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PREGATITJA E MESHES
LUTJE NISTORE

Prifti dhe Dhjaku qëndrojne përpara Deres së Bukur, 
domethënë përpara derës së mesme të Ikonostasit, edhe bëjnë 
tri metanira. Pastaj Dhjaku thotë:

DH-JAKU: Beko, 0  Kryezot.
PRIFTI: I bekuar është Perëndia ynë, gjithënjë, 

tani dhe përherë, dhe në jetët e jetëve.
DHJAKU: Amin. 0  Mbret qjellor, 0  ngushël-

limtar, 0  shpirt i së vërtetës, që ndodhesh kudo dhe 
i mbush të gjitha, thesar i të mirave dhe falës i jetës, 
eja dhe tendëso nër ne, spatronaji mëkatat, edhe 
shpëtonaji shpirtet, 0  i mirë.

Shenjt Perëndi, Shenjt i fuqishmë, Shenjt i pavde- 
kur, mëshirona. (Tri here.)

Lavdi Atit e Birit edhe Shpirtit Shenjt, tani dhe 
përherë, dhe në jetët e jetëve. Amin.

Trini e tërëshenjtë, mëshirona; O Zot, hirësoji 
mëkatat tona; 0  Kryezot, fal-i paudhësitë tona; 0
i Shenjtë, vështroji dhe shëroji sëmundjet tona për 
emrin tënt.

Mëshiro, 0  Zot. (Tri here.)
Lavdi Atit e Birit edhe Shpirtit Shenjt, tani dhe 

përherë, dhe në jetët e jetëve. Amin.
Ati ynë, që je në qjell, u-shenjtëroftë emri yt; 

arthtë mbretëria jo te; u-bëftë dëshira jote si në qjell



PREPARATION OF LITURGY
PRELIMINARY PRAYERS

The Priest and the Deacon stand in f-ront of the Holy 
Doors, namely the central gate of the Icon-Screen, and make 
three reverences. Then the Deacon says:

DEACON: Bless, 0  Master.
PRIEST: Blessed is our God, always, both now 

and forever, and for ages to come.
DEACON: Amen. 0  heavenly King, 0 comforter 

and spirit of truth, omnipresent and omnipotent, 0 
life-giver and treasurer of blessings, come and make 
thy abode within us, wash away all our sins and 
save our souls in thy mercy.

0  thrice-ho]y, 0 Lord mighty, 0  God immortal, 
have mercy on us. (Thrice.)

Glory to Father, Son, and Holy Spirit, always, 
both now and forever, and for ages to come. Amen.

0  Holy Trinity, have mercy on us; 0  Lord, for- 
give our sins. 0 Master, pardon our trespasses; O 
Holy One, visit and heal our infirmities for thy 
name’s sake.

Lord our God, have mercy. (Tkrice.)
Glory to Father, Son, and Holy Spirit, always, 

both now and forever, and for ages to come. Amen.
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy 

name; thy kingdom come; thy will be done on earth
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edhe mi dhe; bukën tonë të përdiçime epnaje neve 
sot; edhe falnaji fajet, sikundër edhe ne ua falim 
fajtorëve tanë; edhe mos na shtjer në ngasje; po 
shpëtona nga i ligu.

PRIFTI: Se jotja është mbretëria dhe fuqia dhe 
lavdia, e Atit e Birit edhe Shpirtit Shenjt, tani dhe 
përherë, dhe në jetët e jetëve.

DHJAKU: Amin. Mëshirona, 0 Zot, mëshirona. 
Ne mëkatarët, që nukë kemi nonjë mprojtje, të bla- 
tojmë këtë kërkesë, 0  Kryezot: Mëshirona.

Lavdi Atit e Birit edhe Shpirtit Shenjt.
0 Zot, mëshirona, se më ty kemi patur besim; 

mos u-zëmëro tepër me ne, as mos i kujto paudhësitë 
tona; po hidh-e syrin mi ne edhe tani si i zemërdh- 
ëmpshur, dhe shpëtona prej armiqve tanë. Se ti je 
Perëndia ynë, edhe ne jemi populli yt. Të gjthë 
jemi veprat e duarve të tua, edhe kemi thirrur emrin 
tënt.

Tani dhe përherë, dhe në jetët e jetëve. Amin.

Hapna derën e mëshirës sate, O Perëndilindëse e 
bekuar. Dyke patur shpresë më ty, nukë do të hum- 
basim, po do të shpëtojmë ine anën tënde nga rezi- 
ket, se ti je shpëtimi i popullit të Krishterë.

Pastaj përshëndoshin konizmën e Krishtit, edhe thonë:

PRIFTI DHE DHJAKU: Konizmën e bekuar po 
adhurojmë besërisht, edhe ndjesë po të lypim për
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as it is in heaven; give us this day our daily bread; 
and forgive us our trespasses as we forgive those 
who trespass against us; and lead us not into tempta- 
tion; but deliver us from evil.

PRIEST: For thine is the kingdom, and the 
power, and the glory, Fathe?, Son, and Holy Spirit, 
always, both now and forever, and for ages to come.

DEACON: Amen. Have mercy on us, O Lord, 
have mercy on us. Sinners, devoid of all excuse, we 
offer this supplication to thee, 0  Master: Have 
mercy on us.

Glory to Father, Son, and Holy Spirit, always.
O Lord, have mercy on us, for in thee have we 

trusted; be not exceedingly angry with us, nor re- 
merpber our iniquities; but graciously look down 
upon us now also, and deliver us from our enemies. 
For thou art our God, and we are thy people. We 
are all the work of thy hands, and we call upon thy 
iiame.

Both now and forever, and for ages to come. 
Amen.

All the gates of thy mercy fling open wide, Mother 
immaculate of our God, for us; we set our hope on 
thee, for thou wilt never fail us; do thou deliver 
us from evil and sin; do thou bestow salvation on 
people of the Christian faith.

Then they go up to the Icon of Christ, worship it, and 
say:

PRIEST and DEACON: We worship thy sacred 
Icon, 0  Christ our God, and we entreat of thy good-
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fajet edhe mëkatat tona, 0  Krisht Perëndi, se deshe 
dve dignove të mberthehesh.mi Kryqin trupërisht, 
edhe nga zgjedha e djahit na shpëtove dhe na dhe 
liri; pra po të thërresim me përhirim: Me gas i 
mbushe që të gjitha, Shpëtimtar Jesu, se ti ke ardhur 
për shpëtimin e botës*

Pastaj përshëndoshin konizmën 3  Shen Marisë, dhe thonë:

PRIFTI DHE DHJAKU: 0  burim i dhëmpshë- 
rive, 0 Perëndilindëse, kij mëshirë për ne; shtjer-e 
sy'rin mi mëkatarët, edhe shpëtona me fuqinë tënde, 
se më ty shpresojrhë edhe ty të thërresim me për- 
shëndoshjen ëngjëllore të Gabrielit: Gëzohu, 0  
Virgjëreshë hirplote/

Pastaj këtheh&n përpara Derës së Bnknr, nnjin kokën, 
edhe Prifti thotë:

P E IF T I: Zgjat-e dorën nga qjelli, 0  Zot, edhe
forco-më për sherbesën tënde të tanishme, dhe vler- 
ëso-më të qëhdronj faqebardhë përpara Alltarit tënt 
të shenjtë, dhe të blatonj theroren e pagjakme, Se 
jotja është fuqia dhe lavdia për jetë.

