Scripture Readings for November 26, 2017
Ephesians 4:1-6
Brethren, I, the prisoner in the LORD, exhort you to walk in a manner worthy of the calling by which
you were called, with all humility and meekness, with patience, bearing with one another in love,
careful to preserve the unity of the Spirit in the bond of peace: one body and one Spirit, even as you
were called to a single hope in your calling: one LORD, one Faith, one Baptism, one God and Father
of all. But to each one of us, grace was given according to the measure of Christ’s imparting.
Luke 13:10-17
At that time, Jesus was teaching in one of their synagogues on the Sabbath. And behold, there was a
woman who for eighteen years had had a sickness caused by a spirit; and she was bent over and
utterly unable to look up. When Jesus saw her, He called her to Him and said to her, “Woman, you
are delivered from your infirmity.” And He laid His hands upon her, and instantly she was made
straight, and glorified God. But the ruler of the synagogue, indignant that Jesus was curing on the
Sabbath, addressed the crowd, saying, “There are six days in which one ought to work; on these
therefore come and be cured, and not on the Sabbath.” But the LORD answered him and said,
“Hypocrites! Does no each one of you on the Sabbath let go his ox or ass from the manger and lead
it out to water? And this woman, daughter of Abraham that she is, whom Satan has bound, lo, for
eighteen years, ought not she too be released from this bond on the Sabbath?” And as He said these
things, all His adversaries were put to shame; and the entire crowd rejoiced at all the glorious things
that were done by Him.
Efesianëve 4:1-6
Vëllezër: Ju lutem pra juve unë i burgosuri në ZOTIN, të ecni denjësisht në thirrjen që u thirrët, me çdo
përulësi e butësi, me zemërgjerësi, duke duruar njëri-tjetrin me dashuri, duke u kujdesur të ruani
unitetin e Shpirtit me anë të lidhjes së pajtimit. Një trup e një Shpirt ka, sikurse edhe u thirrët me një
shpresë të thirrjes suaj; një ZOT, një besim, një pagëzim, një Perëndi dhe Atë i të gjithëve, i cili është
përmbi të gjithë, dhe me anë të të gjithëve, dhe në të gjithë ju. Edhe gjithësecilit prej nesh iu dha hiri
sipas masës së dhuratës së Krishtit.
Llukait 13:10-17
Në atë kohe, një të shtunë ishte Jisui duke mësuar njerëzit në një sinagogë. Edhe ja një grua
që kishte frymë sëmundjeje tetëmbëdhjetë vjet, dhe ishte kërrusur e nuk mundej fare të
ngrihej drejt. Edhe Jisui kur e pa, e thirri dhe i tha: “Grua, je e çliruar prej sëmundjes sate.”
Edhe vuri duart mbi të, dhe ajo menjëherë u drejtua, dhe lavdëronte Perëndinë. Po i pari i
sinagogës u përgjigj me zemërim, sepse Jisui ditën e shtunë e shëroi, dhe i thoshte turmës:
“Gjashtë ditë janë, në të cilat duhet të punoni; ndër këto pra ejani e shërohuni e jo ditën e
shtunë.” Z OTI pra u përgjigj e i tha: “Hipokrit, gjithësecili prej jush ditën e shtunë a nuk zgjidh
kaun e tij a gomarin e tij nga grazhdi, edhe e sjell e i jep ujë? Edhe kjo që është bijë e
Abrahamit, të cilën ja tek e pati lidhur satanai tetëmbëdhjetë vjet, a nuk duhej të zgjidhej prej
kësaj lidhjeje ditën e shtunë?” Edhe ndërsa ai po thoshte këto, gjithë ata që i dilnin kundër
turpëroheshin; dhe gjithë turma gëzohej për gjithë punët e lavdërueshme që bëheshin prej tij.

