Scripture Readings for June 10th
Romans 2:10-16
Brethren, glory, honor and peace to everyone who does good works, first to the Jew, then to the Greek, since
with God there is no favoritism. For all those who have sinned without the Law will perish without the Law, and
all those who have sinned under the Law will be judged under the Law. Before God, indeed, it is not those who
hear the Law who are just, but those who follow the Law who will be justified. When the Gentiles who do not
have the Law do by nature what the Law commands, while they do not have the Law, they are their own law:
they show the work of the Law written in their hearts. The conscience bears witness to them, even when
conflicting thoughts accuse or defend them on the day when God will judge the hidden secrets of men
according to what I preach, through Jesus Christ.
Matthew 4:23-25; 5:1-13
At that time large crowds followed Jesus from Galilee and Decapolis and Jerusalem and Judea, and from
beyond the Jordan. And seeing the crowds, He went up the mountain. And when He was seated, His disciples
came to Him. And opening His mouth He taught them, saying, “Blessed are the poor in spirit, for theirs is the
kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they
shall possess the earth. Blessed are those who hunger and thirst for justice, for they shall be satisfied. Blessed
are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the clean of heart, for they shall see God. Blessed are
the peacemakers, for they shall be called children of God. Blessed are those who suffer persecution for justice’s
sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when men reproach you, and persecute you, and,
speaking falsely, say all manner of evil against you, for my sake. Rejoice and exult, because your reward is
great in heaven; for so did they persecute the prophets who were before you. You are the salt of the earth; but
if the salt loses its strength, what shall it be salted with? It is no longer of any use but to the thrown out and
trodden underfoot by men.”
Romakëve 2:10-16
Vëllezër, lavdi e nder e paqe për cilindo që punon të mirën, Judeasin më parë dhe pastaj Grekun. Sepse
tek Perëndia s’ka mbajtje ane. Sepse sa mëkatuan pa ligj, pa ligj edhe do të përfundojnë; dhe sa
mëkatuan nën ligj, me ligj do të gjykohen, sepse nuk janë të drejtë përpara Perëndisë ata që dëgjojnë
ligjin, po ata që zbatojnë ligjin do të drejtësohen. Sepse kur kombet që s’kanë ligj, prej natyre bëjnë
punët e ligjit, këta, ndonëse s’kanë ligj, janë vetë ligj në veten e tyre, të cilët tregojnë punën e ligjit të
shkruar në zemrat e tyre, sepse kanë ndërgjegjen e tyre duke dëshmuar bashkë me ta, dhe mendimet
duke akuzuar ose edhe duke drejtësuar njëri-tjetrin, në atë ditë, kur do të gjykojë Perëndia të fshehtat e
njerëzve, sipas ungjillit tim, me anë të Jisu Krishtit.
Matheu 4:25-5:13
Në atë kohë, i shkuan pas Jisui shumë njerëz nga Galilea e nga Dekapoli e nga Jerusalemi e nga Judea
dhe që përtej Jordanit. Edhe kur pa turmat, ai u ngjit në mal, dhe si ndenji, i erdhën pranë nxënësit e
tij. Edhe atëherë hapi gojën, e i mësonte duke thënë: “Lum të varfërit në shpirt, sepse e tyrja është
mbretëria e qiejve. Lum ata që vajtojnë, sepse ata do të ngushëllohen. Lum ata që janë të butë, sepse
ata do të trashëgojnë dhenë. Lum ata që kanë uri e etje për drejtësinë, sepse ata do të ngopen. Lum
ata që janë përdëllimtarë, sepse ata do të përdëllehen. Lum ata që kanë zemër të pastër, sepse ata do
të shohin Perëndinë. Lum ata që bëjnë paqe, sepse ata do të quhen bij Perëndie. Lum ata që ndiqen për
punë drejtësie, sepse e tyrja është mbretëria e qiejve. Të lumtur jeni ju, kur t’ju poshtërojnë e t’ju
përndjekin, e të thonë kundër jush çdo lloj fjale të keqe me gënjeshtra për shkakun tim. Gëzohuni e
gazmohuni, sepse paga juaj është e shumtë në qiej. Sepse kështu përndoqën edhe profetët që kanë
qenë përpara jush. Ju jeni kripa e dheut. Po në u prishtë kripa, me çfarë do të kripet? Për asgjë nuk vlen
më, përveçse të hidhet jashtë, dhe të shkelet nga njerëzit.”

