
	



Scripture	Readings	for	March	4,	2018	

	

Hebrews	1:10-2:3	

“You	 in	 the	 beginning,	 O	 LORD,	 did	 found	 the	 earth,	 and	 the	 heavens	 are	 works	 of	 Your	 hands.	 They	 shall	
perish,	but	You	shall	continue;	and	they	shall	all	grow	old	as	does	a	garment,	and	as	clothing	shall	You	change	
them,	 and	 they	 shall	 be	 changed.	But	You	are	 the	 same,	 and	Your	 years	 shall	 not	 fail.”	Now	 to	which	of	 the	
angels	has	He	ever	said,	“Sit	at	my	right	hand,	until	I	make	Your	enemies	the	footstool	at	Your	feet”?	Are	they	
not	 all	ministering	 spirits,	 sent	 for	 service,	 for	 the	 sake	 of	 those	who	 shall	 inherit	 salvation?	 That	 is	why	we	
should	 all	 the	more	 earnestly	 observe	 the	 things	 we	 have	 herd,	 lest	 perhaps	 we	 drift	 away.	 For	 if	 the	 word	
spoken	 by	 angels	 proved	 to	 be	 valid,	 and	 every	 transgression	 and	 disobedience	 received	 a	 just	 punishment,	
how	 shall	 we	 escape	 if	 we	 neglect	 such	 a	 great	 salvation?	 For	 it	 was	 first	 announced	 by	 the	 LORD	 and	 was	
confirmed	to	us	by	those	who	heard	it.	

Mark	2:1-12	

At	 that	 time	 Jesus	 entered	 Capernaum,	 and	 it	 was	 reported	 that	 He	 was	 at	 home.	 And	 immediately	 many	
gathered	 together,	 so	 that	 there	was	 no	 longer	 room,	 not	 even	 around	 the	 door.	And	He	 spoke	 the	word	 to	
them.	And	they	came,	bringing	to	Him	a	paralytic,	carried	by	four.	And	since	they	could	not	bring	him	to	Jesus	
because	of	the	crowd,	they	uncovered	the	roof	where	He	was,	and,	having	made	an	opening,	they	let	down	the	
pallet	on	which	the	paralytic	was	 lying.	And	Jesus,	seeing	their	 faith,	said	to	the	paralytic,	“Son,	your	sins	are	
forgiven	you.”	Now	some	of	 the	Scribes	were	sitting	there	and	reasoning	 in	their	hearts,	“Why	does	this	man	
blaspheme	in	this	way?	Who	can	forgive	sins,	besides	God?”	And	at	once	Jesus,	knowing	in	His	spirit	that	they	
so	 reasoned	 within	 themselves,	 said	 to	 them,	 “Why	 are	 you	 arguing	 these	 things	 in	 your	 hearts?	 Which	 is	
easier,	to	say	to	the	paralytic,	‘Your	sins	are	forgiven	you,’	or	to	say,	‘Arise,	and	take	up	your	pallet,	and	walk’?	
But	 that	you	may	know	that	 the	Son	of	Man	has	power	on	earth	 to	 forgive	sins”—He	said	 to	 the	paralytic—“I	
say	 to	 you,	 arise,	 take	 up	 your	 pallet,	 and	 go	 to	 your	 house.”	 And	 immediately	 he	 arose	 and,	 taking	 up	 his	
pallet,	went	forth	in	the	sight	of	all,	so	that	they	were	all	amazed,	and	glorified	God,	saying,	“Never	did	we	see	
anything	like	this!”	

