezienii care sunt
mâncãtori de carne de balenã ºi chiar canibali.
Decadenþa se remarcã în adoptarea cãrnii ºi alcoolului ºi se
accentueazã cu progresul erorilor alimentare  declara Dr. Paul
Carton.
Comandantul Donald Mac Millan, celebru explorator arctic,
relata cã eschimoºii (care mãnâncã carne din abundenþã) trãiesc
puþin, ajung inutili la vârsta de 50 de ani, rãmânând atunci fãrã
dinþi ºi îmbãtrânind; foarte rar ating vârsta de 60 de ani ºi niciodatã
nu ajung la 65.
Între naþiunile civilizate tendinþa la degradare este mult mai mare,
decât între rasele mai puþin avansate. Statisticile recente aratã cã
descreºterea populaþiei în Anglia a fost atât de mare în ultimii câþiva
ani, datoritã degenerãrii care, dacã ar continua în aceeaºi proporþie,
în mai puþin de 100 de ani ar duce la reducerea populaþiei acestei
þãri de la 40 de milioane la 4.400.000 de locuitori. ªi în alte þãri
civilizate se constatã aceeaºi decadenþã. Pe de altã parte totuºi nu
existã tendinþa de depopulare în naþiunile asiatice  Japonia ºi China,
unde oamenii mãnâncã aproape exclusiv vegetale, consumând
fiecare persoanã doar între 0,5 - 2,5 kg de carne pe an. Astfel, în
timp ce rasa albã descreºte, creºte rasa galbenã cu aproximativ 910 milioane pe an. Popoarele asiatice prosperã de mii de ani cu o
alimentaþie fãrã carne. În China folosirea cãrnii, inclusiv cea de
peºte, este aºa de scãzutã cã nici chiar în pãrþile mai populate nu
obiºnuiesc sã fie incluse în calculele naþionale de alimentaþie; ºi
subprodusele animale  ouãle ºi lactatele  sunt foarte puþin folosite.
Pentru chinezi fasolea soia este carne, lapte ºi ouã.
Dr. Victor Heiser, în cartea sa Youre the Doctor, a scris:
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Fasolea soia, acea micã plantã onoratã, atât de uºor de digerat,
cunoscutã în Orient ca fiind carnea fãrã oase, este cel mai bogat
aliment în proteinã dupã albuºul de ou ºi posedã pe de altã parte
proteine cu caracteristici animale în mai mare numãr decât orice
altã legumã
Laptele este dificil de obþinut la tropice. Pentru a ocoli aceastã
dificultate s-a pregãtit în Pekin un preparat de soia în care s-a
demonstrat cã se gãsesc principalele elemente conþinute în lapte.
Pentru mine acest amestec a fost unul dintre cele mai neplãcute
pe care le-am încercat. Totuºi bebeluºii alimentaþi cu aceastã
bãuturã neplãcutã ºi greþoasã o apreciazã, o doresc, o savureazã
cu plãcere. ªi ce se întâmplã când li se oferã lapte bun ºi proaspãt
de vacã? Imediat îl scuipã. Probabil cã vor continua în restul vieþii
preferând ceva ce pentru alþii este respingãtor.
În sprijinul punctului de vedere eronat cã alimentaþia cu carne
este avantajoasã sau cel puþin cã nu este dãunãtoare se obiºnuieºte
a se cita faptul cã naþiunile mai civilizate care au fãcut mari realizãri
cum ar fi Germania, Anglia, Franþa, SUA, consumã multã carne.
Acum aceleaºi naþiuni consumã mari cantitãþi de tutun ºi bãuturi
alcoolice. ªi prin aceasta ar putea sã se spunã cã aceste articole
sunt benefice? Nu! De o mie de ori nu! Carnea, tutunul ºi alcoolul,
folosirea liberã a drogurilor, viaþa libertinã, etc. sunt obstacole
enorme ce fac imposibil un mai mare progres al acestor popoare
numite civilizate. Dacã n-ar fi existat aceste obstacole, ele ar fi
realizat mult mai mult.
Mulþi se tem de vegetarianism, gândindu-se cã ar fi un regim
dezechilibrat. Ei îºi închipuie cã ar fi slabi ºi bolnavi dacã s-ar
lãsa de mâncarea de carne. Ce înºelãciune este aceasta! Este
imposibil ca cineva sã fie slab sau bolnav ca urmare a unei
alimentaþii vegetariene bine orientate. Dar, pentru ce existã
vegetarieni slabi ºi bolnavi?  ar putea întreba cineva. Pentru cã
deja erau aºa sau încã mai rãu înainte de a cãuta vindecare în
vegetarianism. Graþie acestui sistem se vor înregistra îmbunãtãþiri.
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Dacã n-ar fi fost regimul vegetarian, ei ar fi murit poate. Dacã
existã un vegetarian bolnav, atunci vegetarianismul nu este o cauzã,
ci este un remediu pentru boalã. Nu este bolnav pentru cã este
vegetarian, ci din contrã devine vegetarian pentru cã este bolnav
ºi sperã sã obþinã vindecare cu ajutorul vegetarianismului.

Soia:
înlocuieºte
- ouãle
- carnea
- laptele

O jumãtate de kg de fasole soia
este echivalent, în proteine cu:

1 kg carne
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30 ouã

6 l lapte
Carnea ºi sãnãtatea

8
Carnea
ºi longevitatea

S

-a discutat mult despre care ar fi regimul alimentar potrivit
unei vieþi mai lungi la om. Metchnikoff de asemenea s-a
ocupat de aceastã problemã, verificând cã popoarele balcanice,
în special bulgarii, erau dintre europeni cei care aveau o mai mare
longevitate ºi aceasta datoritã laptelui acru de care acele popoare
fãceau mult uz.
Este adevãrat cã între bulgari se gãsea cel mai mare indice de
longevitate din Europa. În 1911 existau în Bulgaria, la fiecare milion
de locuitori în medie 947 centenari. Faptul determinant al vieþii
lungi întrei ei nu era totuºi folosirea laptelui acru, cât folosirea în
cantitate micã a cãrnii în alimentaþia lor. Este logic cã consumând
puþinã carne, se înlocuieºte cu lactate. Viaþa lungã se obþine, cu sau
fãrã lapte acru, când se renunþã la carne. Bulgaria este o þarã în
special agricolã. Bulgarii mãnâncã puþinã carne. Dintre toate þãrile
din Europa ei au cel mai mare numãr de vegetarieni. Iatã motivul
pentru care se gãseºte acolo un indice de longevitate atât de mare.
Dr. Clive Maine McCay, de la Universitatea Conell, a fãcut
odatã interesante experienþe de longevitate, cu ºoareci. ªoarecii,
dupã cum ºtim cu toþii, sunt folosiþi pentru experienþe în laboratoare.
Dr. McCay a separat douã grupuri de ºoareci. La un grup a dat
toatã specia de alimente din abundenþã. La alt grup a dat minimul
necesar de hranã.
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Rezultatul a fost cã ºoarecii din primul grup creºteau rapid ºi
cam la vârsta de 100 de zile se reproduceau. Cu toate acestea
mulþi erau bolnavi ºi îmbãtrâneau prematur. La vârsta de 300 de
zile mulþi erau deja impotenþi ºi aveau pete de pãr lipsã. ªoarecii
din acest grup au trãit pânã la aproximativ 600 de zile în medie,
fiind doar doi care au ajuns la 900 de zile, dar fãrã dinþi ºi bolnavi.
ªoarecii din al doilea grup, pe de o parte creºteau mult mai
încet, dar în schimb s-au menþinut sãnãtoºi ºi cu toþi dinþii ºi la
vârsta de 900 de zile erau încã în plinã perioadã de reproducere,
ajungând sã trãiascã pânã la 1400 de zile.
Mamiferele în general, trãiesc 6 pânã la 12 ori timpul creºterii
lor (maturitãþii). Omul crescând pânã la 20 sau 25 de ani, ar trebui,
proporþional sã trãiascã 120 pânã la 250 de ani.
Cã vegetarienii ajung în medie la o mai mare longevitate decât
omnivorii, este un fapt indiscutabil. În Balcani, Turcia, Georgia,
India, etc., unde se consumã puþinã carne, se gãseºte un mai mare
numãr de persoane de vârstã considerabil avansatã.
În 1920 era în Rio de Janeiro o familie de bãtrâni de culoare.
El avea 138 de ani ºi ea 99 ani. Au fost aduºi din Africa ºi au
lucrat ca sclavi timp de 78 de ani pânã la abolirea sclavagismului
în 13 mai 1888. Ei au declarat cã alimentaþia lor era aproape
exclusiv vegetarianã ºi foarte limitatã, deoarece erau foarte sãraci.
Am citit într-o comunicare istoria cãpitanului californian
Diamond, care, la 110 ani mergea pe bicicletã ºi care a trâit pânã
la 120 de ani. Longevitatea lui se datora adoptãrii în timpul celei
de a doua jumãtãþi a vieþii a regimului vegetarian.
Miguel Solis din Columbia  informa Dr. S.M.Bertoni  a
murit la 203 ani. Alimentaþia sa era aproape exclusiv din mandioca
ºi suc de trestie ºi la fiecare 15 zile el postea o zi.
Este de asemenea cunoscut cazul lui Zora Hagha, din Turcia
care a trãit pânã la 164 de ani. Nu fuma, nu bea alcool, nici nu
mânca carne.
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În O Estado de Sao Paulo din 24 aug. 1952 a apãrut o ºtire
din care transcriem: Milionarului nord american Bernard Mac
Fardden i-a fost permis sã-ºi sãrbãtoreascã a 84 sa aniversare,
sãrind cu paraºuta deasupra Parisului. Mac Fadden a repetat ce a
fãcut în New York, anul trecut deasupra râului Hudson, pentru a
demonstra cã încã este tânãr. Octogenarul s-a cãsãtorit a doua
oarã în urmã cu patru ani ºi spune cã secretul vitalitãþii sale
este exerciþiul fizic ºi regimul vegetarian.
Multe persoane nedorind sã se convingã de efectele
prejudicioase ale cãrnii spun cã cunosc cazuri de oameni ce au
ajuns la 90 sau 100 de ani mâncând carne, bând ºi fumând. Fãrã
îndoialã. Dar câþi din aceºtia gãsim într-un milion? ªi aceºtia,
sã-mi fie permis sã adaug, ar fi trãit mult mai mult timp dacã s-ar
fi supus principiilor de abstinenþã ºi sobrietate, nefolosind carne,
alcool sau tutun.
Ceea ce aratã cã persoanele care au ajuns la vârste înaintate
folosind totuºi aceste otrãvuri în tot timpul vieþii ºi mãrturisesc cã
aceasta este o dovadã cã aceste otrãvuri nu fac atât rãu, ar putea
spune de asemenea cã munca în minele de cãrbune este igienicã
ºi sãnãtoasã aducând ca probã cã minerii care totuºi au lucrat în
mine, erau robuºti, puternici ºi mureau bãtrâni. Ambele argumente
au aceeaºi bazã.
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Subgreutatea
ºi obezitatea

E

xistã mulþi care se tem sã renunþe la mâncarea de carne
de teamã cã vor fi slabi. Dar mâncarea de carne
îngraºã? Da, dar foarte puþin.
Alimentele albuminoase de asemenea produc anumitã
cantitate de grãsime în þesuturi, dar produc o mult mai micã
cantitate decât alte alimente. Este motivul pentru care animalele
carnivore, ca jaguarul, tigrul, leul, care se hrãnesc numai cu carne,
sunt în general mai mult slabe decât grase.  Waldemiro Potsch
Zoologia pag. 170.
Rezervele de grãsime care se depun în celulele þesutului
conjunctiv, în celulele adipoase ale þesutului celular, subcutanat,
în muºchi, în faldurile sau cutele peritoneului, în jurul rinichilor,
etc. îºi au originea în principal în hidraþii de carbon (cereale,
tuberculi, feculi, etc.) ºi în grãsimile ingerate ca alimentaþie.
Existã carnivori graºi ºi slabi ºi existã de asemenea vegetarieni
graºi ºi slabi. ªi atât într-un caz, cât ºi în celãlalt, depunerile de
grãsime se fac datoritã hidraþilor de carbon ingeraþi  cartofi, orez,
fasole, mãmãligã, macaroane, pâine, zahãr, etc. Aceste alimente
îngraºã când sunt consumate în exces.
Cantitatea de grãsime în corp variazã dupã vârstã, regim
alimentar ºi alte condiþii individuale. Existã prin urmare diferite
tipuri de obezitate:
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Obezitatea alimentarã, produsã de alimente  în principal
hidraþii de carbon  ingeraþi în exces, în cantitate mult mai mare
decât cea necesarã pentru consum;
Obezitatea constituþionalã, produsã prin diferiþi factori, ca
de exemplu, predispoziþie ereditarã, pe care o au foarte multe
persoane, multele abateri mãrunte în alimentaþie determinã
fenomenul de îngrãºare;
Obezitate glandularã, produsã prin perturbaþiile glandelor
de secreþie internã (tiroida, hipofiza, glandele suprarenale), care
frecvent întârzie catabolismul grãsimilor ºi produc obezitate.
Vom arãta cum se provoacã depunerile de grãsime în organism. Dar ce are de a face grãsimea cu sãnãtatea? Grãsimea nu
este un semn de sãnãtate. Sunt multe persoane grase ºi bolnave.
Idealul este sã fii slab ºi sãnãtos.
Cunosc persoane care au renunþat la mâncarea de carne ºi
s-au îngrãºat; altele au slãbit; altele  marea majoritate  au rãmas
la fel.
Cunosc persoane care nu au slãbit când s-au lãsat de mâncarea
de carne, dar au slãbit la înlocuirea orezului ºi fasolei care le
mâncau la prânz ºi la cinã cu o masã de fructe ºi alta de verdeþuri,
cu puþinã pâine de secarã sau grâu integral, miere, grãsime vegetalã,
etc. De la trei sau patru mese ce le aveau înainte zilnic, au trecut
la douã mese ºi au slãbit. Dar în compensaþie au ajuns sã se bucure
de o mai bunã sãnãtate. Eu însumi am fãcut aceastã experienþã cu
mine. Înainte rãceam frecvent. Acum practic nu cunosc rãceala.
De altfel, din propria mea experienþã pot sã spun cã cea mai
bunã alimentaþie sunt fructele ºi verdeþurile crude, care
aprovizioneazã organismul cu toate elementele nutritive necesare
ce nu se gãsesc în alimentele fierte, ºi mult mai puþin în carne.
Când cineva schimbã regimul carnivor pentru regim vegetarian, poate în principiu sã aibã impresia cã nu este bine hrãnit ºi
cã imediat îi va fi foame. Dar aceastã senzaþie este doar psihicã.
În puþin timp dispare. Mâncând fructe dimineaþa eram alimentat
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pentru restul zilei, simþind foame dupã amiazã când luam
urmãtoarea masã: când mãnânc orez ºi fasole, sau orice altã
mâncare gãtitã, simt foame imediat dupã câteva ore. ªi dacã aº fi
mâncat carne, ar fi încã ºi mai rãu.
Faptul cã aceste cãrnuri, cum ar fi biftecuri, costiþe, etc. nu
satisfac necesitãþile nutritive generale ale organismului, a fost clar
demonstrat în observaþiile lui Stefansson în regiunile arctice. ªi
dacã se mãnâncã carne în cantitate considerabilã foamea nu
înceteazã. Însãºi aprovizionarea din abundenþã cu iepuri de casã
la indieni, ei o numesc regim de foame, pentru cã ea (foamea)
absolut nu este satisfãcutã. Irving Fisher e Haven Emerson,
Como Devemos Viver pag. 195.
De aceea spunem: Dacã fructele ºi verdeþurile, care au fost
create pentru a servi ca alimente, nu hrãnesc, atunci nu existã hranã.
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Efectele
alimentaþiei cu carne
asupra corpului