DHJAKU: Amin,

Prifti dhe Dhajakn unjen përpara Yalleve, pastaj përpara 
popnllit, edhe hyjnë në Shenjtëroren, dyke thënë:

PRIFTI DHE DHJAKU : Do të hynj në Shenjt- 
ëroren tënde, dhe do tpi falem Trinisë, Atit e Birit 
edhe Shpirtit Shenjt, për jëtë. Axnin.
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ness to forgive our trespasses, for of thine own will 
thou wast erucified in the flesh? and hast delivered 
thy creatures from the bondage of the enemy. Where- 
fore we thankfully ery to thee? our Savior: All the 
world is rejoicing, for thou hast come and hast 
brought us salvation.

' Then they worship the Icon of St. Mary, and say:

PRIEST and DEACON: 0  well spring of loving- 
Mndness, 0 Mother of God? make us worthy of thy 
compassion; look down upon thy sinful servants, 
manifest thy power as ever, for we set our hope 
on thee and hail thee aloud, as once did Gabriel, com- 
mander of the angelic hosts,

Then they return in front of the Holy Doors, bow their 
heads, and the Priest says :

. PRIEST; 0 Lord, stretch forth thy hand from 
thy heavenly dwelling-place; strengthen me for thy 
serviee now awaiting me, and enable me to stand 
blameless in front of thy Holy Altar and offer unto 
thee the unbloody sacrifice, Eor thine is the power 
and the glory forever and ever,

DEACON: Amen.

They bow to the ehoirs on either side, then to the congre- 
gation, and enter the Sanctuary, saying:

PRIEST and DEACON: I will enter thy Sanctu- 
ary and I will worship the Holy Trinity, Father, Son, 
and Holy Spirit, forever and ever, Amen.
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Passi hyjnë në Shenjtëroren, bejnë tri metanira përpara 
Alltarit, puthin Ungjillin edhe Alltarin, dyke thënë:

PRIFTI DHE DHJAKU: 0 Zot, kij mëshirë,
dhe fal-më mua mëkatarin.

LUTJET E YESHJEVE
Dhjakn, dyke mbajtur: Stiharin, Orarin, edhe Mëngët, i 

unjet Priftit, edhe thotë:

DHJAKU: Beko, 0 Kryezot, Stiharin, Orarin, 
edhe Mëngët.

Prifti i bekon kryqthi, edhe thotë:

PRIFTI: I bekuar është Perëndia ynë, gjithënjë, 
tani dhe përherë, dhe në jetët e jetëve.

DHJAKU: Amin.

Dhjaku puth Kryqin e Stiharit, e vesh, edhe thotë:

DHJAKU: Shpirti im do të ngazëllohet më Zotin, 
se më veshi me robën e shpëtimit, edhe më pështolli 
me këmishën e gëzimit; se më kurorëzoj posi dhën- 
tërr, edhe më stolisi posi nuse.

Dhjaku puth Kryqin e Orarit, edhe e vë mi supin e djathtë; 
pastaj puth Kryqet e Mëngëve, dhe i ve mi duartë; për 
Mëngën e dorës së djathtë thotë:
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After entering the Sanctuary, they make three reverences 
in front of the Holy Altar, kiss the Gospel Book and the 
Altar, and say:

PRIEST and DEACON: 0  Lord, be gracious and 
merciful unto me a sinner.

VESTMENT PRAYERS
The Dcacon holding his Tunic, Orarion, and Maniples, 

bows his head to the Priest, and says:

DEACON: Bless, 0  Master, the Tunic, the Ora- 
rion, and the Maniples.

The? Priest blesses them crosswise, and says:

PRIEST: Blessed is our God always, both now 
and forever, and for ages to come.

DEACON: Amen.

The Deacon kisses the cross on his Tunic, puts it on, and 
says:

DEACON: Let my soul now rejoice in God, the 
mighty Lord of hosts. He has put on me garments 
of saving grace, and has vested me with robes of 
joy and blessedness. For as a bridegroom he has 
crowned me with wreaths, and charm has he granted 
unto me as to a young bride.

He kisses the cross on the Orarion and puts it on his right 
shoulder. Then he kisses the crosses on the Maniples and 
puts them on his hands; as he puts the Maniple on his right 
hand, he says:
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DHJAKU: Dora jote e djathtë, 0  Zot, u-lavdërua 
me fuqi; dora jote e djathtë, 0 Zot, i dërmoj ar- 
miqtë dhe kundrështarët.

Për Mëngën e dorës së mëngjër thotë:

DHJAKU: Duartë e tua më bënë dhe më gatuah; 
urtëso-më, dhe do t ’i mësonj porrositë e tua.

Pastaj shkon në Tryezën e Blatës, edhe i regnllon Enet 
e Shenjta, dyke vënë Knpën më të djathtë, Dhiskun më të 
mëngjer, edhe Enët e tjera pas atyre. Prifti vesh robat si 
pason: Bën tri metanira, merr Stiharin, e bekon kryqthi, dhe 
thoteë:

PRIFTI: I bekuar është Perëndia ynë, gjithënjë, 
tani dhe përherë, dhe në jetët e jetëve. Amin.

Pastaj puth Kryqin e Stiharit, e vesh, edhe thotë:

PRIFTI: Shpirti im do të ngazëllohet më Zotin, 
se më veshi me robën e shpëtimit, edhe më pështolli 
me këmishën e gëzimit; se me kurorëzoj posi dhën- 
tërr, edhe më stolisi posi nuse.

Pastaj bekon Petrahilin kryqthi, e puth, e vesh, edhe 
thotë:

PRIFTI: I bekuar është Perëndia, që derdhi 
hirin mi priftërinjtë e tij, si myrrën e çëmuar mi
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DEACON: Thy right hand, 0 Lord, is glorious
in power; thy right hand, 0  Lord, has shattered 
thy enemies and adversaries.

As he puts the Maniple on his left hand he says:

DEACON: Thy hands have made me and fash- 
ioned me; give me understanding that I may learn 
thy commandments.