	

Hebrenjve	1:10-2:3	

“Ti	në	 fillim,	o	ZOT,	 themelove	dhenë,	dhe	punë	të	duarve	të	tua	 janë	qiejt.	Ata	do	të	prishen,	po	ti	mbetesh;	
dhe	të	gjithë	si	rrobë	do	të	vjetërohen,	edhe	si	të	veshur	do	t’i	mbështjellësh	ata,	dhe	do	të	ndërrohen;	por	ti	je	
po	ai,	dhe	vitet	e	 tua	nuk	do	 të	 shterojnë”.Edhe	cilit	prej	engjëjve	 i	 tha	ndonjëherë:	 “Rri	në	 të	djathtën	 time,	
deri	sa	të	vë	armiqtë	e	tu	nënkëmbje	të	këmbëve	të	tua”?	A	nuk	janë	të	gjithë	frymë	punëtore,	që	dërgohen	për	
shërbesë	 për	 ata	 që	 kanë	 për	 të	 trashëguar	 shpëtim?	 Prandaj	 duhet	 ne	më	 tepër	 t’ua	 vëmë	 veshin	 atyre	 që	
dëgjuam,	 se	mos	 shkasim	 ndonjëherë.	 Sepse	 nëse	 doli	 e	 vërtetë	 fjala	 që	 u	 fol	 me	 anë	 të	 engjëjve,	 dhe	 çdo	
shkelje	porosie	e	mosdëgjim	mori	shpërblim	të	drejtë,	atëherë	si	do	të	shpëtojmë	ne,	në	mos	u	kujdesshim	për	
një	shpëtim	kaq	të	madh?	i	cili,	pasi	zuri	të	flitet	prej	ZOTIT,	u	vërtetua	ndër	ne	prej	atyre	që	e	dëgjuan.	

Marku	2:1-12	

Në	atë	 kohë,	 hyri	 Jisui	 në	Kapernaum;	dhe	u	dëgjua	 se	 është	në	 shtëpi.	 Edhe	përnjëherë	u	mblodhën	 shumë	
veta,	kaq	sa	as	vendet	pranë	derës	s’i	nxinin	më;	dhe	ai	u	predikonte	atyre	fjalën.	Atëherë	vijnë	tek	ai	e	sjellin	
një	 të	 paralizuar	 që	 e	 ngrinin	 katër	 veta.	 Edhe	pasi	 s’mund	 të	 afroheshin	 tek	 ai	 nga	 turma	e	madhe,	 zbuluan	
kulmin	ku	 ishte	ai,	edhe	si	bënë	një	vrimë,	zbritën	shtratin,	mbi	të	cilin	dergjej	 i	paralizuari.	Edhe	Jisui,	kur	pa	
besimin	 e	 tyre,	 i	 thotë	 të	 paralizuarit:	 “Bir,	 t’u	 falën	 mëkatet	 e	 tua.”	 Edhe	 ca	 nga	 shkruesit	 ishin	 atje	 duke	
ndenjur,	dhe	duke	menduar	në	zemrat	e	tyre:	“Ç’flet	ky	kështu	blasfemira?	Cili	mund	të	falë	mëkate,	përveçse	
një,	Perëndia?”	Edhe	Jisui	menjëherë	si	e	mori	vesh	me	shpirtin	e	tij	se	po	mendohen	kështu	me	veten	e	tyre,	u	
tha	atyre:	“Përse	i	mendoni	këto	në	zemrat	tuaja?	Ç’është	më	kollaj	t’i	them	të	paralizuarit:	‘T’u	falën	mëkatet,’	
apo	t’i	them:	‘Ngrihu,	e	merr	shtratin	tënd,	dhe	ec’?	Po	që	ta	dini	se	i	biri	i	njeriut	ka	pushtet	të	falë	mëkate	mbi	
dhe,”—i	thotë	të	paralizuarit:—“Ty	të	them,	ngrihu	dhe	merr	shtratin	tënd	e	shko	në	shtëpinë	tënde.”	Edhe	ai	u	
ngrit	 menjëherë	 dhe	 mori	 shtratin,	 dhe	 doli	 përpara	 të	 gjithëve,	 kaq	 sa	 të	 gjithë	 çuditeshin	 dhe	 lavdëronin	
Perëndinë,	duke	thënë	se	kurrë	s’kemi	parë	kështu.	

	


