Scripture Readings for October 8, 2017
2 Corinthians 9:6-11
Brethren, he who sows sparingly, will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap
bountifully. Let everyone give as much as he has decided in his heart, not grudgingly or out of
compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound in you, so that
always having ample means, you may abound in every good work, as it is written, “He has scattered
abroad and has given to the poor: His righteousness remains forever.” Now, He who provides the sower
with seed will both give you bread to eat and multiply your seed, and will increase the growth of the fruits
of your justification — that being enriched in all things, you may contribute with simplicity of purpose,
and thus through us evoke thanksgiving to God.
Luke 7:11-16
At that time it came to pass that Jesus went to a town called Nain; and several of His disciples and a large
crowd went with Him. And as He came close to the gate of the town, behold, a dead man was being
carried out, the only son of his mother, and she was a widow; and a large gathering from the town was
with her. And the LORD, seeing her, was sorry for her, and said to her, “Do not weep.” And He went up
and touched the stretcher; and the bearers stood still. And He said, “Young man, I say to you, arise.” And
the one who was dead sat up, and began to speak. And He gave him to his mother. But fear seized them
all, and they began to glorify God, saying, “A great Prophet has risen among us.” and “God has visited His
people
2 Korinthianëve 9:6-11
Vëllezër, ai që mbjell me kursim, edhe do të korrë me kursim; dhe ai që mbjell me dorë të hapët,
edhe do të korrë me dorë të hapët. Gjithësecili le të japë si t’i dojë zemra, jo me hidhërim, ose nga
nevoja, sepse Perëndia do atë që jep me zemër të gëzuar. Edhe Perëndia është i fortë të shtojë me
të tepërt çdo hir tek ju, që duke pasur gjithnjë në çdo gjë gjithë sa duhen, t’ju teprojnë për çdo punë
të mirë, siç është shkruar: “Shpërndau, u dha të varfërve; drejtësia e tij mbetet përjetë.” Edhe ai që
i jep farë atij që mbjell, dhe bukë për të ngrënë, dhëntë e shumoftë farën tuaj, dhe rrittë frytet e
drejtësisë suaj; që të pasuroheni nga të gjitha në çdo punë që kërkon bujari, e cila përpunon me
anën tonë falënderim për Perëndinë.
Llukai 7:11-16
Në atë kohë, Jisui vinte në një qytet që quhej Nain; dhe vinin bashkë me të edhe mjaft nga nxënësit e tij
dhe shumë popull. Edhe kur u afrua në portën e qytetit, ja tek sillnin përjashta një të vdekur, të cilin e
ëma e kishte bir të vetëm, dhe ajo ishte e ve; dhe shumë popull prej qytetit ishte bashkë me të. Edhe
ZOTI kur e pa, i erdhi keq për të, dhe i tha asaj: “Mos qaj.” Edhe u afrua e zuri shtratin; dhe ata që e
mbanin qëndruan; dhe ai tha: “Djalosh, po të them, ngrihu.” Edhe i vdekuri u ngrit e ndenji, dhe zuri të
flasë. Edhe ia dha së ëmës. Edhe të gjithëve u hyri frikë, dhe lavdëronin Perëndinë, duke thënë se një
profet i madh është ngritur tek ne, dhe se Perëndia vuri re popullin e tij.