Then he goes to the Oblation Table and sets ont the 
Sacred Vessels, placing the Chalice on his right hand, the 
Paten on his left hand, and the other Vessels along with 
them. The Priest puts on his Vestments as follows: He 
makes three reverenees, then takes his Alb, blesses it crossr 
wise, and says:

PRIEST: Blessed is our God, always, both now 
and forever, and for ages to come. Amen.

Then he kisses the cross on the Alb, and puts it on, and 
says:

PRIEST: Let my soul now rejoice in God, the
mighty Lord of hosts. He has put on me garments 
of saving grace, and has vested me with robes of 
joy and blessedness. For as a bridegroom he has 
crowned me with wreaths, and charm has he granted 
unto me as to a young bride.

Then he blesses his Stole cxosswise, kisses it, puts it on, 
and says:

PRIEST: Blessed is God who pours out his grace 
upon his priests like the precious ointment upon the
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kokën, që rjeth mi mjskrën s Aarorit, edhe zbret në 
çipin e robës së tij,

Gjithashtn bekon, puth edha vesh Menget, edhe thotë për 
Mëngen e dorës së djathtë:

PRIFTI: Dora jote a djathtë, D Zot, u-lavdërua 
me fuqi; dora jote e djathtë, 0 Zot, i dërmoj armiqtë 
dhe kundrështarët

Për Mëngën e dorës se mëngjër thotë:

PRIFTI: Duartë e tua më bënë c.he më gatuan; 
urtëso-më, dhe do t'i mësonj porrositë e tua.

Pastaj bekon Brezin kryqthi, e puth, e ngjesh, edhe thotë:

PRIFTI i I bekuar eshtë Perëndia, që më ngjeshi 
me fuqi, dhe ma bëri udhën faqebardhë, M-ë ka 
dhënë këmbë të shpejta si të kaprohës, dhe më ka 
vëndosur mi një mal të lartë,

Pastaj merr Epigonatin, ne pastë të dTs; :;en ta mbanjë, e 
bekon knyqthi, e puth, e varr, edhs thots:

PRIFTI: Ngjesh-e kordhën përmi kofshën, 0 Zot 
i fortë, 1 bukur, dhe i ndriçim; edhe shko përpara 
faqebardhë, dhe mbretëro me të vërtetën edhe me 
drejtësinë; dhe dora jote e djathtë do të mbaronjë 
vepra të çudiçime, gjithenjë, taih dhe përherë, dhe 
në jetët e jetëve, Amin,

Pastaj bekon Fellonin kryqthi, e puth, s vash, edhe thotë':
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hëad,:whieli ran ::owr. on Aaron?s beard, and went 
down to the hem oi h:s garment,

Likewise he hlesses, k;sses? and pircs on his Maniples, 
As he puts on his right IVirriiple,. he says:

PRIEST: Thy r:ght hand, 0 Lord, is glorious
in power; thv right hand, 0 Lord, hss shattered 
thy'enemies and adversaries.

Thv hands have macle me and fash-
As he pnts on his left lianiple, hs says:

PRIEST:
ioned me; give me ur.derstanding that I may learn 
thy commandments,

Then he hlesses the Girfde erossvriss, kisses it, girds him- 
self therewith, and says:

PRIEST; Blessed :s God, who girded me with 
strength and mads my way perfeet, Ple has given 
me swift feet lihe those of a stag, and he has set 
me up on a lofty mormidm

Then he takes the Epigonation, if his rank entitles him to 
carry one, blesses it erossrAss, ki3ses it, pnts it on, and says:

PRIEST: 
mighty Lord,

Gircl thy sword npon thy thigh, Al- 
in thy 'beauty and spleiodor; and go

forth victoriousiy in th cause of truth and justiee-;
and thy right hand 
ments, always? bof 
to come, Amen,

shall perform wondrous achieve- 
l now and forever, and for ages

Then he blesses ths Chasuble crosswise, kisses it, pnts it 
on, and says:
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PRIFTI: Priftërinjtë e tu do të vishen me drejt- 
ësi, edhe Shenjtorët e tu do të brohoritin me nga- 
zëllim, gjithënjë, tani dhe përherë, dhe në jetët e 
jetëve. Amin.

Pastaj Prifti dhe Dhjaku lajnë duartë, dhe thonë:

PRIFTI DHE DHJAKU: Do t ’i lanj duartë me të 
pafajmët, edhe do të rotullonj reth alltarit tënt, 0 
Zot. Do të lavdëronj me zë të lartë, dhe do tfi nëmë- 
ronj veprat e t,ua të çudiçime. 0  Zot, e kam dashur 
bukurinë e shtëpisë sate dhe banesën e lavdisë sate. 
Mos ma hump shpirtin me mëkatarët edhe jetën me 
vrasësit, që janë mallkuar me paudhësi dhe i kanë 
duartë plot me gjak e me ryshfete. Se unë do të 
bares me të pafajmët. Pra, çliro-më, dhe kij mëshirë 
për mua. Do të qëndronj i patundur në udhën e 
drejtë, dhe do ta lavdëronj Zotin ne mes të kishës.

SHERBESA E BLATES
Prifti dhe Dhjaku shkojnë përpara Tryezës së Blatës, 

bejnë tri metanira, dhe thonë:

PRIFTI DHE DHJAKU: 0  Zot, kij mëshirë, dhe 
fai-më mua mëkatarin.

PRIFTI: Na çpërbleve nga mallkimi i ligjes me 
gjakun e çëmuar. Se u-mbërtheve mi Kryqin, u- 
çpove me shtijëzën, dhe na dhurove jetën e pasosur. 
O Shpëtimtari ynë, lavdi më ty.

DHJAKU: Beko, 0  Kryezot.
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PRIEST: Thy priests shall be clothed with right- 
eousness, and thy Saints shall shout with joyfulness, 
always, both now and forever, and for ages to come, 
Amen.

Then the Priest and the Deacon wash their hands, and 
say:

PRIEST and DEACON: I will wash my hands 
in innocence, and I will walk around thy altar, 0  
Lord. I will proclaim aloud thy praise, and I will 
recount all thy wondrous deeds. 0  Lord, I have loved 
the beauty of thy house and the dwelling-place of 
thy glory. Destroy not my soul with the sinners nor 
my life with the murderers, who are cursed with 
iniquity, and whose hands are full of bloody bribes. 
But I will walk in my innoeenee. 0  deliver me, and 
be merciful unto me. I will stand fast in the straight 
way, and I will praise the Lord in the congregation.

SERVICE OP OBLATION
The Priest and the Deacon go forth to the Oblation Table, 

make three reverences, and say:

PRIEST and DEACON: 0  Lord, be gracious 
and merciful unto me a sinner.

PRIEST: Thou hast redeemed us from the curse 
of the law by thy precious blood. Nailed on the 
cross and pierced with a spear, thou hast bestowed 
immortality on men. Our Savior, glory to thee.

