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Urmaşii	  lui	  Hristos	  au	  fost	  avertizaţți	  să	  se	  ferească	  de	  două	  mari	  pericole	  pregătite	  cu	  
grijă	  spre	  a-‐i	  abate	  de	  la	  adevăr	  chiar	  şi	  pe	  cei	  aleşi.	  Domnul	  spunea	  ucenicilor	  Lui	  –	  iar	  noi	  
credem	  că	  sfatul	  acesta	  este	  valabil	  pentru	  ucenicii	  din	  toate	  timpurile	  –	  să	  se	  ferească	  de	  
aluatul	  fariseilor	  şi	  al	  saducheilor	  (Mat	  16:6).	  Iar	  Ioan	  avertiza	  că,	  în	  vremea	  sfârşitului,	  un	  
amestec	  numit	  „vinul	  Babilonului”	  va	  ameţți	  pe	  toţți	  locuitorii	  pământului.	  

Ce	  este	  „aluatul	  fariseilor”?	  Ucenicii	  nu	  prea	  au	  înţțeles	  despre	  ce	  vorbea	  Domnul,	  
chiar	  dacă	  Matei	  trage	  concluzia	  că	  El	  le	  vorbea	  despre	  învăţțătura	  cărturarilor	  lor.	  

Când	  i-‐a	  avertizat	  să	  se	  ferească	  de	  aluatul	  fariseilor,	  Isus	  tocmai	  avusese	  o	  
controversă	  cu	  unii	  dintre	  cărturari,	  iar	  aceştia	  cereau	  de	  la	  El	  un	  semn	  care	  să	  autentifice	  
pretenţția	  Lui	  de	  mesianitate.	  Ei	  cereau	  şi	  aşteptau	  o	  confirmare	  a	  credinţței	  pe	  baza	  
minunilor.	  Cu	  alte	  cuvinte,	  un	  om	  poate	  veni	  de	  la	  Dumnezeu	  doar	  dacă	  face	  minuni	  şi	  
semne.	  Era	  o	  astfel	  de	  aşteptare	  legitimă?	  

Aşa	  cum	  citeau	  ei	  Scriptura,	  probabil	  că	  era	  legitimă.	  Nu	  făcuseră	  aşa	  toţți	  marii	  
bărbaţți	  ai	  credinţței	  din	  trecut?	  Nu	  ceruseră	  ei	  semne	  şi	  minuni	  spre	  a	  verifica	  dacă	  le-‐a	  vorbit	  
Dumnezeu?	  Iosua	  cu	  soarele,	  Ghedeon	  cu	  lâna,	  Ezechia	  cu	  umbra	  pe	  cadran,	  ce	  erau	  acestea	  
altceva	  decât	  cereri	  de	  autentificare	  absolut	  legitime?	  Ei	  au	  fost	  uimiţți	  că	  Învăţțătorul	  din	  
Nazaret	  S-‐a	  simţțit	  ofensat	  de	  cererea	  lor.	  De	  ce	  erau	  ei	  un	  „neam	  viclean	  şi	  adulter”?	  Nu	  era	  
acesta	  poporul	  lui	  Dumnezeu?	  

Era,	  dar	  cu	  el	  se	  întâmplase	  ceva	  tragic,	  greu	  de	  sesizat	  şi	  imposibil	  de	  acceptat.	  
Religia	  lui	  Israel	  fusese	  de	  ani	  nenumăraţți	  expusă	  sistematic	  unui	  proces	  de	  ameliorare.	  Un	  
aluat	  străin	  dospea	  de	  mult	  timp	  plămădeala	  curată	  a	  neprihănirii	  unui	  popor	  chemat	  să	  fie	  
lumina	  lumii.	  Credinţțe	  şi	  practici	  cu	  totul	  contrare	  instrucţțiunilor	  cereşti	  erau	  altoite	  în	  
arborele	  adevărului,	  iar	  agenţții	  acestei	  „primeniri”	  culturale	  a	  lui	  Israel	  erau	  chiar	  cărturarii	  
poporului,	  fariseii	  şi	  saducheii.	  

