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Romani 4

4 Plata celui ce face fapte nu i se
socotește după har, ci după da-
torie1;
5 dar celui ce nu face fapte, însă
crede în Cel care-l îndreptățește
pe cel nelegiuit, credința lui i se
socotește ca dreptate.
6 Așa cum și David vorbește
despre fericirea omului căruia
Dumnezeu îi socotește drepta-
tea în afara faptelor:
7 Fericiți cei cărora li s’au iertat
fărădelegile și ale căror păcate li
s’au acoperit;
8 fericit bărbatul căruia Domnul
nu-i va socoti păcatul.
9 Acum, fericirea aceasta este ea
numai pentru cei tăiați împre-
jur, sau și pentru cei netăiați îm-
prejur? Căci zicem: I s’a socotit
lui Avraam credința ca dreptate.
10 Cum însă i s’a socotit?: când
era tăiat împrejur, sau când era
netăiat împrejur? Nu când era
tăiat împrejur, ci când era netă-
iat împrejur.
11 Iar semnul tăierii’mprejur l-a

1Plata lucrătorului nu este un dar,
ci o obligație contractuală.

primit ca pe o pecete a dreptății
pentru credința lui din vremea
netăierii’mprejur, ca să fie el pă-
rinte al tuturor celor ce cred pe
durata netăierii’mprejur, pen-
tru ca și acestora să le fie soco-
tită ca dreptate,
12 și părinte al celor tăiați îm-
prejur; dar nu numai al celor ce
doar sunt tăiați împrejur, ci și al
celor ce umblă pe urmele credin-
ței pe care o avea părintele nos-
tru Avraam la vremea când era
netăiat împrejur.

Matei 7

15 Feriți-vă de profeții mincinoși,
care vin la voi în haine de oi2, iar
pe dinlăuntru sunt lupi răpitori.
16 După roadele lor îi veți cu-
noaște. Au doară se culeg stru-
guri din spini sau smochine din
mărăcini?
17 Așa că orice pom bun face roa-
de bune, iar pomul rău face roa-
de rele.
18 Nu poate pomul bun să facă

2Maeștrii minciunii, care se deghi-
zează în învățători ai blândeții și ade-
vărului spre a-și apropia pe cei naivi.



roade rele, nici pomul rău să fa-
că roade bune.
19 Iar orice pom care nu face roa-
dă bună se taie și se aruncă în
foc.
20 De aceea, după roadele lor îi
veți cunoaște.
21 Nu tot cel ce-Mi zice: Doamne,
Doamne! va intra în împărăția
cerurilor, ci acela care face voia
Tatălui Meu Celui din ceruri.3

Tâlcuire

„Feriți-vă de
proorocii min-
cinoși.” De la
începutul
creștinismu-
lui și până
acum nu s-au
pomenit vre-
muri pentru
care să nu se

potrivească această proorocie.
Domnul nu a arătat care anume
sunt proorocii mincinoși de
care trebuie să ne ferim, însă
cum am putea să-i definim? Ei
se schimbă la fel ca moda și
fiecare vreme naște proorocii săi
mincinoși, care apar în haine

3Sfânta Scriptură versiune diortosi-
tă după Septuaginta, redactată şi ad-
notată de Mitropolit Bartolomeu Vale-
riu Anania

de oi, fățărnicindu-și faptele ca
să pară pline de bune intenții
și cu vorbele pline de un adevăr
părut. Astăzi, haina lor este
însăilată din progres, civilizație,
luminare, libertate a gândirii
și a acțiunii, a convingerilor
personale, care nu acceptă
credința, și așa mai departe.
Toate acestea sunt o mască
amăgitoare. Ca atare, când vezi
această haină purtată în văzul
lumii, nu te grăbi să-ți pleci
urechea la vorbele „proorocilor”
înveșmântați în ea. Ia aminte
dacă sub această haină de oaie
nu se ascunde vreun lup. Să știi
că Domnul e singurul care ne
„propulsează” spre adevărata
desăvârșire, singurul îmblân-
zitor al inimilor și obiceiurilor,
singurul luminător, singurul
care dă libertate și umple inima
de simțirea adevărului, care
naște o convingere pe care
nimic în lume nu poate s-o
zdruncine. Drept aceea, îndată
ce vei băga de seamă în vorbele
noilor „prooroci” fie și o umbră
de contrazicere a învățăturii
Domnului, să știi că e vorba de
lupi răpitori și să te ferești de
ei.4

4Sfântul Teofan Zăvoratul, Tâlcuiri
din Sfânta Scriptură pentru fiecare zi
din an.
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