P

ractic numai oamenii ºi animalele domestice se îmbolnãvesc
în timp ce bolile sunt foarte rare printre animalele
sãlbatice. De ce aceasta? Singura cauzã poate fi aceasta: animalele
sãlbatice trãiesc în armonie cu legile naturii. Omul, din partea sa,
ºi animalele domesticite de el, trãiesc în dezacord cu legile naturii.
Legile existenþei noastre nu ne scutesc de efectele cãlcãrii lor.
Toate cãlcãrile de lege rezultã în prejudiciul sãnãtãþii pentru
cãlcãtor.
Nici o boalã nu vine la întâmplare. Orice boalã este rod al
unui trai greºit ºi în dezacord cu legile naturii.
Boala poate apare în acest fel sau în acel organ, poate apare la
stomac, în intestine, la rinichi, în ficat, plãmâni sau în inimã, se
poate manifesta sub o formã sau alta, poate sã aibã un nume simplu
sau complicat, dar cauza este mereu aceeaºi: trãirea în dezacord
cu legile naturii. ªi cea mai mare parte dintre greºelile care se
comit, contra cãrora natura protesteazã energic, sunt mâncãrurile
ºi bãuturile nepotrivite.
Stomacul este inegalabil unul dintre organele cele mai delicate din corpul uman ºi de asemenea, acela care primeºte din
partea noastrã cea mai micã îngrijire ºi foarte puþinã atenþie.
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Ignoranþa comunã cu privire la valoarea ºi funcþia organelor
interne este cauza responsabilã pentru oribilele suferinþe la care
este supusã omenirea. Suferinþele în principiu vindecabile, se
transformã  prin nepãsarea noastrã  în boli grave, de multe ori
nevindecabile. Nu avem noþiunea beneficiilor pe care noi le-am
avea dintr-o igienã alimentarã sãnãtoasã. Mâncãm de multe ori
prea mult sau prea puþin. Mucoasa gastricã este victima noastrã
preferatã, supusã la a primi alimente grele, condimente stimulante
ºi alcool  inamicul nr. 1  care, cu sosuri piperate, muºtaruri,
etc. atacã fãrã milã stomacul, care, chiar dacã oferã o rezistenþã
neobiºnuitã, va cãdea învins prin grave afecþiuni.
De ce sã neglijãm stomacul? De ce ne amintim de el numai
când simþim manifestãrile ºi simptomele dureroase atât de
neplãcute ca: aciditate mare, arsuri, gaze ºi vomã?
Dacã am avea pentru acest organ, atât de esenþial vieþii ºi
sãnãtãþii, aceeaºi preocupare ºi aceeaºi grijã pe care o avem pentru
pielea noastrã, pe care o dorim curatã, proaspãtã ºi sãnãtoasã,
90% din bolile grave n-ar exista ºi omenirea ar suferi mai puþin,
ar mânca mai bine, o hranã mai potrivitã. Dyeno Castanho, Para
Ter Saude Perfeita, pag. 8 ºi 9
În beneficiul sãnãtãþii tuturor organelor noastre unul din primele
lucruri care trebuie exclus din alimentaþie este carnea.
Carnea nu a fost niciodatã cel mai bun aliment; folosirea ei
este însã acum de douã ori nesigurã, de vreme ce rata bolilor la
animale creºte atât de rapid. Cei care consumã alimente din carne
ºtiu prea puþin ce mãnâncã. Adesea, dacã ar putea vedea animalele
cât sunt în viaþã ºi ar cunoaºte calitatea cãrnii pe care o consumã,
s-ar întoarce de la ea cu dezgust. Oamenii mãnâncã neîncetat
carne, care este plinã de germeni tuberculoºi ºi canceroºi. Astfel
se transmit tuberculoza, cancerul ºi alte boli fatale.
Þesuturile cãrnii de porc colcãie de paraziþi. Despre porc,
Dumnezeu a zis: Sã-l priviþi ca necurat. Sã nu mâncaþi din carnea
lor ºi sã nu vã atingeþi de trupurile lor moarte (Deut. 14:8).
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Aceastã poruncã a fost datã deoarece carnea de porc nu este
potrivitã ca aliment. Porcii sunt animale care se hrãnesc cu stârvuri
ºi aceasta este singura folosinþã pentru care au fost destinaþi.
Niciodatã, în nici o împrejurare, carnea lor nu trebuia sã fie
consumatã de fiinþele umane. Este imposibil ca vreo fãpturã sã
aibã carnea hrãnitoare când elementul sãu natural este murdãria
ºi când se hrãneºte cu lucruri respingãtoare.
Adesea, animalele sunt duse la târg ºi vândute pentru carnea
lor - când ele sunt atât de bolnave, încât proprietarii lor se tem sã
le mai pãstreze. ªi chiar unele din metodele de îngrãºare a lor
pentru piaþã produc boala. Închise, lipsite de luminã ºi aer curat,
respirând atmosfera grajdurilor murdare, îngrãºându-se probabil
cu hranã degradatã, întregul corp se contamineazã curând cu materia stricatã.
Animalele sunt adesea transportate pe distanþe lungi ºi supuse
la mari suferinþe pânã sã ajungã la târg. Luate de pe pajiºtile verzi
ºi cãlãtorind multe mile obositoare, pe drumurile prãfuite ºi
arzãtoare sau înghesuite în vagoane murdare, tremurând de
epuizare, adesea lipsite timp de multe ore de apã ºi hranã, bietele
creaturi sunt conduse la moarte pentru ca fiinþele omeneºti sã se
poatã bucura de trupurile lor moarte.
În multe locuri, peºtii sunt atât de contaminaþi de murdãriile cu
care se hrãnesc, încât constituie o cauzã a bolilor pentru cei care
îi consumã. Aceasta se întâmplã în special acolo unde peºtii vin
în contact cu materia deversatã de marile oraºe. Peºtii care se
hrãnesc cu reziduurile de dejecþie pot ajunge în ape aflate la
distanþã ºi pot fi prinºi într-un loc în care apa este curatã ºi
proaspãtã. Astfel, folosiþi ca hranã, ei produc boala ºi moartea
celor care nu suspecteazã pericolul.
Efectele unei diete pe bazã de carne pot întârzia sã se arate;
acest lucru nu este însã o dovadã cã nu este dãunãtoare. Puþini
pot fi convinºi sã creadã cã tocmai carnea pe care au mâncat-o
este cea care le-a otrãvit sângele ºi le-a produs suferinþã. Mulþi
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mor de boli datorate în întregime dietei carnivore, în timp ce cauza
realã nu este bãnuitã nici de ei, nici de alþii. D.V. 294, 295
Când pãrinþii rãu orientaþi ºi derutaþi dau copiilor lor carne ºi
supã de carne în sânge, datoritã acestui aliment intrã o stare de
excitare care transformã înclinaþiile fiilor în congestionãri
periculoase ºi inflamaþii. Nu este important ca aceºti copii sã aibã
aspect înfloritor. Aceasta nu este o dovadã de sãnãtate adevãratã.
Pe dinafarã se aseamãnã cu merele roºii ºi frumoase la aspect,
dar sunt stricate înãuntru. Un vânt mic este suficient pentru a le
dãrâma.
Nu existã în corpul uman organ care sã resimtã mai mult la
influxul de mâncare de carne ca organele genitale; ºi acesteia
(mâncãrii de carne) i se datoreazã faptului cã mulþi adolescenþi
nefericiþi, la ajungerea pubertãþii cad frecvent victime consecinþelor
nefaste ale unui regim contrar naturii  Dr. Rich Nagel, medic ºi
scriitor german.
Bunii igieniºti ºtiu astãzi cã pentru a corecta aceastã tendinþã
corupãtoare în copii este necesarã o modificare a regimului lor
alimentar, abolind carnea ºi toþi stimulenþii ºi condimentele picante.
Aºa cã pãrinþii ar trebui sã ia în considerare aceastã realitate!
Carnea este un excitant al sistemului nervos Observaþia
curentã în clinici este cã marii consumatori de carne sunt foarte
frecvent afectaþi de boli nervoase, ce nu se gãsesc printre
vegetarieni ºi care chiar se amelioreazã cu acest regim; acesta
este cazul neurasteniei ºi isteriei. Lucrul acesta este mai bine
confirmat în boala Basedow ºi în mixedem, care nu tolereazã
carnea. Suprimarea ei este condiþia indispensabilã pentru
ameliorare ºi de îndatã ce bolnavul se întoarce la acel aliment,
deja boala se agraveazã. Sunt boli care depind mult de funcþiile
glandelor ºi boli ale sistemului nervos care se agraveazã prin
mâncarea de carne. Dr. Alberto Seabra
Dacã depindem de regimul animal pentru aprovizionarea
noastrã cu proteine, nu primim aceste elemente alimentare în stare
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purã, fiindcã împreunã cu carnea se introduc în corpul nostru multe
boli. Astãzi se recunoaºte cã animalele au devenit o sursã de
îmbolnãvire. Alimentul carne este în ziua de azi mai mult decât
periculos. Numai datoritã indiferenþei din partea consumatorilor
de carne mulþi desconsiderã bolile care domnesc între animale în
zilele noastre.
S-a dovedit printr-un lung lanþ de experienþe cã o dietã cu multã
proteinã produce boala lui Bright, arterosclerozã ºi hipertensine
arterialã, chiar ºi în animalele carnivore. Alt fapt care trebuie sã atragã
atenþia noastrã este cã cancerul apare într-o medie mai mare în þãrile
unde se consumã multã carne. D. Nicolici, The Original Diet, pg. 24
Un renumit medic francez spune cã bolile care pot proveni din
alimentaþia cu carne sunt urmãtoarele: apendicita, astmul, caracter
dur ºi violent, cecul (prima parte a intestinului gros) sensibil,
epigastru sensibil, epilepsia, guta, hemoroizi, constipaþie cu
alternanþã de diaree, putrefacþii intestinale, supraexcitare genitalã,
ulcere gastrice, vegetaþii.
Acelaºi medic spune cã alimentul carne acþioneazã asupra
corpului uman ca un bici asupra calului obosit. Omul de asemenea
primeºte biciuri stimulante prin intermediul toxinelor din carne
ce exercitã acþiune iritantã la efortul de uzurã al ficatului ºi
rinichilor, pentru munca în exces din care provin insuficienþele,
inflamaþiile, cancerul etc.
Datoritã ficatului organismul nostru este pânã la un anumit punct,
protejat de efectele erorilor alimentare, inclusiv efectele rele ale
alimentaþiei cu carne. Dar funcþionarea ficatului are limite. Fiind
nevoit sã lucreze continuu în exces pentru a face faþã otrãvurilor
din carne, din sosurile picante, din sosul englez, din drogurile
farmaceutice etc., se congestioneazã. ªi dacã continuã sã fie
supraîncãrcat cu aceste veninuri rãul se agraveazã. Mâncarea de
carne agraveazã bolile ficatului ºi abstinenþa de la carne aduce
îmbunãtãþiri considerabile. Aceasta este ceea ce observaþiile
ºtiinþifice au confirmat. Prin urmare, cine doreºte sã asigure sãnãtate
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ficatului sãu nu trebuie sã mãnânce carne, nici vreun alt articol
dietetic nesãnãtos.
Rinichiul este în condiþii analoge. Încãrcat cu eliminarea
produselor terminale din digestia cãrnii, prin filtrul sãu trec
otrãvurile ce nu trebuie a fi reþinute. Dacã i-am da de lucru prea
mult, organul s-ar îmbolnãvi ca ºi ficatul.
Pancreasul este pus în acelaºi pericol de predispoziþie la boalã.
Sã se ia în consideraþie legãturile diabetului cu abuzul de carne
sau agravarea acestor boli cu preponderenþã de alimentaþie
asemãnãtoare ºi legãturile de dependenþã între diabet ºi pancreas
ºi se va vedea cã nu existã exagerare în acuzare.
Producãtor de acid uric, regimul carnivor însoþeºte artrita,
ameliorând-o sau agravând-o, dupã cum este diminuat sau crescut.
Intestinul suferã de asemenea consecinþe. Chiar de la digestie
simplã el dã loc la toxine ºi predispune la constipaþii prin absenþa
de excitaþii peristalice ce le datorãm celulozei vegetale.
Ateroscleroza, îmbãtrânirea prematurã, sunt urmarea
îmbolnãvirilor pancreasului.
În faþa atâtor rele dovedite, va fi probabil obligatoriu de a
înlocui carnea? Vegetarienii au trãit în general o viaþã deplin
sãnãtoasã ºi printre ei întâlnim cele mai frumoase exemplare de
longevitate  Dr. Alberto Seabra.
Carnea este pe de o parte deficientã, nu numai în vitamine, ci
dealtfel în calciu ºi alte substanþe alcaline ºi pe de altã parte bogatã
în acid fosforic, ceea ce rezultã în acidoze ºi ca urmare în
hipertensiune arterialã, aterosclerozã ºi boli de rinichi.
Sub influenþa cãrnii  spune Dr. Loroud  creºte vâscozitatea
sângelui ºi circulaþia sângelui devine mai dificilã; între consumatorii
de carne vedem apãrutã ateroscleroza ºi apoplexia; suprimarea
cãrnii ºi înlocuirea cu un regim vegetarian fiind un mare mijloc
pentru a obþine o ameliorare în aceste boli.
Dr. Louis H. Newburgh, de la Universitatea din Michigan, a
introdus praf de carne în raþia iepurilor de casã, producând în
42

Carnea ºi sãnãtatea

aceste rozãtoare aterosclerozã ºi prin
acelaºi procedeu a produs nefritã
(boala lui Bright) în ºoareci.
Este adevãrat cã omul are
nevoie de proteine pentru a
repara þesuturile uzate. Dar este
de asemenea adevãrat cã în general se ingerã mult mai multã
proteinã decât este necesar.
Excesul trebuie imediat convertit în
uree, de cãtre ficat, ºi eliminat prin
rinichi. Dar se întâmplã cã acest organ, primind o cantitate prea mare de
proteine nu face faþã la o asemenea
activitate ºi rezultã intoxicaþie
proteicã. Boala lui Bright  spune
Ceea ce face ca organele
J.H. Kellog  poate, în multe cazuri,
corpului sã fie pãstrate în
bunã funcþionare, este
aproape în majoritate, sã fie
atenþia ce li se acordã
consideratã o intoxicaþie proteicã
cronicã.
Dr. Artur Hunter, dupã studierea influenþei alimentaþiei cu carne
în presiunea arterialã, a arãtat cã presiunea sângelui estre în medie
cu 10 procente mai mare la carnivori decât la vegetarieni. Ceea
ce a dus la acest studiu a fost faptul cã într-o companie de asigurãri
în care el era acþionar principal, a descoperit cã în general
presiunea sanguinã a unui chinez este cu 8 procente mai scãzutã
decât a unui american. Încheind studiul sãu a zis: Consideratã în
ansamblul ei, populaþia SUA, cred cã un regim mai adecvat cu
mai puþine alimente de origine animalã, va rezulta într-o presiune
sanguinã mai micã ºi longevitate mai mare, cu aceeaºi aptitudine
pentru exercitarea activitãþii ei.
În continuare transcriem unele cuvinte ale Dr. Uzeda Moreira,
citate în Diario Popular de Sao Paulo 25 oct. 1949:
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Popoarele orientale, care consumã o mare cantitate de orez
ºi legume, nu sufãr de aterosclerozã, anginã pectoralã, infarct
miocardic ºi hemoragii cerebrale. Acestea sunt boli tipice
occidentale ºi în deosebi ale ultimului timp. De când omul
occidental a trecut la a se supraalimenta, preferã alimente bogate
în colesterol, care este un mare inamic al adultului, când este în
doze excesive. ªi unde se gãseºte acest element? Cercetãrile
chimice l-au gãsit în jambon, în slãnina de porc, în ouã, în unt,
lapte din abundenþã, smântânã, brânzã, grãsimi animale. Toate
acestea intrã în meniul yankee care este la modã ºi se consumã
la o scarã largã, dând ca rezultat cã 60% din persoanele cu mai
mult de 50 de ani mor în boli datorate aterosclerozei.
Carnea iritã tubul digestiv. Prin urmare pricinuieºte
hiperclorhidria, constipaþia ºi enterita (inflamaþia mucomembranoasã).
Mac Carrison, Hoffman ºi alte autoritãþi în materie de igienã
alimentarã, în legãtura lor cu bolile spun cã bolile de cancer sunt
foarte rare între cei ce adoptã o alimentaþie vegetarianã, atât oameni,
cât ºi animale ºi aduc mãrturie cã aceastã boalã se întâlneºte mai mult
în Australia ºi SUA, þãri în care se mãnâncã multã carne. ªi aceeaºi
cauzã atribuie eminentele autoritãþi ºi altor boli degenerative.
Tuberculoza este în cele mai multe cazuri contactatã de om prin
alimente. Carnea ºi laptele sunt vehiculele ei obiºnuite  declara
Marcel Labbe, în cartea sa Regimurile alimentare.
Cercetãrile actuale despre nutriþie  spune dr. J.H.Kellog 
demonstreazã foarte clar cã alimentele de carne nu sunt superioare
vegetalelor ºi cã de asemenea, în ultimii ani s-au acumulat probe
indiscutabile care stabilesc legãtura între alimentaþia cu carne ºi bolile
grave de diferite feluri; de aceea n-ar fi surprinzãtor ca în împrejurãrile
secolului actual sã avem mãrturia unui declin notabil al folosirii ei,
chiar dacã sunt fãcute eforturi extraordinare prin propagandã de
crescãtorii de vite ºi industriaºi pentru creºterea consumului acestui
aliment.
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Albuminele animale produc acid uric în organismul uman, ceea
ce nu se întâmplã cu albuminele vegetale. Prin urmare, folosirea cãrnii
ca aliment poate facilita producerea gutei ºi formarea calculilor renali.
Cãrnurile intrã rapid în descompunere ºi sunt pline de toxine ca
acestea: purina, ptomaina, xantina etc., care sunt otrãvuri împotriva
cãrora organismul uman nu are glande neutralizante cum au hiena ºi
pãsãrile rãpitoare.
Însãºi supa de gãinã cu orez nu are aceastã putere alimentarã
extraordinarã, cum se imagineazã. Nu este nici mãcar uºor digerabilã.
Existã medici care în ziua de azi interzic nu numai supa de gãinã,
dar ºi supa de pui, bolnavilor aparatului digestiv ºi celor în covalescenþã
de gripã, afirmând cã grãsimea din aceastã carne supraîncarcã
stomacul ºi iritã intestinele.  Prof. Dr. Deodato de Morais
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Craniul unui animal carnivor