Refuzând	  să	  se	  izoleze	  de	  lume,	  ei	  au	  decis	  că	  Israel	  va	  avea	  doar	  de	  câştigat	  prin	  
apropierea	  de	  cultura	  marilor	  naţțiuni	  ale	  lumii.	  Atraşi	  de	  aprecierea	  şi	  respectabilitatea	  ce	  
vor	  decurge	  de	  aici,	  tinerii	  evrei	  au	  început	  să	  frecventeze	  şcolile	  renumite	  ale	  vremii,	  de	  
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unde	  se	  întorceau	  nu	  numai	  cu	  o	  diplomă	  care	  le	  permitea	  să	  profeseze	  în	  Israel,	  dar	  şi	  cu	  un	  
nou	  orizont	  despre	  cum	  vor	  reuşi	  să-‐şi	  îndeplinească	  mai	  bine	  chemarea	  de	  a	  fi	  „capul	  şi	  nu	  
coada”	  printre	  naţțiunile	  lumii.	  

Dar	  ceea	  ce	  nu	  observau	  ei	  era	  că	  educaţția	  aleasă	  primită	  şi	  asimilată	  în	  şcolile	  
greceşti	  nu	  era	  decât	  o	  metodă	  rafinată	  de	  a	  masca	  păgânismul,	  o	  artă	  prin	  care	  ştiinţța	  
idolilor	  dospea	  credinţța	  dată	  sfinţților	  odată	  pentru	  totdeauna.	  Expuse	  vicleniei	  duhurilor	  din	  
locurile	  cereşti,	  minţțile	  proaspete	  ale	  tinerilor	  evrei	  erau	  marcate	  puternic	  de	  o	  nouă	  
manieră	  de	  a	  cerceta	  Scriptura,	  alta	  decât	  aceea	  pe	  care	  o	  practicaseră	  bărbaţții	  credinţței	  din	  
trecut.	  Ei	  erau	  educaţți	  în	  tehnici	  de	  analiză	  bazate	  exclusiv	  pe	  capacitatea	  minţții	  omeneşti,	  o	  
metodă	  de	  cercetare	  din	  care	  era	  exclusă	  orice	  intervenţție	  exterioară	  experienţței	  umane.	  În	  
acelaşi	  timp,	  în	  acele	  şcoli	  se	  practica	  o	  spiritualitate	  vibrantă,	  prin	  care	  împărăţția	  invizibilă	  a	  
spiritelor	  se	  conecta	  la	  experienţța	  lumii	  vizibile.	  

Vinul	  Babilonului	  absorbit	  involuntar	  în	  şcolile	  greceşti	  s-‐a	  transformat	  în	  aluatul	  
fariseilor	  care	  dospea	  credinţța	  şi	  spiritualitatea	  lui	  Israel.	  

Avertizarea	  Mântuitorului	  este	  valabilă	  şi	  astăzi.	  Cei	  mai	  mulţți	  dintre	  tinerii	  poporului	  
lui	  Dumnezeu	  au	  repetat	  greşeala	  fariseilor,	  alergând	  după	  diplome	  şi	  acreditări	  prin	  şcolile	  
cele	  mai	  înalte	  ale	  Babilonului.	  Stanford,	  Fulton,	  Sorbona,	  Cambridge,	  sunt	  nume	  care	  
impresionează	  şi	  impun	  respect	  în	  poporul	  nostru,	  iar	  absolvenţții	  acestor	  instituţții	  de	  
învăţțământ	  superior	  au	  cale	  deschisă	  spre	  cele	  mai	  înalte	  onoruri	  în	  instituţțiile	  adventiste.	  
Puţțini	  sunt	  cei	  îngrijoraţți	  de	  această	  practică	  dăunătoare;	  şi	  mai	  puţțini	  văd	  efectele	  
devastatoare	  ale	  vinului	  Babilonului	  absorbit	  de	  ei	  în	  acele	  şcoli.	  

Dumnezeu	  ne-‐a	  avertizat	  despre	  aceste	  pericole	  subtile,	  dar	  noi	  n-‐am	  prea	  luat	  
seama	  la	  ele.	  Sora	  White	  nu	  ştia	  nimic	  despre	  ce	  se	  întâmplă	  astăzi	  printre	  noi,	  nu	  sesiza	  
atunci	  decât	  vârful	  aisbergului,	  şi	  totuşi	  avertizarea	  ei	  este	  cât	  se	  poate	  de	  serioasă:	  