DEACON: Bless, O Master.
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Prifti merr një prej Bukëve të Meshës në duartë, e ngre 
përmi kokëh, edhe thotë:

PRIFTI: I bekuar është Perëndia ynë, gjithënjë, 
tani dhe përherë, dhe në jetët e jetëve.

DHJAKU: Amin.

Prifti, dyke mbajtur Bukën e Meshes më doxën e mëngjer 
dhe Shtijëzën me dorën e djathte, hën shenjën e Kryqit 
përmi Shilën e Bukës së Meshës tri herë, dhe thotë:

PRIFTI: Për kujtim të Zotit, edhe Perëndisë,
dhe Shpëtimtairft tonë Jesu Krisht. (Tri here.)

DHJAKU: Le Pi lutemi Zotit.

Prifti e ngul Shtijëzen, edhe pret gjatë anës së djathtë 
së. Shilës së Bukës së Meshës, edhe thotë:

PRIFTI: Si dele u-hoq në therje.
DHJAKU: Le t'i lutemi Zotit.

Prifti e ngul Shtijëzën, edhe pret gjate anës së mëngjër 
së Shilës së Bukës së Meshës, edhe thotë:

PRIFTI: Dhe si qenq i pafajme nuk e hapi gojën 
përpara qethësve të tij.

DHJAKU: Le t’i lutemi Zotit.

Prifti e ngul Shtijëzën, edhe pret gjate anës së sipërme 
së Shilës së Bukës së Meshës, edhe thotë:

PRIFTI: E humbi gjykimin nga poshtërimet.

DHJAKU: Le t ’i lutemi Zotit.
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The Priest takes one of the loaves of Altar-bread in his 
hands, elevates it over his head, and says:

PRIEST: Blessed is our God, always, both now 
and forever, and for ages to come.

DEACON: Amen.

The Priest, holding the Altar-bread in his left hand, and 
the Spear in his right, makes the sign of the cross over the 
Seal of the Altar-bread thrice, and says:

PRIEST: In remembrance of our Lord and God 
and Savior, Jesus Christ. (Thrice.)

DEAC'ON: Let us pray to the Lord.

The Priest thrusts the Spear, cuts along the right side of 
the Seal of the Altar-bread, and says:

PRIEST: He was led as a sheep to the slaughter.
DEACON: Let us pray to the Lord.

The Priest thrusts the Spear, cuts along the left side of 
the Seal of the Altar-bread, and says:

PRIEST: And as a blameless lamb is dumb be- 
fore his shearers, so opened he not his mouth.

DEACON: Let us pray to the Lord.

The Priest thrusts the Spear, cuts along the upper side of 
the Seal of the Altar-bread, and says:

PRIEST: In his humiliation his judgment was
taken away.

DEACON: Let us pray to the Lord.
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Prifti e ngul Shtijëzën, edhe pret gjatë anës së poshtme 
së Shiles së Bukës së Meshës, edhe thotë:

PRIFTI: Po brezin e tij kush do ta tregonjë? 
DHJAKU: Ngrer-e, 0  Kryezot.

Prifti e ngul Shtijëzën bringjazi nga ana e djathtë nënë 
Shilën e Bukes së Meshes, e ngre Shilën, edhe thotë;

PRIFTI: Se jeta e tij u-ngrit prej dheut.

DHJAKU: Sakrifiko, 0  Kryezot.

Prifti e vë Shilën e Bukës së Meshës mi Dhiskun prapëtaj, 
e prët tulin e saj kryqthi, edhe thotë:

PRIFTI: Sakrifikohet Qengji i Perëndisë, që
ngre mëkatin e botës, për shpëtimin e botës.

Prifti e këthen Shilën e Bukës së Meshës për se mbari, e 
ngul Shtijëzën nga ana e djathtë e Shilës, edhe thotë:

PRIFTI: Një prej ushtarëve ia çpoj brinjën me 
shtijëzën, dhe menjëherë rodhi gjak e ujë; dhe ay, 
që e ka parë, e dëshmoj, dhe dëshmimi i tij ësht i 
vërtetë.

Dhjaku shtie verë dhe uje në Kupën, edhe i thote Priftit.:

DHJAKU: Bekoje bashkimin e shenjtë, 0  Kry- 
ezot.
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The Priest thrusts the Spear, cuts along the lower side of 
the Seal of the Altar-bread, and says:

PRIEST: And who shall declare his generation ? 
DEACON: Lift up, 0 Master.

The Priest thrusts the Spear obliquely into the right side 
beneath the Seal of the Altar-bread, lifts out the Seal, and 
says:

PRIEST: For his life was taken away frcfei the 
earth.

DEACON: Sacrifice, 0  Master,

The Priest inverts the Seal of the Altar-bread on the 
Paten, makes a deep crosswise incision without cutting 
through the Seal, and says:

PRIEST: The Lamb of God which takes away
the sins of the world is sacrificed for the life and 
the salvation of the world.

DEACON: Pierce, 0 Master.

The Priest turns the Seal of the Altar-bread upwards, 
thrusts the Spear into the right side of the Seal, and says:

PRIEST: One of the soldiers pierced his side
with a spear, and immediately there came forth 
blood and water; and he that saw it bore witness; 
and his witness is true.

The Deacon pours wine and water into the Chalice, and 
says to the Priest:

DEACON: Bless the holy union, 0  Master.
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Prifti e bekon kryqthi, edhe thotë:

PRIFTI: I bekuar është bashkimi i Dhuratave
të Shenjta, gj.ithënjë, tani dhe përberë, dhe në jetët 
e jetëve.

DHJAKU: Amin.

Prifti merr Bukën e dytë të Meshës, e bekon kryqthi, edhe 
thotë:

PRIFTI: Për nder dhe kujtim të Kryezonjës 
sonë së përmishenjtë dhe të lavdëruar, Perëndilin-
dëses, dhe gjithënjë Virgjëreshës Mari, me nërmje- 
timet e së cilës, 0  Zot, pranoje këtë therore përmi 
Alltarin tënt qjellor.

Prifti nxier një pjesë të triçiptë nga Buka e Meshes, e 
ve mi Bhisknm nga ana e djathtë e Shilës, edhe thotë:

PRIFTI: Qëndroj mbretëresha nga ana jote e
djathtë, e veshur me roba të arta dhe të ndriçime.

I. Prifti nxier një copë të vogël nga Bnka e tretë e 
Meshës, e vë më te mëngjër të Shilës, dyke nisur radhën e 
parë vertikale, dhe thotë:

PRIFTI: Për nder dhe kujtim të Shën Mëhillit, 
të Shën Gabrielit, edhe të gjithë Engjëjve të Shenjtë.