Craniul unui om

Comparaþi dantura omului
cu cea a animalului carnivor
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efectele cãrnii
asupra dinþilor omului

C

arnea este un aliment cu înaltã aciditate ºi foarte deficient în sãruri de calciu, care sunt atât de necesare pentru
menþinerea echilibrului alcalin din sânge ºi aprovizionarea cu
elementele necesare pentru oase ºi dinþi Cariile dentare, dupã
cum se ºtie, rezultã din acþiunea chimicã a reziduurilor alimentare
asupra dinþilor. Particulele alimentelor vegetale crude, deºi nu pot
fi atât de uºor reþinute între dinþi, ºi chiar dacã ar fi, nu oferã
aceleaºi pericole la descompunere.  D.Nicolici The Original
Diet, pag. 24
Este important sã înþelegem echilibrul corect acido-bazic din
sânge. Sângele este predominant alcalin. Un exces de acid scoate
afarã, extrage bazele minerale (în special calciu) din oase, dinþi,
etc. determinând demineralizarea.
Percy R. How, de la ªcoala de Ondotologie ºi Medicinã din
Harvard, a fãcut cercetãri notabile despre influenþa alimentaþiei în
degenerarea dinþilor ºi a scris:
Organismul animalelor carnivore se elibereazã de marea
cantitate de acizi, fabricând o mare cantitate de amoniu (compus
dintr-un atom de azot ºi patru de hidrogen) în timp ce erbivorele,
inclusiv omul, nu fabricã amoniu suficient pentru a neutraliza acei
acizi ºi este furat calciu din oase ºi dinþi pentru a ajuta procesului
de neutralizare.
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rofesorul E. V. McCollum de la Spitalul John Hopkins, a
spus într-o conferinþã publicã: Sunt convins cã toþi acei
care consumã carne de obicei în aceste þãri vor avea de câºtigat
prin suprimarea completã a cãrnii din regimul lor obiºnuit. Carnea
creºte foarte mult putrefacþia intestinalã. Nu existã altã categorie
de aliment care sã producã în aºa manierã putrefacþie intestinalã
ºi sã se descompunã în produse nocive.
Dr. Elford, ºef la Departamentul de Alimentaþie ºi Sãnãtate
Publicã din Portland, a publicat în American Journal of Public
Health, din decembrie 1936, urmãtoarele:
Din toamna anului 1933 am cãutat sã determinãm valoarea
bacteriologicã punând la probã carnea proaspãtã, în special cea
numitã hamburger, care a prezentat un conþinut de bacterii de
85.000.000 pe gram 85.000.000.000 pe kg.
Referindu-se la aceºti factori dr. J.H.Kellog spunea:
În general fierberea diminueazã numãrul de bacterii din carne,
într-o oarecare mãsurã, dar nu le distruge complet. În unele cãrnuri
doar prãjite, numãrul bacteriilor ajunge uneori sã creascã deoarece
are cãldurã suficientã pentru accelerarea înmulþiri.
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Unul din principalele izvoare ale rãului, cauzat de folosirea
cãrnii  continuã el  este enorma dezvoltare a periculoaselor
bacterii din carne (Helder), care se gãsesc în resturi de carne
nedigeratã, cât timp aºteaptã evacuarea în colon. Conform
cercetãrilor lui Straussburger, producþia medie a acestor
organisme generatoare de otrãvuri în colon, la persoanele care se
alimenteazã cu carne, nu este inferioarã de 300.000.000.000.000
la fiecare 24 de ore. O parte considerabilã a excrementelor constã
în general din bacterii moarte.
Profesorul A.B.McCollum, de la Universitatea McGill,
eminentã autoritate în patologia toxinelor produse prin putrefacþia
intestinalã, a constatat cã atunci când mucoasa intestinalã nu
reuºeºte sã evite absorbþia lor, poate cauza aterosclerozã, cirozã
hepaticã, unele forme de nefrite, anginã pectoralã ºi demenþã
senilã
Destinat în mod normal sã transporte ºi sã descarce corpul de
reziduuri nevãtãmãtoare ale unei alimentaþii fãrã putrefacþii,
colonul, chiar dacã ar fi necesar sã pãstreze pentru câteva ore sau
mai multe zile resturile putrede de carne, consumatã deja în stadiul
aproape avansat de putrefacþie, devine  dupã cum spune foarte
bine prof. McCollum  o poartã largã pe unde o armatã de
substanþe toxice trec în curentul sanguin ºi se transformã astfel
într-o puternicã cauzã de degenerare ºi îmbolnãvire pentru toate
organele corpului.
Ficatul, glandele de secreþie internã, pielea, rinichii, care apãrã
copul distrugând ºi eliminând otrãvurile se uzeazã prematur prin
activitatea nenaturalã ºi obositoare la care sunt supuse. Acestea
pierd din eficienþã ºi se dã ocazie la acumulare de otrãvuri în
sânge care produce întãrirea arterelor ºi schimbãri degenerative
în nervi, muºchi, inimã ºi alte organe, micºorând rezistenþa vitalã
ºi producând îmbãtrânire prematurã.
Dr. J.H.Kellog, fãcând cercetãri cu scopul de a determina
conþinutul microbian al cãrnurilor a obþinut urmãtoarele rezultate:
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Carnea crudã cumpãratã din piaþã
70.000
Aceeaºi carne dupã ce este fiartã
25.000
Aceeaºi carne dupã ce este friptã
90.000
Carne de peºte crudã
870.000
Sardine în conserve
14.000.000
Carne de vacã bine fiartã
25.000.000
Carne extra
168.000.000
Jambon afumat, analizat
imediat dupã obþinerea
de la abator
43.120.000
Acelaºi analizat dupã 24 h
750.000.000
Crenvurºti
120.000.000
Crenvurºti dupã 24 h
490.000.000
Carne de vacã prãjitã
560.000.000
Carne de vacã prãjitã, dupã 24h
750.000.000
Costiþã de carne de vacã
560.000.000
Aceeaºi, dupã 24 h
840.000.000
Carne de porc
635.000.000
Aceeaºi, dupã 24 h
1.036.000.000
Dupã cum relata revista americanã Good Health, din august
1939 s-a dovedit cã sardelele conservate, preparate din materialul
cel mai proaspãt posibil, conþin mici cantitãþi de un acid gras
volatil. Cu trecerea la descompunere s-a dovedit o creºtere
progresivã a acestui acid, prezent în produsele de aceastã naturã.
Aceste alimente  se scria într-un raport  sunt infectate cu
bacterii de putrefacþie ºi când sunt ingerate se infecteazã tot tubul
digestiv, în special colonul, unde alimentele rãmân pentru mai mult
timp, înainte de a fi eliminate.
Proba descompunerii a fost doveditã în toate produsele
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examinate, chiar între cele recent conservate ºi care erau scoase
din apã doar de 37 de ore.
Peºtii  continuã raportul  sunt în general preferaþi de
persoanele care evitã sã foloseascã biftecurile sau aºa numitele
cãrnuri în sânge, în speranþa cã în acest fel evitã efectele nocive
ale cãrnii. Aceastã idee este totuºi greºitã deoarece peºtii sunt
mai predispuºi la descompunere decât orice altã formã de carne.
Sigur este a evita atât una, cât ºi pe cealaltã fiindcã peºtele nu
este mai bun decât carnea în sânge, în ceea ce priveºte rezultatele
dãunãtoare asupra organismului uman.
Toatã carnea, chiar ºi cea mai proaspãtã, poate sã producã
intoxicaþii, deoarece putrezeºte în intestine. ªi cei ce sufãr de
constipaþie sunt în mare pericol. Cu toate semnele vizibile ale
pericolului oamenii se aventureazã pe teren periculos. Aceasta se
explicã prin faptul cã mulþi au mintea supusã stomacului ºi nu
invers.

Regimul vegetarian
stimuleazã transportul
reziduurilor alimentare
prin intestinul gros
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ulþi paraziþi trec prin om când acesta ingerã bucãþi de
carne. Efectul de multe ori poate sã fie mortal. De aceea
este important sã luãm mãsuri de precauþie contra acestui inconvenient. O precauþie sigurã este abstinenþa de la toate speciile de
carne.
Paraziþii cei mai comuni, proveniþi din consumul de carne sunt
tenia ºi trichina.
Existe trei clase principale de tenia proveniþi din carne. Tenia
saginata, tenia solium ºi bothriocephalus.
Tenia saginata, trãieºte în prima fazã  faza de larvã  în bou.
Bovinele, bând apã sau mâncând iarbã contaminatã cu ouã ale acestui
vierme, sunt infectate. Ouãle, imediat ajunse în intestinul animalului,
elibereazã embrionii care la rândul lor perforeazã peretele intestinal ºi se instaleazã în þesutul conjunctiv care uneºte muºchii
animalului, provocând cisticercii aºa cã infecþiile cu larve de tenia
se numesc cisticercozã. Sunt mici puncte alburii vizibile în carne.
Când carnea de vitã este ingeratã de om, cisticercii, la rândul
lui ajungând în intestin, acolo se dezvoltã în vierme adult, pânã
ajunge la câþiva metri lungime.
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În intestin el se alimenteazã absorbind substanþele nutritive
destinate hrãnirii omului. Din când în când bolnavul eliminã cu
excrementele inele pe care tenia le abandoneazã progresiv. Aceste
inele ce seamãnã cu seminþele de dovleac, contamineazã apele,
terenurile ºi iarba. Boii ºi vacile, bând din aceste ape ºi mâncând
aceastã iarbã contaminatã, ingereazã ouã de tenie. Astfel se
formeazã acest ciclu.
Tenia solium trãieºte în faza de larvã în porc, unde se
instaleazã atât în carne, cât ºi în grãsime. Omul este infestat de
acest vierme prin ingestia de carne de porc
contaminatã.
Tenia solium este în aparenþã
asemãnãtoare cu tenia saginata, cu
diferenþa cã cea transmisã prin carnea de
bovinã are 3-10 m lungime, în timp ce
cea transmisã prin carnea de porc are doar
2-3 m deosebindu-se de cea anterioarã
ºi prin unele caracteristici anatomice.
Tenia solium are, de exemplu, capul
înzestrat pe lângã ventuze ºi cu cârlige.
Tenia saginata are numai ventuze.
Cap de solitaria
Botricephalus,
numitã
si
dibotricephalus latus, este cel mai mare
dintre toþi solitaria. Ajunge la 14-16 m lungime. Capul are douã
brazde cu ajutorul cãrora acest vierme se fixeazã în intestin.
Trãieºte în faza de larvã în muºchii unor peºti de apã dulce ºi în
faza adultã în intestinul subþire al omului, provocând mare anemie
acestuia.
Trichina este un vierme micuþ. Masculul mãsoarã un milimetru
ºi jumãtate lungime ºi femela mãsoarã trei, patru milimetri. În faza
de larvã trãieºte în muºchii porcului sau omului, iar în ºoareci
trãieºte definitiv viaþa de adult. În timp ce ingerã carne de porc,
ºuncã, jambon, cârnaþi, etc. omul se infecteazã cu larve de trichinã.
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Aceste larve se dezvoltã în
intestinul subþire pânã devin viermi
adulþi, când eliminã embrioni care
în parte ies cu fecalele ºi în parte
traverseazã stratul de jos al
mucoasei intestinale ºi trec în sânge
cu care strãbat corpul pânã se
instaleazã într-un muºchi,
producând trichinoza.
Trichinoza este o boalã febrilã,
aproape asemãnãtoare cu febra
tifoidã sau holera. Este foarte
periculoasã ºi de multe ori produce
moartea.
Dr. J.H.Kellog, spunea:
Existã astãzi în SUA nu mai
Trichinã într-un muºchi
puþin de 10-15 milioane de persoane
infestate de trichinã, datoritã faptului cã au mâncat carne de porc ºi
au dobândit acest parazit, prin obiceiurile lor de a mânca
mãruntaiele. Trichina existã de mai mult de o jumãtate de secol ºi
constituie o ameninþare pentru sãnãtate ºi nu au fost adoptate mijloace
eficace pentru a evita rãspândirea ei între porci sau fiinþe umane.
Dacã varza, cartoful, morcovul sau orice alte vegetale ar fi
fost o sursã de grave îmbolnãviri, ar fi fost mulþi care ar fi
dezapreciat folosirea lor, sau chiar le-ar fi interzis prin lege.
Predilecþia comunã pentru ºuncã afumatã ºi interesele financiare
ale industriaºilor par sã fie cauzele unice de a tolera carnea de
porc. Toate speciile de carne poartã paraziþi. Prin faptul cã se
mãnâncã carne, se dobândesc multe feluri de tenia: folosirea ei
este responsabilã pentru alte infecþii. Carnea este principala sursã
de bacterii vãtãmãtoare cãrora se datoreazã colita, apendicita ºi
alte infecþii intestinale care în SUA cauzeazã mari suferinþe ºi un
mare numãr de decese.
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Dr. Heiser, în lucrarea sa, Youre The Doctor, spune: Trebuie
sã avem grijã la intoxicaþiile produse de paraziþii intestinali. Când
eram stagiar în Spitalul din Marinha în Boston, imediat dupã rãzboiul
din Spania, obiºnuiam sã observ medici în spitalul prefecturii cã
operau pacienþi, mulþi dintre ei din cele mai bune familii din Boston, purtãtori de trichinozã. Mâncau atunci ceea ce se numea porcul
pojar infestat de un vierme mic în formã de spiralã, cunoscut ca
trichinela. În general un parazit de ºoareci, care se propaga uºor
la câini, pisici ºi în special la porci
În fiinþele umane trichinoza este unica infecþie parazitarã care se
localizeazã în muºchi ºi este nevindecabilã. S-au calculat între 10
ºi 20 de milioane de americani infectaþi cu trichinozã în diferite
grade. Consumându-se carne de porc contaminatã, larvele se
instaleazã în intestine ºi cu tot efortul pentru a le elimina unele
penetreazã în pereþii intestinali de unde sunt absorbite în curentul
sanguin. În timp de ºase luni nu se
întâmplã nimic, iar dupã ce trece
acest termen, tot tratamentul este
tardiv, deoarece aceastã dezvoltare
a larvelor localizându-se în muºchi
cauzeazã dureri puternice, febrã
ºi o stare rea. Când viermii se
înmulþesc, formeazã tumori ºi
numai intervenþiile chirurgicale
vor aduce uºurare. În
majoritatea cazurilor, nefiind
reinfestatã, boala devine
ascunsã, iar victimele nu mai
sufãr aºa mult.
Astãzi, cu mijloacele actuale
de inspecþie a cãrnii, este posibil
sã spui dacã þesutul muscular al
Secþiune în trichinã
porcului conþine trichinã.
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Circa 30% din porcine sunt sacrificate particular, nefiind supuse
verificãrii. Unicul proces de documentare a prezenþei acestui
parazit, apare la distrugerea fibrelor musculare printr-o examinare
microscopicã.
Larvele sunt extrem de dificil de distrus. Afumarea cãrnii nu le
ucide. Ele rezistã de asemenea la saramurã, congelare ºi la
temperaturã de 80oC.
În San Francisco 51 cazuri de trichinozã au fost relatate datoritã
biftecurilor ºi cãrnii de porc prãjitã, 10 din cârnãciorii de porc
serviþi ca cocktails la sãrbãtori, 42 în salamuri, 9 în carne de
porc în conserve ºi 9 în crenvurºti.
Despre aceastã problemã meritã sã fie transcris un fragment
dintr-un articol al doctorului Claude W. Chamberlain, publicat în
douã numere din revista Viver. Ilustrul medic spunea:
Luãm în considerare un caz de atac de trichinã în care o familie
de agricultori, compusã din 33 de persoane, sufãr de aceastã boalã
fãrã suspiciunea cã originea ar fi în consumul de carne de porc.
Una din persoane a murit; altele încã se gãsesc cu paraziþi în
organism, unde aceºtia vor rãmâne pânã la moartea purtãtorilor.
Nu existã antiseptic, nici ser, care sã distrugã aceºti mesageri ai
morþii, dacã se instaleazã în corpul uman.
În cazul citat, toatã acea familie, bunici, pãrinþi ºi copii, au
consumat produse preparate în casã. Unii membri ai familiei aveau
deranjuri la stomac, diaree ºi alte simptome, care i-a fãcut pe
medicii locali sã gândeascã dacã sã trateze de tifos sau de o boalã
asemãnãtoare. Trei infirmiere iniþiate sã îngrijeascã de bolnavii
care au cãzut la pat, aproape în acelaºi timp, au lucrat ziua ºi
noaptea, pânã au cãzut victime aceleiaºi boli. Vecinii care au venit
în ajutor ºi erau în casa þãranilor, fãcându-le mâncare sau mâncând
sandwich-uri de crenvurºti de porc, au acuzat la rândul lor
simptome ale aceleiaºi boli.
Numai când bacteriologul de la spitalul cel mai apropiat a
descoperit existenþa parazitului în carnea ingeratã de toate acele
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persoane, s-a descoperit misterul. S-au distrus
toate jamboanele, toþi cârnãciorii, ºi toate
subprodusele din carnea care a dus la rãspândirea
bolii ca prin farmec. Epidemia din localitate a
încetat dar deja o persoanã ºi-a pierdut viaþa ºi
alte zeci erau infectate pentru restul vieþii lor.
De oarecare timp între probele de mezeluri de
carne de porc ºi alte produse similare introduse în
magazinele din San Francisco din California,
specialiºtii în aceste cercetãri au gãsit nuclee vii
de paraziþi în douã exemplare din fiecare grup de
10. Experienþele indicã cã este posibil sã existe o
jumãtate de milion de trichinã într-o jumãtate de
kg de carne. Atacul paraziþilor în corpul uman
poate sã fie fatal, dacã existã 5 paraziþi în fiecare Botricephalus
14-16m
gram de þesut. În cazul unui copil de opt ani, care
moare de aceastã boalã, se gãsesc 100 de trichine
într-o porþie de þesut, cât capul unui ac cu gãmãlie.
În trecut cercetãtorii în sãnãtate ºi medicii gândeau cã 2% din
populaþie ar suferi de trichinozã. Astãzi ºtim cã boala este de 10
ori mai rãspânditã decât se gândea. Cel puþin 20% din poporul
nord american suferã de trichinozã. Este adevãrat cã marea parte
a celor infectaþi, prezintã simptome uºoare, asemãnãtoare
reumatismului, cu dureri mici, intoxicaþie alimentarã, diaree, boalã
de rinichi, disconfort abdominal, bronºite, moleºealã sau întãrirea
muºchilor, bolile acestea care, par nesemnificative sunt uitate ºi
neglijate dupã un scurt timp.
Autoritãþile în materie au declarat cã paraziþii pot perturba
funcþionarea inimii ajungând sã invadeze ºi creierul ºi sistemul
nervos. Când sunt în mare numãr, trichinii produc o condiþie toxicã
ce poate sã determine moartea cu mai mare frecvenþã. Preparatele
de carne de porc, în serie, sunt fãcute din diferite animale; în acest
fel un animal infectat, poate sã infecteze mai multe persoane.
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Efectele
alimentaþiei
cu carne
asupra spiritului

