
Astăzi, Duminică, 22 Ian., 2023

Sf. Ap. Timotei; Sf. Cuv. Mc. Anastasie

Persul  Duminica a XXXII-a după Rusalii



1 Timotei 4

9 Vrednic  de  crezare  e  cuvântul,

și de toată primirea;

10 fiindcă  spre  aceasta  ne  și  oste-

nim  și  suntem  ocărâți  și  ne  lup-

tăm,  că  ne-am  pus  nădejdea’n

Dumnezeul-Cel-Viu,  Care  este

Mântuitor  al  tuturor  oamenilor,

mai ales al credincioșilor.

11 Pe  acestea  poruncește-le  și  în-

vață-le.

12 Nimeni  să  nu-ți  disprețuiască
tinerețea;  dimpotrivă,  fă-te  cre-

dincioșilor  pildă  în  cuvânt,  în

purtare,  în  iubire,  în  duh,  în

credință, în curăție.

13 Până  ce  voi  veni  eu,  îndeletni-

cește-te  cu  citirea,  cu  îndemnul,

cu învățarea1.

14 Nu  nesocoti  harul  care  este

întru  tine2,  care  ți  s’a  dat  prin

profeție3  cu  punerea  mâinilor

preoțimii4.

15 Pe  acestea  pune-le  la  inimă;

1 Activitățile  publice  ale  lui  Timotei:

a  citi  Scriptura  cu  voce  tare  și  a  o

explica;  a-i  îndemna  pe  credincioși  la

fapta  bună  (desigur,  preocupări  curen-

te, pe care Pavel doar i le amintește).
2 = Darul hirotoniei.
3 Vezi nota de la 1, 18.
4 Termen  generic  pentru  „colegiul

preoților”,  în  care  se  includ  și  episcopii

menționați  la  3,  2  și  urm.  Mai  mult,

din  2Tim  1,  6  reiese  că  la  hirotonia  lui

Timotei a participat însuși Pavel.

de  acestea  ține-te,  pentru  ca

propășirea  ta  să  le  fie  vădită
tuturor.

Luca 19

1 Și  intrând  în  Ierihon,  trecea

prin el.

2 Și  iată  un  bărbat  cu  numele

Zaheu;  și  acesta  era  mai-marele

vameșilor și era bogat.

3 Și  căuta  să-L  vadă  pe  Iisus,

care  este,  dar  nu  putea  din  pri-

cina  mulțimii,  pentru  că  era  mic

de statură.

4 Și  alergând  înainte,  s’a  urcat

într’un  sicomor  ca  să-L  vadă,  că
pe acolo avea să treacă.

5 Și  când  Iisus  a  ajuns  la  locul

acela,  uitându-Se  în  sus  a  zis

către  el:  „Zahee,  grăbește-te  de

coboară,  că  astăzi  în  casa  ta  tre-

buie să rămân”.

6 Și  el  s’a  grăbit  și  s’a  coborât  și

L-a primit bucurându-se.

7 Și  când  au  văzut,  toți  murmu-

rau,  zicând  că  la  un  om  păcătos

a intrat să găzduiască.

8 Iar  Zaheu,  stând  în  picioare,  a

zis  către  Domnul:  „Iată,  jumă-

tate  din  averea  mea,  Doamne,

o  dau  săracilor,  și  dacă  am  nă-

păstuit  pe  cineva  cu  ceva,  întorc

împătrit”.

9 Și  Iisus  a  zis  către  el:  „Astăzi

i  s’a  făcut  mântuire  casei  aces-



teia,  că  și  acesta  este  fiu  al  lui

Avraam.

10 Că  pe  cel  pierdut  a  venit  Fiul

Omului  să-l  caute  și  să-l  mântu-

iască”.5

5 Sfânta  Scriptură  versiune  diorto-

sită  după  Septuaginta,  redactată  și

adnotată  de  Mitropolit  Bartolomeu

Valeriu Anania
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