II. Pastaj nxier nje copë te dytë, e ve nënë të parën, 
edhe thotë:

PRIFTI: Për nder dhe kujtim të Shën Jan Pagë- 
zorit, edhe të gjithë Profetëve të Shenjtë.
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The Priest blesses it erosswise, saying:

PRIEST: Blessed is the union of thy Holy Gifts, 
always, both now and forever, and for ages to come.

DEACON: Amen.

The Priest takes the second loaf of Altar-bread, blesses 
it crosswise, and says:

PRIEST: In honor and in commemoration of
our most bleësed and glorious Lady, the Mother of 
God and ever-virgin Saint Mary, through whose in- 
tercession do thou, 0 Lord, accept this sacrifice upon 
thy heavenly Altar.

The Priest takes out a triangular portion of the Altar- 
bread, lays it on the Paten at the right side of the Seal, 
and says:

PRIEST: The Queen stood upon thy right hand, 
clothed in a golden and colorful vesture.

I. The Priest takes a small piece of the third loaf of 
Altar-bread, lays it on the left side of the Seal, thus starting 
the first vertical row, and says:

PRIEST: In honor and commemoration of Saint 
Michael, of Saint Gabriel, and of all the Angelic 
Hosts.

II. Then he takes out a second piece, lays it below the 
iirst one, and says:

PRIEST: In honor and commemoration of Saint 
John the Baptist, and of all the holy Prophets.
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III. Pastaj nxier një eopë të tretë, e yë nënë të dytën, 
dyke mbaruar radhën e pare, dhe thotë:

PRIFTI: Për nder dhe kujtim të Shën Pjetrit
edhe Shën Palit, edhe të gjithë Apostujve të Shenjtë.

IV. Pastaj nxier një copë të katërtë, e vë pranë së parës 
të radhës së parë, dyke nisur radhën e dytë vertikale, dhe 
thotë:

PRIFTI: Për nder dhe kujtim të Shën Basilit të 
Math, Shën Grigorit Theollog, edhe Shën Jan Go- 
jartit, edhe të gjithë Atërve dhe Kryëpriftërve të 
Shenjtë.

V. Pastaj nxier një copë të pestë, e vë nënë të parën 
e radhes së dytë, dhe thotë:

PRIFTI: Për nder dhe kujtim të Shën Stefanit, 
Apostullit edhe Dëshmorit të Parë; te Shën Gjergjit, 
të Shën Mitrit, edhe të gjithë Dëshmorëve të 
Shenjtë.

VI. Pastaj mxier pjesën e gjashtë, e vë nënë të dytën 
e radhës së dytë, dyke mbaruar këtë radhë, dhe thotë:

PRIFTI: Për nder dhe kujtim të Shën Andonit, 
të Shën Thimiut, edhe të gjithë Ashkëtinjve të 
Shenjtë.

VII. Pastaj nxier copën e shtattë, e vë pranë së parës së 
radhës së dyte, dyke nisur radhën e tretë vertikale, dhe 
thotë:

PRIFTI: Për nder dhe kujtim të Shën Kozmajt,
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III. Theii he takes out a third piece, lays it below the 
second one, thus completing the first row, and says:

PRIEST: In honor and commemoration of Saint 
Peter and Saint Paul, and of all the holy Apostles.

/
IV. Then he takes out a fourth piece, lays it near the 

first one in the first row, thus starting the second vertical 
row, and says:

•'“ s

PRIEST: In honor and commemoration of Saint 
Basil the Great, of Saint Gregory the Divine, of 
Saint John Chrysostom, and of all the holy Fathers 
and Prelates.

V. Then he takes out a fifth piece, lays it below the first 
one in the second row, and says:

= PRIEST: In honor and comimemoration of Saint 
Stephen, the First M artyr; of Saint George, of Saint 
Dimitri, and of all the holy Martyrs.

VI. Then he takes out a sixth pieee, lays it below the 
second one in the second row, eompleting the latter, and 
says:

PRIEST : In honor and commemoration of Saint 
Anthony, of Saint Euthymius, and of all the holy 
Ascetics.

VII. Then he takes out a seventh piece, lays it near the 
first one in the second row, thus starting the third vertical 
row, and says:

PRIEST: In honor and commemoration of Saint
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të Shën Damianit, të Shën Pandelimonit, edhe të 
gjithë Anargjëndëve të Shenjtë.

VIII. Pastaj nxier copën e tettë, e vë nënë të parën e 
radhës së tretë, dhe thotë:

PRIFTI: Për nder dhe kujtim të Shën Joakimit 
edhe Shën Annës, Perëndiprindërve të shenjtë dhe 
të drejtë; të Shenjtit të Kishës; të Shenjtit të ditës; 
edhe të gjithë Shenjtorëve.

IX. Pastaj nxier pjesen e nëntë, e vë nënë të dyten e 
radhës së tretë, dyke mbaruar këtë radhë, dhe thotë:

PRIFTI: Për nder dhe kujtim të Shën Jan Go- 
jartit, Kryepeshkopit të Kostandinopojës (ose të 
Shën Basilit, Kryepeshkopit të Kesarisë në Kappa- 
doki), Meshën e të cilit po bëjmë sot.

Pastaj merr Bukën e katerë te Meshës, nxier copra për të 
kujtuar të gjallët, i vë mi Dhiskun nënë Shilen, edhe thotë:

PRIFTI: I. Kujto, 0  Zot, të gjithë Peshkopët
Orthodoksë.

II. • Kujto, 0  Zot, Kryepeshkopin tonë Theofan.
III. Kujto, 0  Zot, të gjithë shokët klerikë Ortho- 

doksë, Priftërinjtë, Dhjakët, Murgët, Murgeshat, 
edhe të gjithë vël’ezërit edhe motrat më Krishtin, të 
cilët i ke thirrur në shërbimin tënt nga dhëmpshëria 
jote, 0  Kryezot mëshirëplot.

IV. Kujto, 0  Zot, Presidentin e Shteteve të Bash- 
kuara të Amerikës.
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Cosmas, of Saint Damian, of Saint Pantelimon, and 
of all the holy Free Healers.

VIII. Then he takes ont an eighth piece, lays it below
the first one in the third row, and says:

/
PRIEST: In honor and commemoration of the

holy, righteous, and divine ancestors, Saint Joachim 
and Saint Anna; of the patron Saint Si this Church; 
of the Saint of the day; and of all the Saints.

IX. Then he takes out a ninth piece, lays it below the 
second one in the third row, thus completing the latter, and 
says:

PRIEST: In honor and commemoration of Saint 
John Chrysostom, Archbishop of Constantinople (or 
Saint Basil the Great, Archbishop of Caesarea in 
Cappadocia), whose Liturgy we celebrate today.