C

eea ce afecteazã fizicul, afecteazã ºi spiritul  aceasta o
ºtiu toþi. Mintea este într-o strânsã relaþie cu corpul.
Corpul poate fi influenþat prin minte ºi mintea prin corp. Legãturile
lor sunt reciproce. Cineva are impresia cã o baie rece îi va face
rãu gândeºte cã-i va cauza rãcealã ºi dacã face o baie va
obþine efectiv rezultatul de care se temea. Dacã cineva bea un
pahar de apã îndulcitã cu zahãr, ºi dacã altul i-ar spune cã a bãut
otravã, s-ar putea prin impresie mentalã sã moarã instantaneu.
Prin sistemul nervos, ordinele primite sunt executate. Dacã cineva
se gândeºte stãruitor cã îi este frig, mãcar cã nu-i este ºi el însuºi
nu simte frig, puþin îi va trebui sã simtã într-adevãr frig. Dacã se
impresioneazã cu gândul cã este cald, încã nefiind cald imediat,
va simþi cãldurã. Corpul, dupã cum se poate constata din
experienþã proprie, este susceptibil la impresiile minþii.
Mintea, la rândul ei, suferã influenþa stãrii corpului.
Introducându-se numai o porþie de alcool în stomac, mintea imediat
va suferi efectul. Va fi buimãcitã. Luându-se un anestezic, corpul
îºi va pierde sensibilitatea ºi mintea va fi inconºtientã.
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Cele douã exemple cu care am încheiat acest citat, sunt
extraordinare. Dar sã vedem unul mai simplu: fumãtorul se plânge
cã în ziua în care fumeazã mult, nu poate gândi corect, nu se poate
concentra Creierul este insensibil.
Tot ce intoxicã corpul, slãbeºte creierul. Aceasta se poate spune
de asemenea cu privire la carne ca aliment. Carnea încarcã
organismul de toxine. Aceste toxine sunt la început stimulative ºi
apoi istovitoare. De aceea omul mãnâncând carne, nu poate avea
o minte atât de lucidã ca ºi cum ar mânca numai vegetale.
Thomas Alva Edison, celebru fizician nord-american, renumit
pentru invenþiile sale, nu mânca carne. Sunt vegetarian ºi
bineînþeles abstinent absolut de la alcool, spunea el. Mãnânc
puþin numai dimineaþa ºi seara. Fac aceasta pentru cã astfel pot sã
folosesc mai bine creierul meu.
Ca efect, toþi vegetarienii fac repede constatarea cã simþurile
lor se regenereazã obþinând o mai mare pãtrundere ºi agerime ºi
prin urmare imaginile care se reflectã în creierul lor se evidenþiazã
cu mai mare siguranþã si precizie. El Vegetarismo de Strittmatter
Urmãrile morale negative ale dietei pe bazã de carne nu sunt
mai puþin importante decât nenorocirile fizice. Alimentele din carne
dãuneazã sãnãtãþii ºi tot ceea ce afecteazã corpul are un efect
similar asupra minþii ºi sufletului. Gândiþi-vã la cruzimea faþã de
animale pe care o presupune consumul de carne ºi efectul ei asupra
celor care o înfãptuiesc ºi asupra celor care privesc. Cum distruge
aceasta duioºia cu care ar trebui sã privim aceste fãpturi ale lui
Dumnezeu!
Inteligenþa pe care o aratã multe necuvântãtoare se apropie
atât de mult de inteligenþa umanã, încât este un mister. Animalele
vãd, aud, iubesc, se tem ºi sufãr. Ele îºi folosesc organele cu mult
mai multã credincioºie decât le folosesc mulþi oameni pe ale lor.
Manifestã simpatie ºi tandreþe faþã de tovarãºii lor aflaþi în suferinþã.
Multe animale aratã o afecþiune pentru cei care se ocupã de ele
cu mult superioarã afecþiunii arãtate de unii reprezentanþi ai rasei
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umane. Ele formeazã legãturi de ataºament faþã de om, care nu se
rup fãrã o grea suferinþã pentru ele.
Care om, având în piept o inimã omeneascã, ce a îngrijit
vreodatã de animale domestice, ar putea sã priveascã în ochii lor
plini de atâta încredere ºi afecþiune ºi sã le predea de bunãvoie
cuþitului mãcelarului? Cum ar putea sã le înghitã carnea ca pe
ceva foarte gustos? Divina Vindecare 315, 316
Este remarcabil un gând interesant citat dintr-o carte:
Însãºi societãþile de protecþie a animalelor, cu intenþia lor de
compasiune, nu vor fi protectori decât numai cu numele, pânã
în ziua în care membrii lor, fãcându-se vegetarieni, renunþã a
provoca în nefericitele animale, a cãror carne o mãnâncã, dureri
infinite ºi o moarte atroce. Mi se pare o manierã stranie de a
proteja animalele, ucigându-le pentru a mânca imediat resturile
cadavrelor lor. Adevãratele societãþi de protecþia animalelor sunt
societãþile vegetarienilor. Cartilha da Saude, pag. 20, J. Estéve
Dulin
Alimentaþia cu carne are tendinþa de a animaliza natura, de a
jefui pe bãrbaþi ºi femei de acea iubire ºi simpatie pe care ar
trebui sã le simtã pentru oricine ºi sã dea pasiunilor inferioare
stãpânire asupra puterilor mai înalte ale fiinþei Sãnãtatea trupului
trebuie sã fie socotitã ca esenþialã pentru creºterea în har ºi
obþinerea unui temperament echilibrat. Dacã stomacul nu e îngrijit
cum trebuie, formarea unui caracter drept, moral va fi stânjenitã.
Creierul ºi nervii sunt în legãturã cu stomacul. Mâncarea ºi bãutura
necorespunzãtoare rezultã într-o gândire ºi fãptuire greºitã. Testimonies, Vol. 9, 159-160
Carnea ca aliment  spunea Jean Jacques Rouseau  exercitã
o influenþã vãtãmãtoare asupra temperamentului individului, de
aceea toþi mâncãtorii de carne sunt mai cruzi ºi sãlbatici, decât
ceilalþi oameni.
Se cuvine sã citãm aici cuvintele lui Thoreau:
Nu am nici o îndoialã cã ar fi o parte a destinului rasei umane
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în dezvoltarea sa gradualã, sã renunþe la a mânca carne în acelaºi
fel cum ºi triburile sãlbatice au renunþat sã se ucidã unii pe alþii
dupã ce au intrat în contact cu oamenii mai civilizaþi. 
Regimul carnivor este un regim excitant. Sã avem în vedere
animalele carnivore. Sunt în general feroce, în timp ce cele erbivore
ºi frugivore sunt blânde ºi uºor de a fi domesticite. Un fapt
interesant este cã temperamentul animalelor omnivore variazã
conform felului alimentaþiei lor. ªoarecii albi din laboratoarele
de seruri ºi vaccinuri se domesticesc uºor, hrãnindu-se cu pâine ºi
cereale, dar devin feroce ºi muºcã, dacã li se dã sã mãnânce carne.
În legãturã cu ceea ce am amintit anterior, ne referim aici la un
reportaj interesant, care a apãrut în Tabloide din 18 ianuarie
1953, despre un jaguar domesticit. Ultima paginã a acestui jurnal
avea o fotografie, arãtând prietenia dintre animal ºi stãpânul
sãu, unde se putea observa cã jaguarul era foarte blând. Stãpânul
sãu, vânãtor profesionist afirma cã s-a obþinut îmblânzirea
animalelor considerate feroce, secretul fiind totdeauna în regimul
alimentar la care ele sunt supuse.
Apãrãtorii alimentaþiei cu carne pretind sã vadã în carne
avantajul de a deveni om îndrãzneþ ºi curajos. Spun cã
vegetarienii la rândul lor sunt foarte blânzi ºi apatici. Ca exemplu
citeazã un fapt petrecut unui popor european care mânca multã
carne, subjugând un popor asiatic, ca numãr mult mai mare, dar
care practic nu mânca carne. Istoria permite diverse interpretãri.
Unii gândesc cã cei care sunt cuceritori curajoºi, barbari ºi
masacratori care meritã laudã ºi glorie; alþii cred cã o meritã cei
sãraci subjugaþi, masacraþi, care cu atâta liniºte ºi blândeþe îi suportã
pe opresorii lor.
Dacã carnivorianismul ar fi fost abandonat de secole, ar fi fost
de asemenea abandonat ºi cultul zeiþei forþa ºi violenþa.
Interzicându-se oamenilor masacrarea sãracilor ºi animalelor
neajutorate, mult mai puþine înclinaþii ar fi fost pentru uciderea
semenilor lor. ªi ca urmare am fi avut astãzi o generaþie de oameni
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mult mai blânzi, liniºtiþi ºi paºnici, care ar fi acceptat mult mai
mult maximele Maestrului maeºtrilor:
Iubeºte pe aproapele tãu ca pe tine însuþi!
Pe cât este posibil, întrucât atârnã de voi, trãiþi în pace cu toþi
oamenii.
Iubiþi pe vrãjmaºii voºtri, binecuvântaþi pe cei ce vã blestemã,
faceþi bine celor ce vã urãsc ºi rugaþi-vã pentru cei ce vã
prigonesc.
Dacã vrãjmaºului tãu îi este foame, dã-i sã mãnânce, dacã îi
este sete, dã-i sã bea, pentru cã aºa îngrãmãdeºti cãrbuni aprinºi
pe capul lui. 
Nu te lãsa biruit de rãu, ci biruieºte rãul prin bine.
Oamenii n-ar mai gândi sã se ucidã unii pe alþii, fie individual,
fie în colectivitate. Dacã cineva ar vorbi de rãzboi, acest cuvânt
ar fi ascultat cu mare repulsie. ªi numai cu multã milã le-ar trece
prin memorie trista amintire istoricã în care înaintaºii lor s-au ucis
unii pe alþii.
Ar putea cineva sã zicã, ºi pe bunã dreptate, cã pentru ca
oamenii sã devinã mai paºnici, rezonabili ºi cinstiþi, ar trebui sã
se termine ºi cu alcoolul ºi tutunul; cu siguranþã. Dar cine nu
mãnâncã carne, cu caracteristicile ei picante, cu atât mai puþin are
dorinþã sã bea alcool; ºi cine este liber de aceste douã otrãvuri,
are aproape toatã posibilitatea sã rãmânã liber ºi de al treilea
care se ºtie cã este tutunul.
Folosirea cãrnii, spun autoritãþile eminente în probleme de
alimentaþie, este, dupã cantitate, atât de dãunãtoare ca ºi alcoolul,
fiindcã un lucru duce la celãlalt . Carnivorianismul ºi alcoolismul
merg mânã în mânã. Biblia recunoaºte acest fapt prin care ne dã o
conduitã precisã: Nu fii printre cei ce beau vin, nici printre cei
ce mãnâncã carne Prov. 23:20. Bine este sã nu mãnânci carne,
ºi sã nu bei vin. Romani 14:21. Existã secte care interzic folosirea
vinului, pentru adepþii lor, neinterzicând carnea. Dar Biblia
vorbeºte în acelaºi mod împotriva ambelor.
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Ceea ce convinge mai mult de superioritatea vegetarianismului
asupra carnivorianismului este o experienþã într-un spaþiu de timp
suficient. Cine experimenteazã un regim fãrã carne, pentru câteva
luni, ºi ia în considerare efectele acestui regim asupra sãnãtãþii,
va deveni un apãrãtor al sistemului alimentar vegetarian.
La fel ca ºi alcoolul, tutunul, cafeaua, etc., carnea constituie un
viciu. Mulþi mãnâncã carne numai pentru cã considerã dificil sã-ºi
stãpâneascã apetitul. Totuºi ºtiu pericolul. Aceºtia fac planuri ca
ºi beþivul în vederea abandonãrii alcoolului. Unii ies victorioºi,
alþii, neputând învinge apetitul, aduc 1001 de justificãri pentru
a-ºi liniºti propria lor conºtiinþã.
Mâncarea de carne produce o stare de congestionare ºi excitare
ce cautã liniºtire în alcool. Carnivorianismul este prin urmare una
din cauzele alcoolismului ºi ca antidot al alcoolismului nu existã
altceva mai bun decât vegetarianismul. Un excitant, cere un narcotic ºi un narcotic cere un excitant. Carnea ºi alcoolul au fost mereu
doi prieteni nedespãrþiþi. La acestea douã se adaugã încã un al treilea
 tutunul. Dacã victima reuºeºte sã se elibereze de primul, de carne,
va putea sã se elibereze uºor ºi de celelalte douã.
Ceea ce mulþi considerã a fi miros ºi gust de carne ºi de
cârnãciori, nu este altceva decât miros ºi gust de condiment.
Atunci când eu am lãsat mâncarea de carne, dupã studiu ºi
experienþã în aceastã problemã, am intrat odatã în bucãtãria din
casa mea ºi am simþit un miros ce venea din dulapul cu mâncare,
miros ce pentru mine era miros de cârnãciori. În mintea mea mam certat cu soþia: Pentru ce ai cumpãrat din nou acest articol
respingãtor. Dar am deschis dulapul cu mâncare ºi nici un
cârnãcior. Era usturoiul care emana acel miros. Relatând cazul
soþiei ea mi-a spus cã de asemenea a fost înºelatã de acel miros,
cu altã ocazie. A,, am spus eu, astfel este cu carnivorii, confundã
gustul ºi mirosul de carne cu gustul ºi mirosul de condiment.
Cu altã ocazie, trecând cu unii prieteni carnivori pe lângã abator, aceºtia se arãtau greþoºi, scuipau ºi bombãneau din cauza
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mirosului greþos ce se emana de acolo. Ce este?, i-am întrebat.
Acesta este mirosul natural al cãrnii, ce vã miraþi! Aceeaºi carne
cu care multã lume se delecteazã, când este preparatã ºi servitã,
ar provoca greaþã multor carnivori, dacã ar mirosi abatorul. În
concluzie, a condimenta o bucatã de carne ºi a spune cã este
gustoasã ºi plãcut mirositoare, este ca ºi cum ai parfuma o substanþã
urât mirositoare, spunând apoi cã miroase bine.

