Scripture Readings for March 11, 2018
Hebrews 4:14-5:6
Brethren, since we have a great High Priest who has passed into the heavens, let us hold fast our
profession of faith. For we have not a high priest unable to pity our weaknesses, but One tried as we
are in all things, save sin. Let us then approach the Throne of grace with confidence, so that we may
obtain mercy and find grace to help in time of need. For every high priest taken from among men is
appointed for men in matters pertaining to God, so that he may offer gifts and sacrifices for sins. He
is able to have compassion on the ignorant and erring, because he himself also is beset with
weakness, and therefore must make offerings for sin in his own behalf as in behalf of the people.
And no one invests himself with this honor: only one who is called by God takes it, as Aaron was. So
also Christ did not glorify Himself with the High Priesthood, but glorified the One who had spoken to
Him, “You are my Son. I this day have begotten You.” As He says also in another place, “You are a
priest forever, according to the order of Melchisedek.”
Mark 8:34-39
The LORD said, “If anyone wishes to come after me, let him deny himself, and take up his cross and
follow me. For anyone who would save his life with lose it; but anyone who loses his life for my sake
and for the sake of the Good News will save it. For what does it profit a man, if he gains the whole
world, but suffers the loss of his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? For
whoever is ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, of him will the
Son of Man also be ashamed when He comes with the holy Angels in the glory of His Father.” And
He said to them, “Amen I say to you, there are some of those standing here who will not taste death,
till they have seen the Kingdom of God coming in power.”
Hebrenjve 4:14-5:6
Vëllezër: Duke pasur pra një kryeprift të madh që depërtoi qiejt, Jisuin, të Birin e Perëndisë, le të
mbajmë rrëfimin tonë. Sepse s’kemi kryeprift që të mos mund t’i vijë keq për dobësitë tona, po
kryeprift që u nga në të gjitha si ne, përveç se nuk mëkatoi. Le t’i afrohemi pra me guxim fronit të
hirit, që të marrim përdëllim dhe të gjejmë hir për ndihmë në kohë nevoje. Sepse çdo kryeprift që
merret prej njerëzve, vihet kryeprift për njerëzit në punët që kanë të bëjnë me Perëndinë, që të
bjerë dhurata e therorë për mëkate; të cilit mund t’i vijë keq për ata që janë të paditur e të
gënjyer; sepse edhe ai vetë është veshur me dobësi. Edhe prandaj ka detyrë, si për popullin,
kështu dhe për veten e tij, të bjerë theror për mëkate. Edhe asnjë nuk e merr këtë nder prej vetes
së tij, po ai që thirret nga Perëndia, si Aroni. Kështu edhe Krishti nuk e lavdëroi veten e tij që të
bëhet kryeprift, po ai që i foli: “Ti je Biri im, unë sot të kam lindur”. Sikurse edhe në tjetër vend
thotë: “Ti je prift për gjithë jetën sipas rregullit të Melkisedekut”.
Marku 8:34-9:1
Z OTI u tha: “Kush të dojë të vijë pas meje, le të mohojë veten e tij dhe le të ngrerë kryqin e tij, dhe le
të më vijë pas. Sepse kush të dojë të shpëtojë shpirtin e tij, do ta humbasë; po kush të humbasë
shpirtin e tij për shkakun tim dhe të ungjillit, ky do ta shpëtojë. Sepse ç’dobi do të ketë njeriu, në
fitoftë gjithë botën, dhe të dëmtojë shpirtin e tij? Apo ç’do të japë njeriu për këmbim të shpirtit të
tij? Sepse cilitdo që t’i vijë turp për mua dhe për fjalët e mia në këtë brez të përdalë e fajtor, edhe të
birit të njeriut do t’i vijë turp për atë, kur të vijë në lavdinë e Atit të tij bashkë me engjëjt e shenjtë.”
Edhe u thoshte atyre: “Me të vërtetë po ju them juve, se janë disa prej këtyre që rrinë këtu, që nuk
do të provojnë vdekje, deri sa të shohin mbretërinë e Perëndisë të ardhur me fuqi.”