Then he takes the fourth loaf of Altar-bread, cnts ont 
particles commemorating the living, lays them on the Paten 
below the seal, and says:

PRIEST: I. Remember, 0  Lord, all the Ortho-
dox Bishops.

II. Remember, O Lord, our Archbishop Theophan.
III. Remember, 0 Lord, all our Orlliodox fellow- 

ministers, Priests, Deacoiis, Friars, Nuns, and all our 
brothers and sisters in Christ, whom thou hast called 
into thy service through thy loving-kindness, 0 
merciful Master.

IV. Remember, O Lord, the Priesident of the 
United States of America.
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V, Kujto, O Zot, shërbëtorët e tu, N.

Pastaj merr B'akën e pestë te Meshës, mxier eopra për te 
knjtaar te Ydeknrit, i vë mi DMskim nenë SMlën pranë copra- 
ve për të gjallët, edhe thotë:

PEIFTI: I. Kujto, 0  Zot, themeltarët e lumur
të këti tempulli të shenjtë.

IL Kujto, 0  Zot, të gjithë Peshkopët, Priftë- 
rinjtë, Dhjakët, Murgët, edhe Murgeshat Ortho- 
dokse, që kanë fjetur me shpresën e ngjalljes për 
jetën e pasosur dhe shoqërinë me ty, 0  Kryezot më- 
shirëplot.

III. Kujto, 0  Zot, shërbëtorët e tu, N,

Pastaj nxier nga Buka 9 Meshës per të gjallët një copë 
për të kujtuar veten, e vë mi Dhiskun nënë Shilën, edhe 
thotë:

PKIFTI: Kujto, 0 Zot, edhe shërbëtorin-tënt.të 
pavyer N., edhe fal-më çdo mëkat të dashur edhe të 
padashur.

Prifti merr Sfyngj erin, i mbleth coprat nënë Dhisknn që 
të mos hien perdhe. Pastaj Dhjaku merr Temjanicën, ve 
temjan, edhe thotë:

DHJAKU: Bekoje temjanin, 0  Kryezot.

Priftl e hekon kryqtM, edhe thotë:

PRIFTI: Temjan po të blatojmë, 0  Krisht, 0
Perëndia ynë, si aromë shpirtërore. Prit-e në Allta- 
rin tënt qjellor, edhe dërgona si çpërblim hirin e
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V, Remember, 0 Lord, thy servants, N.

Then he takes the fifth loaf of Altar-bread, cuts out 
particles to commemorate the dead, lays tbein on the Paten 
below the Seal besids the particles commemorating the 
living, and says:

PRIEST r I. Remember, 0  Lord, the blessed 
foimders of this holy temple,

II, Eemember, 0  Lord, all the Orthodox Bishops, 
Priests, Deacons, Friars and Nuns, who have fallen 
asleep in the hope of resnrrection unto life eternal 
and communion with thee, 0 merciful Master.

IIL Remember, 0 Lord, thy servants, N.

Then he takes oui from .the Altar-bread of the living a 
particle to commemorate himself, lays it on the Paten below 
tbe Seal, and says:

PRIEST: Remember, 0 Lord, also thy unworthy 
servant, N., and forgive me every sin, both volun- 
tary and involuntary.

The Priest, taking the Sponge, gathers the particles below 
the Paten so that none will fall off. Then the Deacon takes 
the Censer, puts incense therein, and says:

DEACQN: Bless the incense, 0  Master.

The Prie3t blesses it crosswise, and says:

PRIEST: We offer incense unto thee, 0  Christ 
our God, as a fragranee of spiritual perfume. Do 
thou accept it upon thy heavenly altar, and send
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Shpirtit të Shenjte,

DHJAKU: Le t ’i lutemi Zotit.

Diijaku mban Temjanicën, edhe Prifti e temjanis Yllthin, 
■e vë përmi Dhisknn,edhe thotë:

PRIFTI: Dhe ardhi yili, dhe qëndroj përsipër
vëndit, ku ishte Djali.

DHJAKU: Le t ?i lutemi Zotit. Mbuloji, 0 Krye- 
zot.

Prifti temjanis Mbnlesën e Dhiskut, 
edhe thotë:

e Ye permi Dhiskun,

PRIFTI: Zoti mbretëroj, u-vesh ine madhështi; 
Zoti vuri stolinë, dhe u-ngjesh me fuqi.

DHJAKU: Le t'i lutemi 'Zotit. Mbuloji, 0  Krye- 
zot.

Prifti temjanis Mbnlesën e Enpës, e Vë përmi Knpën, e 
dhe thotë:

PRIFTI: Yirtuti yt, 0 Krisht, e ka mbuluar qjel- 
lin, edhe dheu është plot prej lavdisë sate.

DHJAKU: Le t ?i lutemi Zotit. Mbuloji, 0  Krye- 
zot.

Prifti e temjanis Mbulesen e Madhe, e mbulon Dhiskun 
edhe Knpën, edhe thotë:

PRIFTI; Mbulona nënë hien e krahëve të tu, 
edhe largo prej nesh të gjithë armiqtë dhe kundrësh- 
tarët; paqësona jetën, 0 Zot; kij mëshirë për ne
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down upon us in return the grace of thy most Holy 
Spirit,

DEACON : Let ns pray to the Lord>

While the Deacon holds the Censer, the Priest eenses the/
Star-cover, plaees it oyer the Baten, and says:

PRIEST: And the star came, and stood over the 
place where the Child was>

DEACON: LeLus pray to the Lord, Cover, 0
Master,

The Priest cense's the Paten-Yeil, places it over the Paten, 
and says:

PRIEST: The Lord reigns, he is çlothed with
maj esty; the Lord has put on his apparel and girded 
himself with power,

DEACON: Let us pray to the Lord, Cover, 0 
Master,

The Priest eenses the Chalice-Yeil, places it over the 
Chaliee, and says:

PRIEST: Thy virtue, 0  Christ, has covered the 
heavens, and the earth is full of thy praise.

DEACON: Let us pray to the Lord. Cover, 0
Master,

The Priest censes the Great Yeil, and covers therevrith 
both the Paten and Chaliee, saying:

PRIEST: Cover us under the shelter of thy
wings, and drive away from us every foe and ad- 
versary; give us a peaceful life, 0 Lord; have mercy
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edhe për botën tënde 
dhëmpshur.

se je i hirshim dhe i zëmër-

Pastaj Prifti msrr Temjanieën, temjanis Tryezën e Blatës, 
edhe thotë tri herë:

PRIFTI: I bekuar je, 0  Zot, që e pëlqeve kështu, 
lavdi inë ty,

DH-JAKU: Gjithënjë, tani dhe përherë, dhe në
j etët e j etëve. Amin,

Që të dy hëjnë tri metanira, dhe Dhjaku thotë:

DHJAKU: Për Blatën e Shenjtë të dhuratave të. 
f ërauara, le t ’i iutemi Zotit.