„Chiar	  spiritul	  idolatriei	  păgâne	  este	  larg	  răspândit	  astăzi,	  deşi	  sub	  influenţța	  ştiinţței	  şi	  
educaţției	  el	  şi-‐a	  asumat	  o	  formă	  mai	  atractivă	  şi	  mai	  rafinată.	  Fiecare	  zi	  aduce	  dovezi	  
dureroase	  că	  încrederea	  în	  cuvântul	  sigur	  al	  profeţției	  dispare	  rapid,	  iar	  în	  locul	  ei	  minţțile	  
oamenilor	  sunt	  captivate	  de	  superstiţție	  şi	  vrăjitorii	  satanice.	  Toţți	  cei	  care	  nu	  cercetează	  cu	  
seriozitate	  Scripturile,	  şi	  nu	  supun	  fiecare	  dorinţță	  şi	  scop	  al	  vieţții	  acestui	  test	  sigur;	  toţți	  cei	  
care	  nu	  Îl	  caută	  pe	  Dumnezeu	  în	  rugăciune	  pentru	  o	  cunoaştere	  a	  voinţței	  Sale,	  se	  vor	  depărta	  
cu	  siguranţță	  de	  la	  calea	  dreaptă	  şi	  vor	  cădea	  sub	  înşelătoriile	  Satanei”	  (5	  T	  192).	  

Nouă	  astăzi	  ne	  vine	  la	  fel	  de	  greu	  să	  credem	  că	  teologia	  adventistă	  dospeşte	  cu	  un	  
aluat	  la	  fel	  de	  nenorocit,	  şi	  că	  aici	  s-‐ar	  putea	  ascunde	  un	  pericol	  letal	  ce	  ar	  trebui	  confruntat	  
deschis	  şi	  grabnic.	  Străjerii	  de	  pe	  zidurile	  Sionului	  ar	  trebui	  să	  avertizeze	  poporul	  despre	  
pericolele	  ultimelor	  zile,	  căci	  teologia	  aceasta	  care	  dospeşte	  creştinismul	  modern	  va	  produce	  
confuzii	  majore.	  

„Se	  apropie	  repede	  zile	  de	  mare	  perplexitate	  şi	  confuzie.	  Satana,	  îmbrăcat	  în	  haine	  
îngereşti,	  va	  înşela	  dacă	  va	  fi	  posibil	  chiar	  pe	  cei	  aleşi.	  Vor	  fi	  mulţți	  dumnezei	  şi	  mulţți	  domni.	  
Va	  bate	  orice	  vânt	  de	  doctrină.	  Cei	  care	  au	  adus	  omagiu	  suprem	  'ştiinţței	  pe	  nedrept	  numită	  
astfel'	  nu	  vor	  mai	  fi	  atunci	  la	  conducerea	  poporului	  lui	  Dumnezeu.	  Cei	  care	  s-‐au	  încrezut	  în	  
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intelect,	  geniu	  sau	  talent,	  nu	  vor	  mai	  sta	  atunci	  în	  fruntea	  poporului.	  Ei	  nu	  ţțin	  pasul	  cu	  
lumina.	  Cei	  care	  s-‐au	  dovedit	  necredincioşi	  nu	  vor	  fi	  onoraţți	  cu	  răspunderea	  turmei.	  În	  ultima	  
lucrare	  solemnă	  vor	  fi	  angajaţți	  puţțini	  oameni	  mari.	  Ei	  sunt	  mulţțumiţți	  de	  sine,	  independenţți	  
de	  Dumnezeu,	  iar	  El	  nu	  îi	  poate	  folosi.	  Domnul	  are	  slujitori	  credincioşi,	  care	  vor	  fi	  descoperiţți	  
în	  timpul	  de	  strâmtorare	  şi	  de	  cercare.	  Există	  acum	  suflete	  preţțioase	  care	  nu	  şi-‐au	  plecat	  
genunchiul	  în	  faţța	  lui	  Baal”	  (5T80).	  

În	  aceste	  puţține	  ore	  de	  aparentă	  linişte	  ar	  trebui	  să	  ne	  întrebăm	  fiecare	  dacă	  urmăm	  
sfatul	  Mântuitorului	  şi	  ne	  ferim	  de	  aluatul	  fariseilor.	  Dar	  sfatul	  este	  adresat	  în	  special	  
corpului	  pastoral,	  lucrătorii	  pe	  care	  Hristos	  îi	  ţține	  în	  mâna	  Sa	  şi	  prin	  care	  doreşte	  să	  conducă	  
pe	  poporul	  Său	  în	  păşuni	  verzi,	  departe	  de	  influenţța	  ameţțitoare	  a	  vinului	  Babilonului.	  

	  