Sunt vegetarian ºi bineînþeles abstinent absolut
de la alcool. Mãnânc puþin numai dimineaþa ºi seara.
Fac aceasta pentru cã astfel pot sã folosesc mai bine
creierul meu. Thomas Alva Edison
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Carnea
din punct de vedere
economic

D

in punct de vedere al profitului, carnea este un aliment
foarte antieconomic. Alexander Humboldt spunea, cu
multã dreptate, cã dacã o suprafaþã de pãmânt care hrãneºte vite
pentru 10 oameni ar fi plantatã cu fructe, legume, cereale, ar
hrãni 100 de oameni.
Lehman, Hindhede ºi Vigodzinsky, au demonstrat cã cerealele
ºi cartofii necesare pentru hrãnirea unui porc, reprezintã un total
de calorii de 5-10 ori superior decât produce porcul când merge
la tãiat. Un porc de 90 kg, care dã 67 carne utilã, produce 108.000
calorii, în timp ce cartofii ºi cerealele pe care animalul le-a mâncat
pentru a ajunge la greutatea de tãiat reprezintã 2.270.000 calorii.
Este dupã cum se vede o cheltuialã inutilã.
Luând în considerare valoarea alimentarã redusã a cãrnii ºi
însãºi preþul ei, în comparaþie cu alte alimente, se va vedea cã
acest aliment, carnea, este destul de costisitor.
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Carnea ca aliment
din punct de vedere
al Sfintelor Scripturi

L

a început, când Dumnezeu a creat pe om, i-a stabilit un
regim alimentar fãrã carne. ªi Dumnezeu a zis: 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 Geneza 1:29.
De aceea nu existã loc de controversã cu privire la alimentaþia
cea mai potrivitã pentru om  dacã vegetale sau carne  pentru cã
Creatorul tuturor lucrurilor ºtia ce se potriveºte mai bine omului.
Chiar ºi dupã pãcãtuire, nu a primit permisiunea sã mãnânce carne.
I-a fost spus cã ºi de acum înainte sã mãnânce iarba de pe câmp
Gen. 3:18.
Numai dupã potop Dumnezeu a permis omului sã mãnânce
carne, ºi aceasta pentru cã prin ape au fost distruse produsele
naturale ale pãmântului, care erau adecvate alimentaþiei omului.
Dar prin folosirea cãrnii ca aliment, a fost micºoratã vârsta omului
în 11 generaþii, de la 950 de ani la 175 de ani. Vezi Geneza 9:29;
11:10-32; 25:7.
Alimentaþia cu carne permisã dupã potop a fost toleratã de
Dumnezeu pânã la ieºirea fiilor lui Israel din Egipt, fiind atunci
interzisã poporului deoarece era scopul lui Dumnezeu de a-i
întoarce la planul Sãu original. Numeri cap. 11.
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Alegând hrana omului în Eden, Domnul a arãtat care este cea
mai bunã dietã; în alegerea fãcutã pentru Israel, El a dat aceeaºi
lecþie. I-a scos pe israeliþi din Egipt ºi ªi-a asumat instruirea lor,
pentru ca ei sã poatã fi un popor al Sãu. Pentru ei, El dorea sã
binecuvânteze ºi sã înveþe lumea. El le-a dat hrana cea mai potrivitã
pentru acest scop, nu carne, ci mana pâinea din cer. Numai din
pricina nemulþumirii ºi cârtirii lor dupã oalele cu carne ale Egiptului
li s-a dat dezlegare pentru carne, ºi aceasta numai pentru un timp
scurt. Folosirea acesteia a provocat boala ºi moartea a mii dintre
ei. Cu toate acestea, restricþia privind o alimentaþie fãrã carne nu
a fost niciodatã acceptatã din toatã inima. Ea a continuat sã fie
cauza nemulþumirilor ºi cârtirilor pe faþã sau în tainã ºi nu a fost
permanentizatã.
La aºezarea lor în Canaan, israeliþilor li s-a permis sã foloseascã
produse alimentare de provenienþã animalã, însã sub restricþii
atente, care aveau scopul de a ameliora urmãrile cele rele.
Folosirea cãrnii de porc a fost interzisã, ca ºi a cãrnii altor animale,
pãsãri ºi peºti, care a fost declaratã necuratã. De la felurile de
carne îngãduitã, consumarea grãsimii ºi a sângelui a fost strict
interzisã.
Puteau servi ca hranã numai acele animale care se aflau într-o
stare bunã. Nici o creaturã care fusese sfâºiatã, care murise de la
sine sau al cãrei sânge nu fusese scurs bine, nu putea fi consumatã.
Îndepãrtându-se de la planul divin hotãrât pentru dieta lor,
israeliþii au suferit o mare pierdere. Ei au dorit o dietã pe bazã de
carne ºi au cules urmãrile. Nu au atins idealul de caracter pe
care-l avea în vedere Dumnezeu ºi nici nu au împlinit scopul Sãu.
Domnul le-a dat ce cereau; dar a trimis o molimã printre ei
(Psalmi 106:15). Ei au preþuit ceea ce era pãmântesc mai presus
decât ceea ce era spiritual ºi nu au atins þelul Sãu pentru ei, sfinþenia
desãvârºitã. Divina Vindecare 311, 312
Creºtinãtatea în general se alimenteazã cu carne, nu numai de
animale curate, dar ºi din cele care, dupã clasificarea biblicã
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sunt necurate, între care se evidenþiazã porcul. Ca sã fie clar
pentru sufletele sincere, ne simþim constrânºi a le arãta cu Biblia
cã animalele necurate niciodatã nu au fost permise ca aliment ºi
cã acum fiind timpul sfârºitului, nici chiar animalele curate, pe
care alþii le puteau mânca, nu sunt permise.

Alegând hrana omului în
Eden, Domnul a arãtat care este
cea mai bunã dietã.
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17
Este permis în
Noul Testament,
a mânca din carnea
animalelor necurate?