PRIFTI: 0 Zot, 0  Perëndia ynë, që na dërgove
Bukën qjellore, ushqimin e tërë botës, Zotin tonë 
Jesu Krisht, Perëndinë, Shpëtimtarin, Çpërblenjësin, 
edhe Mirëbërësin tonë, i cili na bekoj dhe na shenj- 
tëro j; ti, 0  Zot i hirshim dhe mëshirëplot, bekoje 
këtë Blatë, dhe prit-e përmi AUtarin tënt qjellor; 
kujtoji ata që e blatojnë, dhë ata për të cilët u-bla- 
tua; edhe ruajna faqebardhë në shërbimin e Mis- 
•tereve të tua të perëndishme, Se emri yt ësht i 
shenjtë dhe i lavdëruar, i Atdt e Birit edhe Shpirtit 
Shenjt, tani dhe përherë, dhe në jetët e jetëve.

DHJAKU. Amin.
PRIFTI: Lavdi ty, 0  Krisht, O Perëndia ynë,

lavdi më ty.
DHJAKU: Lavdi Atit e Birit edhe Shpirtit
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upon us and upon thy world, for thou art gracious 
and eompassionate,

Then the Priest talces the Censer, eenses the Ohlation 
Table, and says thrics:

PRIEST: Blessed art thou, 0  Lord, who art thus 
well pleased, glory to thee.

DEACON: Always? both now and forever, and
for ages to come. Amen.

Then they both make three reverenees, and the Deaeon 
says:

DEACON: For the Holy Oblation of thy precious 
gifts, let us pray to the Lord.

PRIEST: 0 Lord, our God, who hast sent us
the heavenly Bread, the food of the entire world, 
our Lord Jesus Christ, our God, our Savior, our 
Eedeemer, and our Benefactor, who hast blessed us 
and sanctified u s; do thou, 0  gracious and merciful 
7 ord, b7ess this Oblatioru and accept it upon thy 
heavenly Altar; remember those who offer it, and 
those for whom it is offered; and keep us blameless 
in the celebration of thy divine Sacraments. For 
holy and glorious is thy name, Father, Son, and 
Holy Spirit, always, both now and forever, and for 
ages to come.

DEACON: Amen.
PRIEST: Glory to thee, 0  Christ, our God and

our hope, glory to thee.
DEACON: Glory to Father, Son, ancl Holy Spirit,
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Shenjt, tani dhe përherë, dhe në jetët e jetëve, Amin. 
Mëshiro, 0 Zot; meshiro, 0  Zot; meshiro, 0 Zot, 
Beko, 0 Kryezot.

PERLESHIMI

PRIFTI: Krishti, Perëndia ynë i vërtetë, cë lindi 
në shpellë, që fjeti në grazhci, eclhe që u-ngjall së 
vdekurësh, me nërmjetimet e Shën Marisë, Nënës 
së përmibekuar dhe së pacinuar; të Atit tonë Shën 
Jan Gojartit, Kryepeshkopit të Kostandinopojës (a 
të Shën Basilit të Math, Kryepeshkopit të Kesarisë 
në Kappadoki), edhe të gjithë Shenjtorëve; na më- 
shiroftë, dhe na shpëtoftë, si i mirë dhe njeridashës.

Pastaj Prifti dhe 'Dhjaku hejnë tri metanira, pnthin 
Dlruratat e Shenjta kryqthi, dhe thonë:

PRIFTI: Shenjt Perëndi, At i panismë; Shenjt 
l fuqishim, Bir i bashkëpanismë; Shenjt i pavdekur, 
Shpirti i Sherjtë; Trini e tërëshenjtë, lavdi më ty.

Dhjaku temjanis Tryezën e Blatës, edhe AHtarin reth e 
rotull, dyke thënë:

DE JAKU: Në varrin trupërisht, në Ferrin shpir- 
tërisht, në Parajsën me kusarin, edhe mi fronin me 
Atin e. me Shpirtin Shenjt, ke qënë, 0  Krisht; 0 
Perëndia ynë, i kudondodhur dhe i gjithëfuqishim.



PREPARATION OF LITURGY 37

always, both now and forever, and for ages to come, 
Amen. Lord our God, have mercy; Lord our God, 
have mercy; Lord our God, have mercy. Bless, 0 
Master.

BENEDICTION

PEIEST: May our gracious and merciful Lord,
Jesus Christ our God, who was born in a stable, who 
lay in a manger, and who rose from the dead, 
through the intercession of his most blessed and im- 
maculate Mother, Saint Mary; of our holy Father, 
Saint John Chrysostom, Archbishop of Constanti- 
nople (or Saint Basil the Great, Archbishop of Cae- 
sarea in Cappadocia) ; and of all the Saints, have 
mercy upon us and save us.

Then the Priest and the Deacon make three reverences, 
kiss the Holy Gifts crosswise, and say:

PRIEST: Holy God, eternal Father; holy,
mighty, co-eternal Son; holy, immortal, life-giving 
Spirit; 0 most holy Trinity, glory to thee.

The Deaeon censes the Oblation Table, and the Holy 
Altar all around, saying:

DEACON: In the tomb physically, in Hades spir- 
itually, in Paradise with the sinner, and on the 
throne with the Father and the Holy Spirit, hast 
thou been, 0 Christ our God, omnipresent and omni- 
potent.
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Pastaj Dhjakii këndon' Psalmin 51, dyke temianisur 
Shanjtëroren, Ikonostasin; Tempnllin e texë, eclhe përsëri 
Alltarin e Shenjtë, Pastaj e ve Temjanieen në vëndin e 
vetë, dhe- i afrohet Priftit. Që të dy qëndrojne përpafa 
Alltarit të Shenjtë, bëjne tri metanira, 'dhe thonë:

DHJAKU i 0 Mbret qjellor, 0 ngiishëlliittter, 0 
shpirt i së vërtetës, që ndodhesh kndo dhe i mbnsh 
të gjitha, thesar i të mirave dhe falas i jetësP eja 
dhe tendëso nër ne; spastronaji mëkatat edhe shpëto- 
naji shpirtet, 0 1 mirë.

Lavdi Perëndisë më të lartat, edhe mi dhenë paqe, 
dhe nër njerëzit mirëdashje. {Tri here,')

0 Zot, hapm-i buzët, edhe goja ime do të tregonjë 
lavdine tënde. [Dy here.)

Prifti puth TJngjillin e Shenjtë, edhe Dhjakn pnth Ailtarin. 
Pastaj imjet përpara Priftit, edhe dyke mbajtnr Orarin me 
tre gishterinjtë, thotë:

DPIJAKU: Eshtë koha t?i shërbejmë Zotit. Beko, 
0 Kryezot,

PRIPTI: I bekuar është Perëndia ynë, gjithënjë, 
tani dhe përherë, dhe në jetët e jetëve.

