Scripture Readings for February 11, 2018
1 Corinthians 8:8-9:2
Brethren, food does not commend us to God. For neither shall we gain any advantage if we eat, nor
suffer any loss if we do not. And yet, beware lest perhaps this right of yours become a stumblingblock to the weak. For if a man sees you who “have knowledge” sitting at table in a place dedicated
to idols, will not his conscience, weak as it is, be emboldened to eat idol offerings? And through your
“knowledge” the weak one will perish, the brother for whom Christ died. Now, when you sin in this
way against the brethren and wound their weak conscience, you are sinning against Christ.
Therefore if food scandalizes my brother, I will never again eat any more meat so as not to
scandalize my brother. Am I not an Apostle? Am I not free? Have I not seen Jesus our LORD? Are you
not my work in the LORD? And if to others I am not an Apostle, yet to you I am. For you are the seal
set upon my Apostleship in the LORD.
Matthew 25:31-46
The LORD said, “At that time when the Son of Man shall come in His majesty, and all the angels with
Him, then He will sit on the throne of His glory; and before Him will be gathered all the nations, and
He will separate them one from another, as the shepherd separates the sheep from the goats; and
He will set the sheep on His right hand, but the goats on the left. Then the King will say to those on
His right hand, ‘Come, blessed of my Father, take possession of the kingdom prepared for you from
the foundation of the world; for I was hungry and you have me to eat; I was thirsty and you gave me
to drink; I was a stranger and you took me in; naked and you covered me; sick and you visited me; I
was in prison and you came to me.’ Then the just will answer Him, saying, ‘LORD, when did we see
You hungry, and feed You; or thirsty, and give You to drink? And when did we see You a stranger,
and take You in; or naked, and clothe You? Or when did we see You sick, or in prison, and come to
You?’ And answering, the King will say to them, ‘Amen I say to you, every time you did it for one of
these, the least of my brethren, you did it for me.’ Then He will say to those on His left hand, ‘Go
away from me, accursed ones, into the everlasting fire which was prepared for the devil and his
ministers. For I was hungry, and you did not give me to eat; I was thirsty and you gave me no drink; I
was a stranger and you did not take me in; naked, and you did not clothe me; sick, and in prison, and
you did not visit me.’ Then they also will answer and say, ‘LORD, when did we see You hungry, or
thirsty, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not take care of You?’ Then He will
answer them, saying, ‘Amen I say to you, as long as you did not do it for one of these least ones, you
did not do it for me.’ And these will go into everlasting punishment, but the just into everlasting
life.”
1 Korinthianëve 8:8-9:2
Vëllezër, po të ngrënët nuk na afron tek Perëndia; sepse edhe sikur të hamë, nuk do të kemi gjë më
shumë; as sikur të mos hamë, nuk do të kemi gjë më pak. Po shikoni se mos pushteti juaj bëhet
pengesë për të dobëtit. Sepse në të paftë ndonjë ty që ke dituri, se rri në tryezë në tempull idhujsh,
ndërgjegja e atij që është i dobët, a nuk do të marrë guxim të hajë therorët e idhujve? Edhe kështu
për diturinë tënde do të humbasë vëllai i dobët, për të cilin Krishti vdiq. Edhe kur mëkatoni ju kështu
ndaj vëllezërive, dhe plagosni ndërgjegjen e tyre të dobët, në Krishtin keni mëkatuar. Prandaj në
qoftë se ngrënia ime skandalizon tim vëlla, s’kam për të ngrënë mish për gjithë jetën, që të mos
skandalizoj tim vëlla. A nuk jam apostull? A nuk jam i lirë? A nuk e pashë unë Jisu Krishtin, Z OTIN
tonë? Në mos jam apostull mbi të tjerë, po së paku mbi ju jam; sepse në Z OTIN vula e apostolisë sime
jeni ju.
Matheut 25:31-46
Z OTI u tha: “Kur të vijë Biri i njeriut në lavdinë e tij, dhe gjithë engjëjt e shenjtë bashkë me të,
atëherë do të rrijë mbi fronin e lavdisë së tij. Edhe do të mblidhen përpara tij gjithë kombet; dhe do

t’i ndajë ata njërin nga tjetri, siç ndan bariu dhentë nga kecat. Edhe do të vërë dhentë në të djathtë
dhe kecat në të majtë. Atëherë mbreti do t’u thotë atyre që rrinë në të djathtë të tij: ‘Ejani të
bekuarit e tim. Eti, trashëgoni mbretërinë që është bërë gati për ju që kur se është themeluar bota.
Sepse pata uri e më dhatë të ha; pata etje, e më dhatë të pi; i huaj isha, e më morët në shtëpi; i
zhveshur, e më veshët; u sëmura, dhe erdhët të më shihni; isha në burg, dhe erdhët tek unë.’
Atëherë të drejtët do t’i përgjigjen, duke thënë: ‘Z OT, kur të pamë ty duke pasur uri e të ushqyem?
Apo duke pasur etje, e të dhamë të pish? Edhe kur të pamë të huaj, e të morëm nëpër shtëpira? Apo
të zhveshur, e të veshëm? Edhe kur të pamë të sëmurë ose në burg, dhe erdhëm tek ti?’ Edhe mbreti
do të përgjigjet e do t’u thotë atyre: ‘Me të vërtetë po ju them juve, gjithë sa i bëtë njërit prej këtyre
vëllezërve të mi më të vegjël, ma keni bërë mua.’ Atëherë do t’u thotë edhe atyre që rrinë në të
majtë: ‘Ikni prej meje, të mallkuar, në zjarr të pasosur, që është bërë gati për djallin e për engjëjt e
tij. Sepse pata uri, e s’më dhatë të ha; pata etje, e s’më dhatë të pi; isha i huaj, e nuk më morët
brenda; i zhveshur, dhe nuk më veshët; i sëmurë e në burg, dhe nuk erdhët të më shihni.’ Atëherë do
t’i përgjigjen edhe ata, duke thënë: ‘Z OT, kur të pamë ty duke pasur uri, a duke pasur etje, a të huaj,
a të zhveshur, a të sëmurë, a në burg, e nuk të shërbyem?’ Atëherë do t’u përgjigjet e do t’u thotë
atyre: ‘Me të vërtetë po ju them juve, gjithë sa nuk i bëtë njërit prej këtyre më të vegjëlve, as mua
nuk ma keni bërë.’ Edhe këta do të shkojnë në mundim të përjetshëm; dhe të drejtët në jetë të
përjetshme.”