M

ulþi pretind cã interdicþia de a folosi ca aliment carne
de animale necurate, se aplicã doar la israeliþi, pentru
cã este scris: Vorbiþi copiilor lui Israel ºi spuneþi-le: Iatã
dobitoacele pe care le veþi mânca dintre toate dobitoacele de pe
pãmânt  Leviticul 11:2. Dar acest sofism, ca oricare altul ce se
poate inventa pentru a sprijini o greºealã, este neîntemeiat deoarece
atrage urmãtoarea obiecþie: dacã ceea ce a fost poruncit fiilor lui
Israel trebuie sã se aplice numai lor, neobligând ºi pe creºtini,
atunci nu se aplicã creºtinilor nici celelalte restricþii ce le-au fost
impuse, între care citãm ca exemplu, doar urmãtoarea: Sã nu fie
la tine nimeni care sã-ºi treacã fiul sau fiica lui prin foc, nimeni
care sã aibã meºteºugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor
al viitorului, de vrãjitor, de descântãtor, nimeni care sã întrebe pe
cei ce cheamã duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care sã întrebe
pe morþi. Deuteronom 18:10-11. Ce s-ar spune despre cineva
care ar pretinde cã este liber a consulta pe cei ce comit aceste
lucruri ºi chiar pentru a se asocia lor, pentru cã interdicþia referitoare
la ele a fost limitatã pentru iudei, neafectându-i pe creºtini? Se va
spune pe bunã dreptate, cã acea persoanã perverteºte sfintele
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scripturi din lipsã de probitate intelectualã. Dar la fel procedeazã
mulþi creºtini cunoscãtori în legãturã cu interzicerea mâncãrii de
carne de la animalele necurate.
Ceea ce trebuia sã disparã odatã cu moartea lui Hristos, sunt
umbrele care s-au împlinit prin El. Dar legile de igienã, nu sunt
umbre ale lucrurilor viitoare, aºa cum nu sunt nici poruncile cu
privire la interzicerea vrãjitoriei, sau la legea moralã, a celor 10
porunci, etc. Aceste lucruri nu sunt simboluri ale realitãþilor viitoare,
nu se are în vedere ca factori circumstanþiali de timp, loc sau
popor, pentru cã sunt valabile în toate timpurile ºi pentru toate
popoarele. Mâncarea de carne de animale necurate din partea
unei persoane, indiferent din ce popor ar face parte, este la fel de
ofensivã astãzi în ochii lui Iehova, cum era altãdatã pentru un
israelit.
Sã examinãm în continuare pasaje din Noul Testament care,
printr-o înþelegere greºitã se obiºnuiºte a fi luate ca dovezi pentru
a mânca din carnea animalelor necurate.
a) Atunci niºte farisei ºi niºte cãrturari din Ierusalim au venit
la Isus ºi I-au zis: Pentru ce calcã ucenicii Tãi datina bãtrânilor,
cãci nu-ºi spalã mâinile când mãnâncã? Drept rãspuns El le-a zis:
Dar voi de ce cãlcaþi porunca lui Dumnezeu în folosul datinei
voastre? Cãci Dumnezeu a zis: Dar voi ziceþi ºi aþi desfiinþat
astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre Nu ce
intrã în gurã spurcã pe om, ci ce iese din gurã, aceea spurcã
pe om a mânca cu mâinile nespãlate nu spurcã pe om. Matei
15:1-20.
Acesta este unul din primele pasaje pe care protestanþii
obiºnuiesc sã-l prezinte pentru a justifica folosirea cãrnii de porc
ca aliment. Spun cã nimic nu-i poate contamina pentru cã ceea
ce intrã în gurã, nu spurcã pe om. Gândesc cã aceastã afirmaþie
îi autorizeazã sã mãnânce totul în sens absolut. Dar este uºor a
demonstra incoerenþa acestui punct de vedere. Ce s-ar spune de
cineva care, bazat, pe acelaºi pasaj, ar deveni absolut mut pentru
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a nu se contamina, nerostind nici un cuvânt, nici cuvinte de laudã
sau rugãciune, pentru cã este scris: ceea ce iese din gurã, aceea
spurcã pe om? Se va spune cã aceastã interpretare este un nonsens. Tot aºa este cu cei care interpreteazã expresia: Nu ce intrã
în gurã spurcã pe om. Dacã aceasta poate fi interpretatã aºa, de
asemenea ºi aceea. Dacã am citi Biblia cu ochi spirituali, am
înþelege cã nu totul în sens absolut, poate sã intre în om fãrã sã
îl contamineze, ci numai ce Biblia permite în privinþa alimentelor,
aºa cum, în celãlalt caz nu este totul, ce iese din gura omului, în
sens absolut, doar cuvintele rele sunt care spurcã pe om. Dacã
cineva ar dori sã citeascã Biblia cu ochi fireºti, ºi sã gãseascã cã
poate sã mãnânce carne de porc, sânge, etc., pentru cã este scris
cã ce intrã în gurã, nu spurcã pe om, atunci trebuie de asemenea
sã fim absolut tãcuþi ºi nimeni sã nu spunã o vorbã, pentru cã
aceasta de asemenea este menþionatã în acelaºi text cã ce iese
din gurã, aceea spurcã pe om.
Îndoiala ce a determinat expresia subliniatã nu are nimic cu
folosirea animalelor necurate. Isus nu a vorbit acolo cu referire la
legea animalelor (Lev. cap. 11), ci doar în legãturã cu mâncarea
lucrurilor permise, fãrã a spãla mâinile, dupã cum clarificã
versetele 2 ºi 20. Mântuitorul a arãtat cã a mânca lucrurile permise
fãrã sã-ºi spele mâinile, nu contamineazã omul. Tot aºa ºi apostolul
Petru, care cerea mai multe explicaþii lui Isus (vers. 15) a înþeles
problema pentru cã mai târziu a dat urmãtoarea mãrturie:
 Niciodatã n-am mâncat ceva spurcat sau necurat. Fapte 10:14.
Dacã acea afirmaþie a lui Isus ar îndreptãþi carnea de porc, ar
îndreptãþi de asemenea ºi cãrnurile în sânge, interzise prin cuvânt
(Faptele 15:20). Dar nu putem sã folosim aceste lucruri. Ce intrã
în gurã de fapt nu spurcã pe om, dar problema este cã biblic,
carnea în sânge, sângele, carnea de porc, etc., nu intrã în gurã,
pentru cã Biblia le interzice. Porcul nu intrã în gurã deoarece
Scriptura spune Sã nu mâncaþi din carnea lor Deut. 14:8.
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Mai mult, replica pe care Isus a dat-o fariseilor (vers. 3-6)
pentru cã nesocoteau ceea ce Dumnezeu a zis, este o dovadã
cã Maestrul n-a pretins în nici un fel sã facã nul cuvântul Domnului;
ci din contrã a cãutat sã ridice autoritatea acestuia. De aceea
Mântuitorul, într-un anumit mod, ar fi putut justifica carnea de
porc, dar dacã ar fi fãcut aºa, El Însuºi ar fi fãcut rãul care era
dezaprobat, nesocotind Cuvântul lui Dumnezeu care cerea: porcul
sã-l priviþi ca necurat Sã nu mâncaþi din carnea lui ºi sã nu vã
atingeþi de trupul lui mort. Deut. 14:8.
Sã vedem un alt aspect: Isus, vindecând doi demonizaþi
ghergheseni a permis legiunii de demoni, ieºiþi din ei, sã intre în
turma de porci, ce pãºtea la oarecare distanþã (Matei 8:28-34) ºi
porcii au fost aruncaþi în mare. Acum, dacã nu era nici un rãu în a
creºte ºi a mânca porci, ar fi permis Isus distrugerea acestor
animale? Dacã în locul porcilor ar fi fost acolo o turmã de oi, ar fi
permis Isus distrugerea lor? Nicidecum! (Matei 12:11). Isus a
aprobat spiritelor rele sã distrugã turma de porci, ca o dezaprobare
a acelor iudei care, pentru iubirea de câºtig, creºteau aceste
animale necurate.
b) Nu înþelegeþi cã nimic din ce intrã în om din afarã nu-l
poate spurca? Fiindcã nu intrã în inima lui, ci în pântece ºi apoi
este dat afarã în hazna. A zis astfel, fãcând toate bucatele curate.
Marcu 7:18-19
Isus nu vrea sã spunã cã tot ce existã ca materie în lume ar
putea fi ingerat fãrã sã contamineze omul. Cuvântul tot aici, ca
ºi în alte locuri, se referã la un sens limitat. Nimeni n-ar îndrãzni
de exemplu, sã ia un pahar de formol, sã vadã ce efect va avea în
pântecele lui. Ceea ce Isus vrea sã spunã prin tot sunt toate
mâncãrurile , mâncãrurile sunt toate curate ºi nu pot sã
contamineze oamenii, dar în nici un fel raþionamentul nu ne permite
sã mâncãm orice lucru care Biblic nu ar fi mâncare. Nu putem de
exemplu sã mâncãm cãrnuri în sânge, carne de porc, etc. deoarece
în Biblie aceste lucruri nu sunt mâncãruri ºi Scriptura nu permite
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aceste alimente. Porcul nu este de mâncare, pentru cã Biblia spune:
sã nu mâncaþi din carnea lui (Deut. 14:8). Despre înþelesul
cuvântului tot sã se citeascã ºi explicaþia referitoare la Romani
14:14-15 conþinutã în paragraful urmãtor.
c) Eu ºtiu ºi sunt încredinþat în Domnul Isus cã nimic nu
este necurat în sine ºi cã un lucru nu este necurat decât pentru
cel ce crede cã este necurat. Dar dacã faci ca fratele tãu sã se
mâhneascã din pricina unei mâncãri, nu mai umbli în dragoste.
Nu nimici prin mâncarea ta pe acela pentru care a murit Hristos.
Romani 14:14-15.
În toatã lectura capitolului 14 din Romani, vedem cã îndoiala
care dã motiv la aceastã explicaþie, din partea apostolului, nu se
referã la speciile de cãrnuri  fie de porc fie de vacã  ci despre
cãrnurile curate închinate idolilor. Unii creºtini se temeau sã
mãnânce carne de animale curate, deoarece ºtiau cã aceste cãrnuri
de multe ori erau închinate idolilor. Gândeau cã prin aceasta erau
necurate ºi puteau sã-i spurce. Din motive de conºtiinþã preferau
sã mãnânce legume. Dar cum idolul este totuna cu nimic (1
Cor. 8:4), acele cãrnuri nu puteau sã fie necurate numai prin faptul
cã ar fi fost jertfite idolilor.
Mulþi pretind cã dacã nimic nu este necurat în sine nici porcul
nu poate fi necurat. Dar pentru a susþine acest punct de vedere
lanseazã o mare greºealã  generalizeazã expresia nici un.
Expresiile Biblice nici un, nici una, nimic, totul, etc. nu
întotdeauna au sens absolut. De multe ori sunt limitate la un sens
anumit. Exemplu:
Nimeni nu face ceva în ascuns când cautã sã se facã
cunoscut Ioan 7:4. Dacã este aºa, de exemplu, putem face baie
în public?
N-avem nevoie sã mai vorbim de ea 1 Tes. 1:8. Prin aceasta
sã ne menþinem complet tãcuþi?
Isus a spus noroadelor toate aceste lucruri în pilde ºi nu le
vorbea deloc fãrã pilde Matei 13:34.
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Putem considera de exemplu predica de pe munte cã este o
parabolã?
Voi poftiþi ºi nu aveþi Iacov 4:2. Nu aveþi nici chiar o hainã
pe corp? ªi orice veþi cere în Numele Meu, voi face (Ioan 14:13).
Dacã de exemplu, cumpãrãm un bilet la loterie, ºi ne rugãm Tatãlui
ceresc, în numele lui Isus sã ne ajute, ne va asculta?
Toþi cei ce se luptã la jocurile de obºte se supun la tot felul de
înfrânãri (Toþi acei care se luptã se abþin de la toate  1 Cor. 9:25
portughezã). Sã înþelegem prin aceasta cã se abþin de la mâncare,
bãuturã, dormit, etc.? Nu, ci doar de la ceea ce poate prejudicia
corpul ºi forþa fizicã.
În zile de pe urmã, zice Dumnezeu, voi turna Duhul Meu peste
orice fãpturã ! (Fapte 2:17). Va da Dumnezeu Spiritul Sãu Sfânt
peste toatã omenirea? Nicidecum. Poporul din lume nu poate sã
primeascã Spiritul Sfânt (Ioan 14:17). Prin expresia orice fãpturã
se înþelege deci numai servii lui Dumnezeu.
Pavel spunea cã Evanghelia a fost propovãduitã oricãrei
fãpturi de sub cer (Coloseni 1:23). Cine nu vede aici o înþelegere
limitatã a cuvântului oricare (toatã)?
Am putea sã aduce multe alte exemple, dar credem cã cele
citate sunt suficiente pentru a convinge toate persoanele sincere
cã biblic oricare lucru, nimic, totul, toate lucrurile,
oricare, etc., nu întotdeauna pot fi generalizate, fiindcã de multe
ori sunt limitate la un sens determinat.
Sã vedem acum în ce sens nimic nu este necurat în sine.
Apostolul în versetul urmãtor vorbeºte de mâncare. Înþelegem
de aceea cã în materie de aliment totul este curat ºi nimic nu existã
necurat. Dar în afarã de aceea ce biblic este aliment, existã multe
lucruri necurate, fiindcã, dacã n-ar fi aºa Biblia s-ar contrazice
pentru cã în Apoc. 21:27 citim: Nimic întinat nu va intra în ea
´(Noul Ierusalim) ºi în 2 Cor. 6:7:  nu vã atingeþi de ce este
necurat. Necurat este tot ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu clasificã
în acest fel. Rãmâne acum sã ºtim dacã Biblia clasificã porcul ca
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aliment sau ca lucru necurat. Dacã ar fi aliment, putem fãrã îndoialã
sã-l mâncãm. Dar dacã ar fi necurat nu trebuie sã-l atingem.
Cuvântul lui Dumnezeu zice: Porcul sã-l priviþi ca necurat.
Sã nu mâncaþi din carnea lui ºi sã nu vã atingeþi de trupul lui mort.
(Deut. 14:8).
Dacã, se presupune cã animalele necurate ar fi fost purificate
în noua dispensaþiune, cum se face cã încã existã pãsãri necurate!
(Apoc. 18:2) în Noul Testament ºi cum s-ar putea spune aceasta
de broaºte (Apoc. 16:13) ca fiind necurate? Iatã aici încã o dovadã
cã animalele necurate rãmân aºa ºi în dispensaþiunea creºtinã. În
caz contrar ar fi impropriu a compara urâciunile dominante în
Babilonul spiritual cu pãsãri necurate ºi spiritele necurate cu niºte
broaºte.
Orice persoanã ºtie despre carnea de porc, de exemplu, cã
este foarte dãunãtoare sãnãtãþii. Din acest motiv porcul este unul
din animalele pe care Biblia îl clasificã ca necurat ºi pentru ca
porcul sã nu fie necurat, ar fi trebuit sã sufere o transformare fizicã.
Dar aceasta nu s-a întâmplat. Porcul este astãzi ce era ºi în timpul
lui Hristos, Moise sau Noe. Hristos a venit în lume pentru a purifica
omul (Tit 2:14) ºi nu porcul. Deci nimeni sã nu aducã blasfemie
misiunii lui Hristos.
d) Nimeni dar sã nu vã judece cu privire la mâncare
sau bãuturã, sau cu privire la o zi de sãrbãtoare, cu privire la o
lunã nouã sau cu privire la o zi de Sabat, care sunt umbra lucrurilor
viitoare, dar trupul (sau realitãþile lor) este al lui Hristos.
(Coloseni 2:16-17).
Mulþi creºtini pretind, datoritã acestor versete, cã animalele
declarate necurate în Vechiul Testament sunt permise în Noul Testament, pentru cã nimeni nu poate fi condamnat cã mãnâncã carne
de porc, etc. Apostolul Pavel totuºi nu vorbeºte de lucruri odatã
interzise ºi acum permise, ci din contrã se referã la lucrurile odatã
poruncite ca umbrã ºi care acum sunt abolite prin substanþã.
Abstinenþa de la carnea animalelor necurate nu era o umbrã a
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lucrurilor viitoare pentru cã nu prefigura nimic. Apostolul în acest
verset vorbeºte cu privire la darurile de mâncare ºi bãuturã (Daniel
9:27; Evrei 9:10) care erau umbra lucrurilor viitoare referindu-se
la faptul cã creºtinii nu pot fi condamnaþi pentru faptul cã se abþin
de la aceste mâncãruri ºi bãuturi poruncite prin legea ceremonialã,
ca de exemplu mielul pascal, azimile, ierburile amare etc. care
împreunã cu sabatele anuale (Lev. 23) au fost abolite la cruce.
Regulamentele cu privire la mâncãruri ºi bãuturi fãceau parte
din sistemul ceremonial ale cãrui prescripþii apostolul Pavel le
numeºte învãþãturi începãtoare ale lumii. Aceste învãþãturi
începãtoare aveau valoare tipicã sau simbolicã sau am putea spune
prefigurativã. Erau umbre ale lucrurilor viitoare. Antitipul,
realitatea, substanþa, este Hristos. Fiind împlinitã realitatea este
logic cã umbra este abolitã. De aceea nu mai trebuie sã adoptãm
acele rânduieli, acele învãþãturi începãtoare ale lumii.
Comparã Coloseni 2:14 cu versetul 20. În final apostolul Pavel
avertizeazã: Dacã aþi murit împreunã cu Hristos faþã de învãþãturile
începãtoare ale lumii, de ce, ca ºi cum aþi trãi încã în lume, vã
supuneþi la porunci ca acestea (ale legii mozaice)? Nu lua, nu
gusta, nu atinge cutare lucru  (Vers. 20,21).
e) Sã mâncaþi din tot ce se vinde pe piaþã, fãrã sã cercetaþi
ceva din pricina cugetului. (1 Cor. 10:25).
Unele versiuni spun în mãcelãrie în loc de pe piaþã. Dar
vom prefera aceasta ultimã traducere fiindcã este literalã. Cuvântul
corespunzãtor în textul original grec este makellon care provine
din latina mercatus.
Multe din articolele care se vindeau în piaþã nu erau numai
cãrnuri, ci de asemenea erau ºi cereale, bãuturi etc., care erau
mai întâi jertfite idolilor. ªi mulþi creºtini, îndeosebi botezaþi priveau
aceste articole ca putând sã-i spurce ºi în acest sens au cerut sfat
la apostolul Pavel. Vezi capitolul 8 din aceeaºi epistolã. Apostolul
Pavel le-a arãtat cã fie cã sunt sau nu cãrnuri mai întâi jertfite
idolilor puteau sã mãnânce din toate. Acestea totuºi nu aveau în
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vedere speciile de carne  dacã este de vacã sau de porc. Ucenicii
nu doreau sã ºtie dacã puteau de exemplu sã mãnânce carne de
animale necurate, deoarece ºtiau foarte bine cã nu trebuie sã
întrebe dacã carnea era de porc sau de vacã, deoarece orice
persoanã ºtia sã deosebeascã una de cealaltã. Preocuparea lor
unicã era: cãrnurile de animale curate jertfite idolilor.
În versetul luat în considerare termenul tot se limiteazã deci
la un sens determinat, dupã cum deja am explicat. A-l generaliza
înseamnã a cãdea în absurd. A se vedea ºi comentariul de la punctul
c). Dacã am putea atribui o semnificaþie absolutã a cuvântului
tot, atunci am admite cã suntem autorizaþi sã mâncãm carne de
animale sugrumate ºi sânge care de asemenea se vând pe piaþã,
dar care sunt interzise de Cuvântul lui Dumnezeu (Faptele Ap.
15:20)
f) 1 Timotei 4:1-5: Dar Duhul spune lãmurit cã în vremurile
din urmã, unii se vor lepãda de credinþã ca sã se alipeascã de
duhuri înºelãtoare ºi de învãþãturile dracilor, abãtuþi de fãþãrnicia
unor oameni care vorbesc minciuni, însemnaþi cu fierul roºu în
însuºi cugetul lor. Ei opresc cãsãtoria ºi întrebuinþarea bucatelor,
pe care Dumnezeu le-a fãcut sã fie luate cu mulþumire de cãtre cei
ce cred ºi cunosc adevãrul. Cãci orice fãpturã a lui Dumnezeu
este bunã; nimic nu este de lepãdat, dacã se ia cu mulþumire; pentru
cã este sfinþit prin Cuvântul lui Dumnezeu ºi prin rugãciune.
Mulþi comentatori sunt de pãrere cã aceste texte au aplicare
literalã. Spun cã faptele amintite în text deja s-au împlinit în trecut.
Expresia vremurile din urmã care apare din primul verset poate
fi tradusã prin timpurile posterioare cum de altfel se gãseºte în
diverse versiuni. ªi de asemenea înþeleg cã textul menþionat face
referire la celibat ºi la unele posturi respectate de secte ºi ordine
religioase de-a lungul timpurilor.
Cuvântul grec ktisma tradus prin creaturã semnificã în mod
literal lucru creat fie aliment sau nu. În versetul 4 ktisma se
referã la lucrurile pe care Dumnezeu le-a creat pentru a fi ca hranã
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dupã cum se aratã în versetul anterior. Se vorbeºte aici de bucate.
ªi tot ce este aliment este bun. De aceasta nu avem nici o îndoialã.
Nici un aliment nu trebuie respins. Dar porc nu putem sã mâncãm
pentru cã Biblia nu-l clasificã ca aliment. Este atât de nepotrivit a
încerca justificare prin acest text pentru folosirea cãrnii de porc,
dupã cum ar fi nepotrivit a gândi cã acelaºi text ne autorizeazã sã
mâncãm reptile ºi ierburi otrãvitoare ca de exemplu vipere, cucuta
(plantã otrãvitoare) care de asemenea au fost create de Dumnezeu.
g) Fapte 10:9-16:  Petru s-a suit sã se roage pe acoperiºul
casei, pe la ceasul al ºaselea. L-a ajuns foamea ºi a vrut sã mãnânce.
Pe când îi pregãteau mâncarea, a cãzut într-o rãpire sufleteascã.
A vãzut cerul deschis ºi un vas ca o faþã de masã mare, legatã cu
cele patru colþuri, coborându-se ºi slobozindu-se în jos pe pãmânt.
În ea se aflau tot felul de dobitoace cu patru picioare ºi târâtoare
de pe pãmânt ºi pãsãrile cerului. ªi un glas i-a zis: Petre, scoalãte ºi mãnâncã. Nicidecum, Doamne, a rãspuns Petru. Cãci
niciodatã n-am mâncat ceva spurcat sau necurat. ªi glasul i-a zis
iarãºi a doua oarã: Ce a curãþit Dumnezeu sã nu numeºti
spurcat. Lucrul acesta s-a fãcut de trei ori ºi îndatã dupã aceea
vasul a fost ridicat iarãºi la cer.
Dupã moartea lui Isus încã a fost dat iudeilor un timp de har de
trei ani ºi jumãtate (Matei 10:5-6) dupã care Evanghelia trebuia
sã fie predicatã lumii (neamurilor) (Fapte 9:15; 13:46-47). Acum
iudeii convertiþi la creºtinism aveau mari prejudecãþi împotriva
neamurilor (Fapte 10:28; 11:1-3), de aceea înainte ca primul dintre
neamuri  Corneliu  sã fi primit evanghelia trebuia sã fie eliminatã
aceastã prejudecatã printr-o viziune datã apostolului Petru.
Apostolul a înþeles cã viziunea nu avea semnificaþie literalã; el
n-a ucis, nici n-a mâncat, dar nu ºtia ce sã creadã despre înþelesul
vedeniei pe care o avusese (vers. 17). În clipa urmãtoare oamenii
pe care Corneliu în urma ordinului divin i-a trimis sã-l aducã pe
apostol, sosiserã la uºa casei în care se gãsea:  Duhul i-a zis:
Iatã cã te cautã trei oameni; scoalã-te, pogoarã-te ºi du-te cu ei
78

