Scripture Readings for October 1, 2017
2 Corinthians 6:16-7:1
Brethren, you are the temple of the living God, as God says, “I will dwell and move among them; I
will be their God and they shall be my people.” Wherefore, “Come out from among them, be
separated, says the L ORD , and touch not an unclean thing; and I will welcome you in, and will be a
Father to you, and you shall be my sons and daughters, says the L ORD almighty.” Having therefore
these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all defilement of the body and of the spirit,
perfecting sanctity in the fear of God.
Luke 10:38-42; 11:27-28
At that time Jesus entered a certain village; and a woman named Martha welcomed Him to her house. And she
had a sister called Mary, who also seated herself at the Lord’s feet, and listened to His word. But Martha was
worried about much serving. And she came up and said, “Lord, is it no concern of Yours that my sister has left
me to serve alone? Tell her therefore to help me.” But the Lord answered and said to her, “Martha, Martha, you
are anxious and troubled about many things; and yet only one thing is needful. Mary has chosen the best part,
and it will not be taken away from her.” Now it came to pass as He was saying these things, that a certain
woman from the crowd lifted up her voice and said to Him, “Blessed is the womb that bore You, and the
breasts that nursed You.” But He said, “Rather, blessed are those who hear the word of God and keep it.”

2 Korinthianëve 6:16-7:1
Vëllezër, ju jeni tempulli i Perëndisë së gjallë, siç tha Perëndia: “Se do të banoj në mes tyre, dhe do të eci;
dhe do t’u jem Perëndi, dhe ata do të jenë populli im.” Prandaj “dilni nga mesi i tyre,” dhe “shkëputuni nga
ata, thotë Z OTI,” dhe “mos prekni asgjë të papastër,” dhe “unë do t’ju pres brenda,” dhe “do të jem Ati juaj,
dhe do të jeni bijtë e mi dhe bijat e mia, thotë Z OTI i Gjithëpushtetshëm.” Duke pasur pra, të dashur, këto
premtime, le të pastrojmë veten tonë nga çdo ndyrësi trupi e shpirti, duke punuar shenjtëri me frikë
Perëndie.
Llukait 10:38-42; 11:27-28
Në atë kohë, Jisui hyri në një fshat; edhe një grua me emrin Marta, e priti atë në shtëpinë e saj.
Edhe ajo kishte një motër që quhej Maria, e cila ndenji pranë këmbëve të Jisuit dhe dëgjonte fjalën e
tij. Ndërsa Marta mundohej shumë duke shërbyer; edhe pastaj erdhi përpara tij, e tha: “Z OT , a nuk
do të dish se ime motër më la vetëm të shërbej? Thuaji pra asaj të më ndihmojë.” Edhe Jisui u
përgjigj e i tha: “Marta, Marta, kujdesesh e shqetësohesh për shumë punë. Po për një është nevojë,
edhe Maria zgjodhi pjesën e mirë, e cila nuk do të merret prej saj.” Edhe ndodhi që kur ai po thoshte
këto, një grua prej turmës ngriti zërin e i tha atij: “Lum barku që të ka mbajtur, edhe gjinjtë që ke
thithur.” Po ky tha: “Por në të vërtetë, të lumur janë ata që dëgjojnë fjalën e Perëndisë dhe e ruajnë.”

