
Scripture	Readings	for	October	15,	2017	

	
Titus	3:8-15	

My	son	Titus,	this	saying	is	true,	and	in	this	matter	I	want	to	insist	that	those	who	believe	in	God	be	careful	to	
excel	in	good	works:	these	are	good	and	useful	to	people.	But	avoid	foolish	controversies	and	genealogies	and	
quarrels,	and	disputes	about	 the	Law,	 for	 they	are	useless	and	 futile.	Avoid	a	 factious	man	after	warning	him	
once	 or	 twice,	 knowing	 that	 such	 a	man	 is	 perverted	 and	 sins,	 since	 he	 is	 condemning	 himself.	When	 I	 send	
Artemas	or	Tychicus	to	you,	make	every	effort	to	meet	me	at	Nicopolis,	for	I	have	decided	to	spend	the	winter	
there.	Help	Zenas	the	lawyer	and	Apollos	on	their	way,	taking	care	that	they	lack	nothing.	And	let	our	people	
also	learn	to	excel	 in	good	works,	 in	order	to	help	cases	of	urgent	need	so	that	they	may	not	be	unfruitful.	All	
my	companions	greet	you.	Greet	those	who	love	us	in	the	faith.	The	grace	of	God	be	with	all	of	you.	Amen.	

Luke	8:5-15	

The	 LORD	 told	 this	 parable:	 “The	 sower	 went	 out	 to	 sow	 his	 seed.	 And	 as	 he	 sowed,	 some	 seed	 fell	 by	 the	
wayside	and	was	trodden	underfoot,	and	the	birds	of	the	air	ate	it	up.	And	other	seed	fell	upon	the	rock,	and	as	
soon	as	it	had	sprung	up	it	withered	away,	because	it	had	no	moisture.	And	other	seed	fell	among	thorns,	and	
the	thorns	sprang	up	with	 it	and	choked	it.	And	other	seed	fell	upon	good	ground,	and	sprang	up	and	yielded	
fruit	 a	 hundredfold.”	When	He	 had	 said	 this,	 He	 cried	 out,	 “He	who	 has	 ears	 to	 hear,	 let	 him	 hear.”	 But	 His	
disciples	 then	 began	 to	 ask	 Him	what	 this	 parable	meant.	 He	 said	 to	 them,	 “To	 you	 it	 is	 given	 to	 know	 the	
mystery	of	 the	Kingdom	of	God,	but	 to	 the	 rest	 in	parables,	 that	 ‘Seeing	they	may	not	see,	and	hearing	 they	
may	not	understand.’	Now	the	parable	is	this:	the	seed	is	the	word	of	God.	And	those	by	the	wayside	are	they	
who	have	heard;	 then	the	devil	comes	and	takes	away	the	word	 from	their	hearty,	 that	 they	may	not	believe	
and	be	saved.	Now	those	upon	 the	 rock	are	 they	who,	when	 they	have	heard,	 receive	 the	word	with	 joy;	and	
these	have	no	root,	but	believe	for	a	while,	and	in	time	of	temptation	fall	away.	And	that	which	fell	among	the	
thorns,	 these	 are	 they	 who	 have	 heard,	 and	 as	 they	 go	 their	 way	 are	 choked	 by	 the	 cares	 and	 riches	 and	
pleasures	of	 life,	 and	 their	 fruit	does	not	 ripen.	But	 that	upon	good	ground,	 these	are	 they	who,	with	a	 right	
and	good	heart,	having	heard	the	word,	hold	it	fast,	and	bear	fruit	in	patience.”	When	He	had	said	this,	He	cried	
out,	“He	who	has	ears	to	hear,	let	him	hear.”	