Carnea ºi sãnãtatea

fãrã ºovãire (vers. 20-21). Astfel a înþeles Petru cã prin viziunea
cu animalele Dumnezeu i-a descoperit cã neamurile sunt curate
(Fapte 15:19). Acest lucru el l-a confirmat în cuvintele: Dumnezeu
mi-a arãtat sã nu numesc pe nici un om spurcat sau necurat. Fapte
10:28. El a înþeles cã viziunea nu avea în vedere animalele. Acestea
au fost folosite doar ca simbol. Ceea ce Petru nu trebuia sã mai
numeascã profan sau necurat nu era nici un animal, ci nici un
om. Domnul într-o ocazie aºa de favorabilã ca aceasta, nu a
spus lui Petru cã animalele necurate fuseserã purificate ºi cã de
acum înainte nu mai trebuie sã se abþinã de la a le mânca. De
aceea Petru nu putea sã-ºi schimbe atitudinea în legãturã cu porcul
dupã ce a vãzut viziunea. ªi dacã apostolul nu a îndrãznit sã
mãnânce carne de animale necurate, este pentru cã în convieþuirea
cu Isus a învãþat sã pãstreze respectiva poruncã.
Dupã o examinare atentã a textelor din Noul Testament, la
care mulþi creºtini recurg pentru a justifica aceea ce Dumnezeu a
interzis sub pedepse severe, vedem cã în realitate în nici un fel nu
este autorizatã mâncarea de carne sau de orice alt animal necurat.
Atitudinea corectã a creºtinului este sã urmeze Biblia, nu sã forþeze
Biblia sã-l urmeze. Trebuie sã ne adaptãm Scripturii ºi nu sã
adaptãm Scriptura la convenienþele ºi înclinaþiile noastre fireºti.
Aceastã ultimã atitudine echivaleazã cu a schimba Scripturile.
Deja în timpurile apostolice existau unii care procedau astfel, fapt
pentru care apostolul Petru ne-a avertizat: Sã credeþi cã îndelunga
rãbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris ºi prea
iubitul nostru frate, Pavel, dupã înþelepciunea datã lui, ca ºi în
toate epistolele lui, când vorbeºte despre lucruri grele de înþeles,
pe care cei neºtiutori ºi nestatornici le rãstãlmãcesc ca ºi pe
celelalte Scripturi, spre pierzarea lor 2 Petru 3:15-16.
Existã ºi astãzi unii care procedeazã astfel. Textele care le-am
terminat de dezbãtut prin care mulþi creºtini gândesc cã sunt
autorizaþi sã mãnânce carne de animale necurate sunt lucruri grele
de înþeles pe care cei neºtiutori ºi nestatornici le rãstãlmãcesc
spre pierzarea lor.
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Cineva totuºi ar putea spune cã rãstãlmãcirea se dovedeºte
invers. Sã presupunem cã ar fi aºa. Sã admitem ipoteza cã animalele
necurate în timpul noii dispensaþiuni au suferit o transformare fizicã
în sensul de a fi purificate. În acest caz ce rãu ar fi dacã nu se
mãnâncã aceste animale? Abstinenþa de la aceste lucruri, în caz cã
în realitate ar fi fost purificate, ar putea sã fie cauzã de pieire?
Nicidecum, fiindcã nu câºtigãm nimic dacã mâncãm din ea ºi nu
pierdem nimic dacã nu mâncãm (1 Cor. 8:8).
Pierderea nu constã în faptul cã nu facem uz de o permisiune,
ci în faptul cã practicãm ceea ce este interzis în mod expres. ªi
exact aceasta se dovedeºte în legãturã cu animalele necurate care
sunt interzise de Cuvântul lui Dumnezeu. Vrãjmaºii adevãrului
rãstãlmãcesc punctele din Scripturi pentru a justifica folosirea
acestor animale ca alimente. ªi cum prin aceasta calcã în mod
conºtient, o interdicþie severã a lui Dumnezeu, rezultatul va fi
pierderea dupã cum am vãzut mai înainte.
Rãul la mulþi creºtini este cã limiteazã o problemã numai la o
parte a Scripturii, Noul Testament. Aceasta este o mare greºealã,
deoarece toatã Scriptura este insuflatã de Dumnezeu ºi de folos
ca sã înveþe, sã mustre, sã îndrepte, sã dea înþelepciune în
neprihãnire, pentru ca omul lui Dumnezeu sã fie desãvârºit.
2 Timotei 3:16-17.
Deci în orice problemã religioasã trebuie sã admitem toatã
Scriptura. În Scripturile Vechiului Testament gãsim multe profeþii
care se referã la dispensaþiunea creºtinã. Apostolul Pavel ne
avertizeazã: Nu dispreþuiþi proorociile (1 Tes. 5:20) ºi Petru
zice: Avem cuvântul proorociei fãcut ºi mai tare, la care bine
faceþi cã luaþi aminte (1 Petru 1:19). Deci sã acordãm atenþie
cuvântului profeþilor ºi sã vedem ce pedeapsã va veni asupra
mâncãtorilor de carne de porc la a doua venire a lui Hristos: Cãci
iatã vine Domnul cu foc ºi carele Lui sunt ca un vârtej; Îºi preface
mânia într-un jãratic ºi ameninþãrile în flãcãri de foc. Cãci cu foc
Îºi aduce Domnul la îndeplinire judecãþile ºi cu sabia Lui
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pedepseºte pe oricine; ºi cei uciºi de Domnul vor fi mulþi la numãr.
Cei ce se sfinþesc ºi se curãþesc în grãdini, mergând unul câte
unul, în mijlocul celor ce mãnâncã carne de porc, ºi ºoareci ºi
alte lucruri urâcioase, toþi aceia vor pieri, - zice Domnul. Eu
pedepsesc faptele ºi gândurile lor! Dar vine vremea când voi
strânge toate neamurile ºi toate limbile; ele vor veni ºi vor vedea
slava Mea. Isaia 66:15-18.
Nimeni nu poate nega cã aceastã profeþie nu se referã la a
doua venire a lui Hristos. Existã o paralelã perfectã între acest
text din Isaia ºi textele din Noul Testament care de asemenea
vorbesc de cea de-a doua venire a Domnului. Vezi 2 Tes. 1:7-8;
2 Timotei 4:1; Luca 17:29-30; Matei 25:31-32. Mulþi creºtini
vor fi în aceastã zi mult decepþionaþi deoarece au mâncat carne
de porc. Vor vedea cã au rãstãlmãcit Scripturile pentru propria
lor pierzare. Dar va fi prea târziu.

Toatã Scriptura este insuflatã de
Dumnezeu ºi de folos ca sã înveþe, sã mustre,
sã îndrepte, sã dea înþelepciune în
neprihãnire, pentru ca omul lui Dumnezeu
sã fie desãvârºit. 2 Timotei 3:16-17.
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18
Este permis
în zilele noastre
a mânca din carnea
animalelor curate?

