Scripture Readings for Feb 4, 2018
1 Corinthians 6:12-20
Brethren, all things are lawful for me, but not all things are fitting. All things are lawful for me, but I
will not be brought under the power of anyone. Food is for the belly, and the belly for food, but God
will destroy both the one and the other. Now, the body is not for immorality, but for the LORD, and
the LORD for the body. For God has raised up the LORD and will also raise us up by His power. Do you
not know that your bodies are members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make
them the members of a prostitute? By no means! Or do you not know that one who cleaves to a
prostitute becomes one body with her? For the two, it is said, shall be one flesh. But he who cleaves
to the LORD is one spirit with Him. Flee immorality. Every sin a man commits is outside the body, but
the immoral man sins against his own body. Or do you not know that your members are the temple
of the Holy Spirit who is in you, who you have from God – and that you are not your own? For you
have been bought at a great price. Glorify God therefore in your body and in your soul which both
are God’s.
Luke 15:11-32
The LORD told this parable: “A certain man had two sons. And the younger of them said to his father,
‘Father, give me the share of the property that falls to me.’ And he divided his possessions between
them. And not many days later, the younger son gathered up all his wealth and traveled to a far
country; and there he squandered his fortune in loose living. And after he had spent all, there came a
severe famine over that country, and he began to suffer from it. And he went and joined one of the
local landowners, who sent him to his fields to feed the pigs. And he longed to fill himself with the
pods the pigs were eating, but no one offered to give them to him. But when he had come to his
senses, he said, ‘How many hired men in my father’s house have bread in abundance, while I am
perishing with hunger! I will get up and go to my father, and will say to him, “Father, I have sinned
against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son; make me as one of your
hired men.”’ And he got up and went to his father. But while he was yet a long way off, his father
saw him and was moved with compassion and ran and fell upon his neck and kissed him. And the son
said to him, ‘Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called
your son.’ But the father said to his servants, ’Fetch quickly the best robe and put it on him, and give
him a ring for his finger and sandals for his feet; and bring out the fattened calf and kill it, and let us
eat and make merry; because this my son was dead, and has come to life again; he was lost, and is
found.’ And they began to make merry. Now his elder son was in the field; and as he came close to
the house, he heard music and dancing. And calling one of the servants he asked what this meant.
And he said to him, ‘Your brother has come, and your father has killed the fattened calf, because he
has got him back safe.’ But he was angered and would not go in. His father, therefore, came out and
began to beg him. But he answered and said to his father, ‘Look, these many years I have been
serving you, and have never disobeyed any of your orders; and yet, you have never given me a kid
that I might make merry with my friends. But when this son of yours comes, who has devoured your
wealth with prostitutes, you have killed for him the fattened calf!’ But he said to him, ‘Son, you are
always with me, and all that is mine is yours; but we were bound to make merry and rejoice, for this
your brother was dead, and has come to life; he was lost, and is found.’”
1 Korinthianëve 6:12-20
Vëllezër, të gjitha më lejohen, por jo të gjitha sjellin dobi; të gjitha më lejohen, por unë nuk
sundohem prej ndonjë gjëje. Gjellët janë për barkun dhe barku për gjellët; por Perëndia edhe këtë
edhe ato do t’i prishë. Po trupi nuk është për imoralitetin, por për Z OTIN, dhe Z OTI për trupin. Dhe
Perëndia edhe Z OTIN e ngjalli, edhe ne do të na ngjallë me anë të fuqisë së tij. A nuk e dini se trupat

tuaj janë pjesë të Krishtit? Të marr pra unë pjesët e Krishtit, e t’i bëj ato pjesë prostitute? Qoftë larg!
A nuk e dini se ai që bashkohet me të përdalën është një trup me të? Sepse “do të jenë, thotë, të dy
në një mish”. Po ai që bashkohet me Z OTIN, është një shpirt me atë. Largoni imoralitetin. Çdo mëkat
që bën njeriu, është jashtë trupit; po ai që bën imoralitet, mëkaton në trupin e vet. Apo nuk e dini se
trupi juaj është tempull i Shpirtit të Shenjtë që rri në ju, të cilin e keni nga Perëndia, dhe nuk jeni të
vetvetes? Sepse u bletë me çmim; lavdëroni pra Perëndinë me trupin tuaj, edhe me shpirtin tuaj, që
janë të Perëndisë.
Llukait 15:11-32
Z OTI u tha këtë paravoli: “Një njeri kishte dy bij. Edhe më i vogli nga ata i tha të atit: ‘Atë, jepmë
pjesën e pasurisë që më takon të marr.’ Edhe ai ua ndau pasurinë. Edhe pas pak ditësh më i vogli
mblodhi gjithë ç’pati, e iku në dhe të huaj në një vend të largët; dhe atje shpërndau pasurinë e tij
duke shkuar jetë plangprishësi. Edhe si i prishi ai të gjitha, u bë një zi e madhe në atë vend, dhe ai
zuri të mos kishte më. Atëherë shkoi e u ngjit pas një qytetari të atij vendi; dhe ky e dërgoi në arat e
tij të kulloste derra. Edhe dëshironte të mbushte barkun e tij me lendet që hanin derrat; po askush
nuk i jepte. Edhe si erdhi në vete, tha: ‘Sa punëtorëve të tim eti u tepron bukë e unë po humbas nga
uria! Do të ngrihem e do të shkoj tek im atë, dhe do t’i them: “O atë, mëkatova në qiell dhe përpara
teje, edhe nuk jam më i denjë të quhem biri yt. Më bëj si një nga punëtorët e tu.”’ Edhe u ngrit e
erdhi tek i ati. Edhe kur ai ishte ende larg, i ati e pa dhe i erdhi keq, dhe u sul dhe e përqafoi atë, dhe
e puthi. Edhe i biri i tha: ‘O atë, mëkatova në qiell dhe përpara teje, dhe nuk jam më i denjë të
quhem biri yt.’ Po i ati u tha shërbëtorëve të tij: ‘Nxirrni jashtë stolinë e parë dhe vishjani, dhe i vini
unazë në dorë dhe këpucë në këmbët. Edhe sillni viçin e ushqyer dhe thereni, edhe le të hamë e të
gëzohemi. Sepse ky biri im qe i vdekur, e u ngjall përsëri; dhe qe i humbur, e u gjet.’ Edhe zunë të
gëzoheshin. Edhe djali më i madh ishte në arë; dhe kur erdhi e u afrua në shtëpi, dëgjoi këngë e
valle. Edhe thirri një nga shërbëtorët dhe e pyeste: ‘Ç’janë këto.’ Edhe ai i tha se ka ardhur yt vëlla,
dhe yt atë theri viçin e ushqyer, sepse e priti të shëndoshë. Edhe ai u zemërua dhe nuk donte të
hynte brenda. I ati pra doli, e i lutej. Edhe ai u përgjigj e i tha të atit: ‘Ja tek po të shërbej kaq vjet,
dhe kurrë nuk dola nga urdhëri yt; dhe kurrë nuk më dhe një kec, që të gëzohem bashkë me miqtë e
mi. Po kur erdhi ky yt bir që hëngri pasurinë bashkë me të përdalat, i there viçin e ushqyer.’ Edhe ai i
tha: ‘O djalë, ti je përherë bashkë me mua, dhe gjithë të miat janë të tuat. Edhe duhej të gëzoheshim
e të ngazëlloheshim, sepse ky yt vëlla qe i vdekur, e u ngjall përsëri; dhe qe i humbur, e u gjet.’”