Titos	3:8-15	

Bir	Tito,	për	të	besuar	është	fjala;	dhe	këto	dua	t’i	vërtetosh,	që	të	kujdesen	ata	që	i	kanë	besuar	Perëndisë	të	
jenë	 të	 parë	 për	 punë	 të	mira.	 Këto	 janë	 të	mirat	 e	 të	 dobishmet	 për	 njerëzit.	 Po	 nga	 diskutime	 të	marra,	 e	
gjenealogji	njerëzish,	e	grindje,	dhe	luftra	ligji	largohu,	sepse	janë	të	padobishme	e	të	kota.	Nga	njeriu	heretik,	
si	 ta	mësosh	një	herë	e	dy	herë,	hiq	dorë,	duke	ditur	se	 i	 tilli	është	 i	prishur,	dhe	mëkaton,	sepse	e	ka	dënuar	
veten.	 Kur	 të	 dërgoj	 Artemain	 ose	 Tihikun	 tek	 ti,	 shpejto	 të	 vish	 tek	 unë	 në	 Nikopol,	 sepse	 atje	 vendosa	 të	
dimëroj.	 Juristin	 Zina	 dhe	Apolloin	 përcilli	me	 kujdes,	 që	 të	mos	 u	mungojë	 atyre	 asgjë.	 Edhe	 le	 të	mësojnë	
edhe	 tanët	 të	 jenë	 të	 parë	 për	 punë	 të	mira	 për	 nevojat	 e	 domosdoshme,	 që	 të	mos	 jenë	 të	 pafrytshëm.	 Të	
përshëndesin	të	gjithë	ata	që	janë	bashkë	me	mua.	Përshëndeti	ata	që	na	duan	në	besim.	Hiri	qoftë	bashkë	me	
të	gjithë	ju.	Amin.	

Llukai	8:5-15	

ZOTI	tha	këtë	paravollë:	“Doli	mbjellësi	 të	mbillte	farën	e	tij;	dhe	ndërsa	ai	po	mbillte,	ca	farë	ra	pranë	udhës,	
dhe	 u	 shkel,	 dhe	 zogjtë	 e	 qiellit	 e	 hëngrën.	 Edhe	 tjetër	 ra	 mbi	 gur,	 dhe	 sapo	 mbiu	 u	 tha,	 sepse	 nuk	 kishte	
lagështirë.	Edhe	tjetër	ra	në	mes	të	drizave,	dhe	si	mbinë	drizat	bashkë	me	atë,	e	mbytën.	Edhe	tjetër	ra	në	dhe	
të	mirë,	dhe	si	mbiu,	dha	pemë	për	një	njëqind.”	Duke	thënë	këto,	thërriste:	“Kush	ka	veshë	për	të	dëgjuar,	 le	
të	 dëgjojë.”	 Edhe	 nxënësit	 e	 tij	 e	 pyetnin,	 duke	 thënë:	 “Ç’të	 jetë	 kjo	 paravoli?”	 Edhe	 ai	 tha:	 “Juve	 ju	 është	
dhënë	të	njihni	fshehtësirat	e	mbretërisë	së	Perëndisë;	po	të	tjerëve	me	paravoli,	që	duke	parë	të	mos	shohin	
edhe	duke	dëgjuar	 të	mos	 kuptojnë.	 Edhe	paravolia	 është	 kjo:	 Fara	 është	 fjala	 e	Perëndisë.	Ajo	 pranë	udhës	
janë	ata	që	dëgjojnë;	pastaj	vjen	djalli	dhe	ngre	 fjalën	prej	zemrës	së	 tyre,	që	 të	mos	besojnë	e	 të	shpëtojnë.	
Edhe	ajo	mbi	gur	 janë	ata,	të	cilët,	kur	dëgjojnë,	me	gëzim	e	pranojnë	fjalën;	po	këta	s’kanë	rrënjë;	sepse	ata	
besojnë	për	ca	kohë,	po	në	kohë	ngasjeje	largohen.	Edhe	ajo	që	ra	tek	drizat,	këta	janë	ata	që	dëgjuan,	po	nga	
kujdesjet	e	nga	pasuria	dhe	nga	kënaqësitë	e	kësaj	jete	shkojnë	e	mbyten,	e	nuk	bëjnë	pemë.	Edhe	ajo	që	ra	në	
dhe	 të	mirë,	këta	 janë	ata	që	dëgjuan	 fjalën	dhe	e	mbajnë	në	zemër	 të	mirë	e	 të	pastër,	dhe	bëjnë	pemë	me	
durim.”	Duke	thënë	këto,	thërriste:	“Kush	ka	veshë	për	të	dëgjuar,	le	të	dëgjojë.”	

	