C

ine înþelege perfect planul de mântuire ºtie cã la timpul
sfârºitului alimentul carne ar trebui retras complet. Este
adevãrat cã în timpurile apostolice se putea mânca din carnea
animalelor curate, dar aceasta nu este o dovadã cã ºi astãzi se
poate mânca la fel. Trebuie sã luãm în considerare factorul timp.
ªi (faceþi) aceasta spunea Pavel, cu atât mai mult cu cât ºtiþi în
ce împrejurãri (timp  portughezã) ne aflãm, este ceasul sã ne
trezim din somn; cãci acum mântuirea este mai aproape de noi
decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie
ziua (Romani 13:11-12).
Cu cât suntem mai aproape de sfârºit, cu atât mai mult trebuie
sã ne apropiem de condiþiile pe care Dumnezeu le-a stabilit la
început. Odatã pãcatul eradicat ºi planul de mântuire împlinit,
vor fi restabilite acele condiþii: Iatã cã Eu fac toate lucrurile noi
(Apoc. 21:5) zice Domnul.
La început lucrurile lui Dumnezeu reflectau perfecþiunea divinã.
Dumnezeu S-a uitat la tot ce fãcuse ºi iatã cã erau foarte bune
(Gen. 1:31). Tot ce face Dumnezeu dãinuieºte în veci (Ecl. 3:14),
pentru cã Domnul este neschimbãtor (Mal. 3:6; Iacov 1:17). Era
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scopul lui Dumnezeu ca principiile originale sã dureze pentru toatã
eternitatea, dar Satan s-a interpus ºi a afectat prin pãcat condiþiile
stabilite la început.
Pentru ilustrarea acestor fapte sã admitem ipoteza cã un constructor îºi face o casã frumoasã. Dar vine în noapte vrãjmaºul ºi
face o daunã la aceastã casã. Care este în acest caz posibilitatea
constructorului? Sã repare dauna fãcutã de vrãjmaºul sãu ºi sã
restaureze casa la perfecþiunea originalã. Aceasta este ceea ce
constructorul ar face.
Prin pãcat Satan a afectat lucrãrile originale ale lui Dumnezeu.
De aici stabilirea unui plan pentru a repara stricãciunea cauzatã
de vrãjmaº lucrurilor lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu S-a arãtat
ca sã nimiceascã lucrãrile diavolului (Ioan 3:8). Planul de salvare
(mântuire) vizeazã aºezarea din nou a tuturor lucrurilor (Fapte
3:21) pe care Dumnezeu le-a stabilit la început ºi care s-au pierdut
prin pãcat. A fost exact ceea ce Isus cu anumitã ocazie a arãtat
fariseilor când L-au întrebat despre divorþ.  Din pricina
împietririi inimilor voastre a îngãduit Moise sã vã lãsaþi nevestele;
dar la început (la începutul lumii) n-a fost aºa (Matei 19:8).
N-ar fi putut fariseii sã obiecteze: Dar ce legãturã are problema
divorþului cu condiþiile existente la început? Sau: Ce legãturã
are actualitatea cu începutul? S-ar fi justificat aceastã contestare?
Numai cine ignorã obiectivul planului de mântuire, neºtiind cã la
început era perfecþiune la care trebuie sã revenim, ar contesta în
acest fel.
Condiþiile de la început sunt cele care trebuie sã prevaleze
pentru cã Fiul Omului a venit sã caute ºi sã mântuiascã ce era
pierdut (Luca 19:10). Aceasta se referã nu numai la om, ci ºi la
condiþiile de atunci. Ce a venit dupã pãcat, are naturã trecãtoare
ºi va fi eliminat cu exterminarea pãcatului. Dupã cãderea în pãcat,
la câtva timp, carnea a fost permisã ca aliment, dar la început na fost aºa. Iatã alimentul pe care Dumnezeu l-a dat pentru om la
început: Iatã cã v-am dat orice iarbã care face sãmânþã ºi care
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este pe faþa întregului pãmânt ºi orice pom care are în el rod cu
sãmânþã: aceasta sã fie hrana voastrã (Gen. 1:29). Când va fi
obþinutã aºezarea din nou a tuturor lucrurilor (Fapte 3:21) atunci
vor fi din nou alimentele originale. În Ezechiel 47:12 citim: Dar
lângã râul acesta pe malurile lui de amândouã pãrþile vor creºte
tot felul de pomi roditori. Frunza lor nu se va vesteji ºi roadele lor
nu se vor sfârºi, în fiecare lunã vor face roade noi pentru cã apele
vor ieºi din sfântul Locaº. Roadele lor vor sluji ca hranã ºi frunzele
lor ca leac.
În mãsura în care am progresat în planul de mântuire, ne-am
apropiat de condiþiile originale dinainte de pãcat. Ce era, de
exemplu, tolerat în era patriarhalã, deja nu se mai tolera în
dispensaþiunea mozaicã. ªi ce se permitea aici nu se permitea la
începutul erei creºtine. ªi ceea ce nu era încã interzis aici, este
interzis la timpul sfârºitului. ªi ceea ce acum încã se tolereazã nu
se va mai tolera în Cer sau pe Noul Pãmânt, dupã restaurare.
Condiþiile originale vor fi restabilite deplin. Aºadar atât de puþin
se justificã în ziua de azi mâncarea de carne faþã de tolerarea
acesteia în zilele apostolilor, dupã cum se justifica poligamia în
zilele apostolilor faþã de tolerarea în acest sens în era patriarhalã
ºi în dispensaþiunea mozaicã.
Dacã Hristos ar fi dat autorizarea de a se consuma carne de
animale necurate, aºa cum pretind mulþi, atunci în loc de a face
câþiva paºi în direcþia de la început, ne-am îndepãrta mai mult. În
loc de a face ceva în sensul de a repara stricãciunea fãcutã de
Satan în lucrarea originalã, ar creºte mai mult încã aceastã
stricãciune.
În Apocalips citim cu privire la ºapte biserici. Numãrul ºapte
biblic semnificã perfecþiune, totalitate. Aceste ºapte biserici
reprezintã ºapte perioade ale bisericii creºtine de la început pânã
la sfârºit. Numele date în legãturã cu acestea sunt semnificative în
circumstanþele respectivelor perioade. Ultima perioadã este
perioada Laodiceea. Laodiceea vrea sã spunã judecarea
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poporului (poporul judecãþii). Biserica din perioada Laodiceea
este aceea care trãieºte în timpul în care se desfãºoarã judecata
de cercetare în Cer. Aceasta va ajunge pânã la a doua venire a lui
Hristos. Aceastã bisericã este la fel ca ºi Ilie, care trebuia sã
restaureze toate lucrurile. Hristos se prezintã la fiecare din aceste
biserici cu o caracteristicã ce o posedã sau trebuie sã o posede.
Nu vom examina aici caracteristicile tuturor ºapte. Vom lua în
considerare doar caracteristicile ultimei biserici. Îngerului
bisericii din Laodiceea scrie-i: Iatã ce zice Cel ce este Amin,
Martorul credincios ºi Adevãrat începutul zidirii lui Dumnezeu
Apoc. 3:14. Ultima bisericã completeazã ciclul de peregrinare a
poporului lui Dumnezeu pe pãmânt pentru cã revine la condiþiile
existente la începutul creaþiunii între care figureazã ºi regimul
alimentar vegetarian.
Isus a spus odatã ucenicilor Sãi: Este adevãrat cã trebuie sã
vinã mai întâi Ilie (înainte de a doua Mea venire) ºi sã aºeze din nou
toate lucrurile (Matei 17:11). Aºa cum Ilie a venit în persoana lui
Ioan Botezãtorul ca precursor al primei veniri a lui Hristos tot la fel
va veni în persoana bisericii lui Dumnezeu, în ultimele zile ca precursor al celei de a doua veniri a Salvatorului. Biserica lui Dumnezeu
la timpul sfârºitului trebuie sã lucreze în duhul ºi puterea lui Ilie
(Luca 1:17) o lucrare de restaurare sau o lucrare de reparare a
spãrturilor. Profetul Ilie în timpul marii apostazii a lui Israel, în timpul
regelui Ahab a fost simbolul lui Ioan Botezãtorul ºi în principal al
bisericii lui Dumnezeu la timpul sfârºitului. Ioan Botezãtorul de
asemenea a fost simbolul acestei biserici. Lucrarea este aceeaºi,
restabilirea tuturor lucrurilor. Petru de asemenea a vorbit cu privire
la aceastã lucrare din timpul sfârºitului: Pocãiþi-vã ºi întoarceþi-vã
la Dumnezeu, pentru ca sã vi se ºteargã pãcatele, ca sã vinã de la
Domnul vremile de înviorare, ºi sã trimitã pe Cel ce a fost rânduit
mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos, pe care cerul trebuie sã-L
primeascã, pânã la vremurile aºezãrii din nou a tuturor lucrurilor:
despre aceste vremi a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinþilor
Sãi prooroci din vechime. (Fapte 3:19-21).
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Hristos n-ar putea reveni pe Pãmânt fãrã sã gãseascã poporul
Sãu pregãtit pentru a-L întâlni. Adevãrul sã fie complet restaurat
ºi poporul trebuie sã fie cu totul pregãtit pentru venirea Domnului.
Pregãteºte-te sã întâlneºti pe Dumnezeul tãu, Israele! (Amos
4:12). Pentru aceasta Ilie trebuia sã-I pregãteascã calea. Pregãtiþi
în pustie calea Domnului, neteziþi în locurile uscate un drum pentru
Dumnezeul nostru! Orice vale sã fie înãlþatã ºi orice munte ºi orice
deal sã fie plecat   este însãrcinarea Domnului pentru biserica
Sa (Isaia 40:3-4). Aceastã lucrare de restaurare este de asemenea
descrisã în diverse alte pãrþi ca de exemplu în Isaia 58:12: Ai tãi
vor zidi iarãºi pe dãrâmãturile de mai înainte, vei ridica din nou
temeliile strãbune, vei fi numit dregãtor de spãrturi, cel ce drege
drumurile ºi face þara cu putinþã de locuit. Aceastã restaurare
cuprinde tot ceea ce s-a pierdut prin marea apostazie care a existat
în primele secole ale erei creºtine ºi cuprinde de asemenea
principiile originale ale vieþii ca de exemplu alimentaþia originalã
pe care Dumnezeu a stabilit-o omului.
Profetul Ilie (în timpul regelui Abab) ºi Ioan Botezãtorul,
prefigureazã biserica precursoare a celei de a doua veniri a lui
Hristos  biserica din perioada Laodiceea  cum deja a fost
menþionat. Pe muntele schimbãrii la faþã au apãrut cu Hristos,
Moise ºi Ilie (Matei 17:3). Scena care s-a petrecut aici este o
demonstraþie în miniaturã a celei de a doua veniri a lui Hristos în
împãrãþia Sa (Matei 16:28). Moise care murise ºi a fost înviat
(Iuda 9) reprezintã drepþii morþi care vor fi înviaþi la a doua venire a lui Isus. Ilie care a fost rãpit la cer fãrã sã vadã moartea
(2 Regi 2:11) reprezintã drepþii în viaþã care vor fi transformaþi
(1 Cor. 15:50-51; Filip. 3:21) la a doua venire a lui Hristos ºi
rãpiþi la cer împreunã cu drepþii înviaþi (1 Tes. 4:13-17;
Ioan 14:1-3. Apoc. 7:15; 14:1; 15:2). Suntem strãini ºi cãlãtori
pe pãmânt. Cãutãm o patrie mai bunã, adicã cereascã (Evrei
11:13-16), fiindcã cetatea noastrã este în ceruri (Filipeni 3:20).
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Acum, profetul Ilie, care este reprezentant al sfinþilor ce vor fi
rãpiþi cu ocazia venirii lui Hristos a doua oarã, n-a mâncat carne
în ultima fazã a existenþei lui aici pe pãmânt înainte de înãlþarea la
Cer. În prima fazã Ilie a mâncat pâine ºi carne (1 Regi 17:6), în a
doua fazã, pâine ºi ulei (1 Regi 17:9 ºi 14) ºi în ultima fazã, pâine
ºi apã (1 Regi 19:6). Acesta este un simbol pentru ultima bisericã.
Acum ne îndreptãm privirea la Ioan Botezãtorul. Ioan a venit
în spiritul ºi puterea lui Ilie (Luca 1:17) ca premergãtor al primei
veniri a lui Hristos. Isus a spus cu privire la Ioan: Ilie a ºi venit
(Matei 17:12). Ioan Botezãtorul este prin urmare un simbol al lui
Ilie care avea sã vinã în timpul sfârºitului sau un simbol al bisericii
care în ultimele zile avea sã pregãteascã în duhul ºi puterea lui
Ilie Calea Domnului. Este adevãrat cã trebuie sã vinã mai întâi
Ilie (înainte de a doua Mea venire), a spus Isus, ºi sã aºeze din
nou toate lucrurile (Matei 17:11).
Sã vedem acum care era alimentul lui Ioan Botezãtorul. Este
scris cã el se hrãnea cu lãcuste ºi miere sãlbaticã (Matei 3:4).
Multora le pare straniu cã Ioan ar fi mâncat lãcuste. Dar
problema este cã aceste lãcuste nu erau, dupã cum ar gândi
mulþi, insectele care le cunoaºtem cu acest nume, ci un anumit tip
de pãstãi care se numesc astfel. Erau roºcove. John D. Davis,
renumit cercetãtor biblic spunea despre aceastã plantã: Specie
de aliment destinat porcilor pe care fiul pierdut dorea sã le
mãnânce, când se gãsea în þara strãinã, pãrãsit de prietenii de altã
datã (Luca 15:16). Teaca de roºcove (geratonia siliqua) de
asemenea se numeºte teaca lãcustelor ºi pâinea lui Ioan. Este
un arbore mare ºi întotdeauna verde de 9-10 m înãlþime, fãrã spini,
ºi cu frunzele asemãnãtoare frasinului. Face teci multe, care uneori
ating 30 cm lungime. La coacere servesc pentru hrana vitelor ºi a
porcilor ºi în timpuri de mare foamete servesc ca aliment pentru
sãraci. Din pulpa pãstãilor sau tecilor se face un sirop foarte
apreciat (Dictionario da Biblia, de John D. Davis pag. 563)
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Ioan a adoptat un regim alimentar vegetarian ºi acelaºi regim
trebuie sã fie adoptat de biserica timpului sfârºitului, fiindcã este
prefiguratã de Ioan. Ceea ce citim despre alimentaþia profetului
Ilie ºi Ioan Botezãtorul, amândoi simbolizând poporul lui
Dumnezeu în timpul sfârºitului, nu a fost scris doar ca titlu de
curiozitate istoricã, ci cu un scop determinat.
Ar putea totuºi cineva sã întrebe: Dacã alimentul carne trebuie
abolit la timpul sfârºitului, de ce atunci Hristos n-a dat instrucþiuni
specifice în acest sens? Rãspunsul îl gãsim în Ioan 16:12-13:
Mai am sã vã spun multe lucruri, dar acum nu le puteþi purta.
Când va veni Mângâietorul, Duhul adevãrului, are sã vã
cãlãuzeascã în tot adevãrul, cãci El nu va vorbi de la El, ci va
vorbi tot ce va fi auzit ºi vã va descoperi lucrurile viitoare.
Biserica primarã când încã era în curãþia ei, avea toate darurile
spiritului, inclusiv darul profeþiei (1 Cor. cap. 12). Cu toate acestea,
datoritã apostaziei care a pãtruns în bisericã, aceste daruri au fost
retrase, dar la timpul sfârºitului vor fi restituite poporului lui
Dumnezeu (1 Cor. 1:7). Aºa cã în zilele noastre se va manifesta în
biserica adevãratã darul profeþiei. Vizionarul de pe Patmos, descriind
caracteristicile bisericii ultimelor zile, zice: ªi balaurul mâniat pe
femeie s-a dus sã facã rãzboi cu rãmãºiþa seminþiei ei, care pãzesc
poruncile lui Dumnezeu ºi þin mãrturia lui Isus Hristos (Cãci
mãrturia lui Isus este duhul proorociei) (Apoc. 12:17; 19:10).
Prin darul profeþiei în ultima bisericã Domnul a atras atenþia
servilor Sãi la multe învãþãturi biblice neglijate între care problema
mâncãrii de carne. Mintea servilor lui Dumnezeu a fost atunci
condusã la profeþiile biblice privitoare la timpul sfârºitului, care
interzicea alimentul carne ºi pe care le vom examina imediat în
continuare.
Dupã potop când erau dispãrute fructele de pe faþa pãmântului,
Domnul a zis lui Noe sã mãnânce carne (Gen. 9:3) ºi acest aliment Dumnezeu nu l-a retras pânã la ieºirea fiilor lui Israel din
Egipt (Exod 16:3). Când israeliþii au fost eliberaþi din robia
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egipteanã ºi erau pe drum spre Canaan a fost necesar sã facã o
pregãtire pentru a putea intra în þara fãgãduitã, pregãtire ce implica
abstinenþa de la carne. Carnea le-a fost retrasã dar fiii lui Israel nu
s-au conformat acestei mãsuri. Adunãturii de oameni, care se
aflau în mijlocul lui Israel i-a venit poftã, ba chiar ºi copiii lui
Israel au început sã plângã ºi sã zicã: Cine ne va da carne sã
mâncãm? Domnul a zis lui Moise: Adunã la Mine ºaptezeci
de bãrbaþi, dintre bãtrânii lui Israel, din cei pe care-i cunoºti ca
bãtrâni ai poporului ºi cu putere asupra lor; adu-i la cortul întâlnirii
ºi sã se înfãþiºeze acolo împreunã cu tine Sã spui poporului:
Sfinþiþi-vã pentru mâine ºi aveþi sã mâncaþi carne, fiindcã aþi plâns
în auzul Domnului, ºi aþi zis: Cine ne va da carne sã mâncãm?
Cãci noi o duceam bine în Egipt! Domnul vã va da carne ºi veþi
mânca. Aveþi sã mâncaþi carne, nu o zi, nici douã zile, nici cinci
zile, nici zece zile, nici douã zeci de zile, ci o lunã întreagã, pânã
vã va ieºi pe nãri, ºi vã veþi scârbi de ea, pentru cã n-aþi ascultat
de Domnul care este în mijlocul vostru ºi pentru cã aþi plâns
înaintea Lui, zicând: Pentru ce am ieºit noi oare din Egipt?
Domnul a fãcut sã sufle de peste mare un vânt, care a adus prepeliþe
ºi le-a rãspândit peste tabãrã cale cam de o zi într-o parte ºi cale
cam de o zi în cealaltã parte în jurul taberei. Aveau o înãlþime de
aproape doi coþi de la faþa pãmântului Pe când carnea era încã
în dinþii lor, fãrã sã fie mestecatã, Domnul S-a aprins de mânie
împotriva poporului; ºi Domnul a lovit poporul cu o urgie foarte
mare. Au pus locului aceluia numele Chibrot-Hataava (Mormintele
lãcomiei), pentru cã acolo au îngropat pe poporul apucat de poftã.
(Numeri 11:4,16,18-20,31,33,34)
Despre aceastã experienþã psalmistul zice: Ci i-a apucat pofta
în pustie ºi au ispitit pe Dumnezeu în pustietate. El le-a dat ce
cereau, dar a trimis o molimã printre ei. (Ps. 106:14-15). Vezi ºi
Ps. 78:24-31.
Aceste întâmplãri cu poporul Israel nu se limiteazã numai la
ei, ci constituie o învãþãturã pentru noi, care suntem generaþia de
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la sfârºitul veacurilor (1 Cor. 10:11). Aºa cum ei au fost eliberaþi
din robia Egiptului, noi suntem de asemenea eliberaþi din robia
Egiptului spiritual  robia pãcatului, a întunericului ºi ignoranþei.
Þara promisã cãtre care israeliþii peregrinau, este un simbol al
Canaanului ceresc spre care mergem noi. Dupã cum deja am
spus, suntem doar strãini ºi cãlãtori pe pãmânt! ªi cãutãm o
patrie mai bunã care este cereascã (Evrei 11:13-16).
ªi noi pentru a putea intra în patria cereascã trebuie sã facem
o pregãtire mai mare decât a iudeilor care intrau în Canaanul
pãmântesc. În aceastã pregãtire trebuie deci, noi care trãim la
timpul sfârºitului, sã ne abþinem de la alimentul carne cu atât mai
mult decât ei. Efectiv, apostolul Pavel, face aluzie la acele
experienþe ale fiilor lui Israel care s-au lãsat duºi de poftã în
pustie cerând carne, avertizându-ne sã nu cãdem în aceeaºi
poftã. ªi aceste lucruri, spune apostolul Pavel, s-au întâmplat
ca sã ne slujeascã drept pilde, pentru ca sã nu poftim dupã
lucrurile rele cum au poftit ei ºi au fost scrise pentru învãþãtura
noastrã peste care a venit sfârºitul veacurilor! (1 Cor. 10:6,11).
Domnul, cu multe secole înainte, a prevãzut cã în ultimele zile
poporul Sãu cunoscãtor va urma exemplul lui Israel în pustie,
neacordând atenþie sfaturilor profetice ale apostolului Pavel din
1 Corinteni 10:6,11, referitoare la abstinenþa de la mâncarea de
carne la timpul sfârºitului. ªi totuºi Domnul, Dumnezeul oºtirilor,
vã cheamã în ziua aceea sã plângeþi ºi sã vã bateþi în piept, sã vã
radeþi capul ºi sã vã încingeþi cu sac. Dar iatã, în schimb, veselie
ºi bucurie! Se junghie boi ºi se taie oi, se mãnâncã la carne ºi se
bea la vin: Sã mâncãm ºi sã bem, cãci mâine vom muri! Domnul
oºtirilor mi-a descoperit ºi mi-a zis: Nu, nelegiuirea aceasta
nu vi se va ierta pânã nu veþi muri, zice Domnul, Dumnezeul
oºtirilor(Isaia 22:12-14). Versetele 20-25 din acelaºi capitol aratã
cã aceastã profeþie se referã la timpul sfârºitului.
Toþi creºtinii trebuie sã ºtie care este voinþa lui Dumnezeu cea
bunã, plãcutã ºi desãvârºitã (Romani 12:2). El ne porunceºte
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zicând: Cercetaþi toate lucrurile ºi pãstraþi ce este bun (1 Tes.
5:21). Cercetând în Biblie problema aici abordatã ajungem la
concluzia cã niciodatã n-a fost în planul lui Dumnezeu ca omul sã
mãnânce carne, ºi putem spune împreunã cu apostolul Pavel: Bine
este sã nu mãnânci carne! (Romani 14:21). Dumnezeu nu þine
seama de vremurile de neºtiinþã! (Fapte 17:30) nu ne va face
rãspunzãtori pentru cã nu am fãcut ce este bine înainte de a
ajunge la cunoºtinþa acestuia. Dar odatã ce ºtim cã Bine este sã
nu mãnânci carne dupã cum spune apostolul, vom continua în
neascultare de voinþa lui Dumnezeu? Respingem binele pentru a
continua cu rãul? Dacã deja în timpul lui Pavel era bine sã nu
mãnânci carne, astãzi nu va fi cu mult mai bine pentru cã suntem
în ajunul intrãrii în Canaanul ceresc? Deci cine ºtie sã facã binele
ºi nu face, sãvârºeºte un pãcat (Iacov 4:17)

Cereale, fructe, zarzavaturi ºi nuci - o dietã excelentã
pentru menþinerea sãnãtãþii.
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De acelaºi autor Editura noastrã vã mai poate oferi cartea:
- Existã viaþã dupã moarte
În curând:
- Fumul ºi sãnãtatea
- Alcoolul ºi sãnãtatea
Alþi cãrþi pe teme de sãnãtate, în curs de apariþie:
- Sãnãtate pentru milioane - de P. Lemmon
- Sã trãim mai bine - L. Costa
- Dieta care evitã cancerul - D. Boarim
Cãrþi existente deja în stocul editurii:
- Îndreptar profilactic ºi terapeutic de medicinã naturistã D.Laza
- Sfaturi practice ºi reþete de bucãtãrie ovo-lacto-vegetarianã Rãileanu
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