DHJAKU: Amin, Lutn për mua, 0  Kryezot.
PRIPTI; Zoti i drejtoftë çapet e tua në vepra 

të mira,
DHJAKU: Kujto-më, 0 Xryezot,
PRIFTI: Zoti të kujtoftë në mbretërine e tij,

gjithënjë, tani dhe përherë, dhe ne jetët e jetëve.

DHJAKU: Amin.
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Then the Leaeon recites Psalm 51 while he censes the 
Sanctnary, the Ieon-Screen7 a 11 the Temple, and the Holy 
Altar ag&m. Then he pnts the Censer aside in its place, and 
approaehes the Priest. Standing together in front of the 
Holy Altar, they hoth make three reverenees, and say:

s

DEAC'ON: 0 heavenly King, 0 comforter and
spirit of truth, otnnipresent and omnipotent, 0  life- 
giver and treasnrer of blessings, come and make 
thine abode within us, wash away all onr sins, and 
save our souls in thy mercy.

Glory to God in the highest, and on earth peace, 
good will toward men. (Thrice,)

0 Lord, open thou my lips, and my mouth will 
showT forth thy praise, (Twice.)

The Priest kisses the Holy Gospei Book, and the Deacon 
kisses the Holy Altar, Then he bows his head hefore the 
Priest, and holding his Orarion with three hngers, he says:

DEACON: It is time to sacrifice unto the Lord. 
Bless, 0 Master,

PRIEST: Blessed is our God, always, both now
and forever, and for ages to eome.

DEACON: Amen. Pray for me, 0  Master.
PRIEST: May the Lord direct thy steps unto

good works.
DEACON: Remember me, 0 Master,
PRIE8T: May the Lord remember thee in his

kingdom, always? both now and forever, and for ages 
to come.

DEACON: Amen.
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Pastaj Dhjaku bën një metani të madhe, del nga dera e 
veriut, qëndron në vëndin e zakontë përpara Derës së Buknr, 
lalet tri herë, dhe thotë fshehtazi:

DHJAKU: 0 Zot, hapm-i buzet, edhe goja ime do 
të tregonjë lavdinë tënde.

Xëtu gradohen Këndonjësit, Psalltërit edhe Nënëdhjakët. 
Pastaj nis Mesha.
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Then the Deacon makes a humble reverence, goes ont 
throngh the north door, and standing in his accustomed 
place in front of the Holy Doors, makes three reverences, 
and says secretly:

DEACON: 0 Lord, open thou my lips, and my
mouth will show forth thy praise.

Here Keaders, Chanters, and Sub-deacons are ordained. 
Then the Liturgy begins.
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Dhjaku, dyke mbajtur Orarin me tre gishtërinj, thotë:

DHJAKTJ: Ngrehu dhe beko, 0 Kryezot.

Besnikët ngrihen. Prifti qëndron përpara Ailtarit, e ngre 
Ungjillin me të dyja dnartë, bën shënjën e kryqit përmi 
Antimensin, edhe thotë:

PRIFTI: E bekuar është mbretëria e Atit e Birit 
edhe Shpirtit Shenjt, tani dhe përherë, dhe në jetët 
e jetëve.

KORI: Amin.

Besnikët sheshohen.

LITANIA PAQESORE

DHJAKU: Më paqe, le t'i lutemi Zotit
KORI: Mëshiro, 0 Zot.
DHJAKU: Për paqen që lartazi, dhe për shpëti- 

nain e shpirteve tona, le t ’i lutemi Zotit.
KORI: Mëshiro, 0 Zot.
DHJAKU: Për paqen e tërë botës, për mirëvajt- 

jen e kishëve të shenjta të Perëndisë, dhe për bash- 
kimin e të gjithëve, le t’i lutemi Zotit

KORI: Mëshiro, 0 Zot.
DHJAKU: Për këtë kishë të shenjtë, edhe për
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The Deacon, holding his Orarion with three fingers, says:

DEACON: Arise and bless, 0 Master.

The eongregation rises. The Priest, standing in frcnt of 
the Holy Altar, elevates the Holy Gospel Book with both 
hands, makes the sign of the cross therewith ovër the 
Antimens, an^says:

PRIEST: Blessed Ts the kingdom of Father, Son, 
and Holy Spirit, always, both now and forever, and 
f  or ages to come.

CHOIR: Amen.

The congregation sits down.

PEACE LITANY

DEACON: In peace, let us pray to the Lord.
CHOIR: Lord our God, have mercy.
DEACON: For the peace from above, and for

the salvation of our souls, let us pray to the Lord.
CHOIR: Lord our God, have mercy.
DEACON: For the peace of the whole world, for 

the welfare of the holy churches of God, and for the 
union of all, let us pray to the Lord.

CHOIR: Lord our God, have mercy.
DEACON: For this holy temple, and for those
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ata që hyjnë hrënda në atë me besë, devotesë, dhe 
frikë Perëndie? le tpi lutemi Zotit.

KOBI: Mëshiro, 0 Zot,
DHJAKIJ: Për Kryepeshkopin tonë Theofan,

për priftërinë dhe dhjakërinë e nderuar më Krishtin, 
për tërë klerin dhe popullin, le th lutemi Zotit.

KOPI: Mëshiro? 0 Zot.
DHJAXU: Për Presidentin e Shteteve të Bash-

kuara të Amerikës, për forcat e armatosura kombë- 
tare, dhe për popullin Amerikan, le t'I lutemi Zotit,

XOBI: Mëshiro, 0 Zot.
DHJAXU: Për triumhn e tyre kundër të gjithë 

•armiqve dhe kundrështarëve, le t?i lutemi Zotit.
KOKI: Mëshiro, 0 Zot,
DHJAXU: Për këtë qytet, për çdo qytet edhe 

për çdo vënt, edhe për banorët e tyre me besë, le t'i 
lutemi Zotit.

XOKI: Mëshiro, 0 Zot.
DHJAXU: Për butësinë e erëve, për plotësinë e' 

pemëve të dheut, edhe për paqësinë e kohëvë, le th 
lutemi Zotit.

KOKI: Mëshiro; 0 Zot.
DHJAKU: Për lundrëzonjësit, për udhëtonjësit, 

për të sëmurët, për vuajtësit, për robërit, edhe për 
shpëtimin e tyre? le t?i lutemi Zotit.

KORI: Mëshiro, 0 Zot.
DHJAKU: Që të shpëtojmë prej cdo hidhërimi,
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who with faith, devotion, and fear of God enter 
thersin, let us p.ray to the Lord.

CHOIR: Lord our Go'd, have merey.
DEACON: For our Archbishop Theophan, for

the honorable Presbytery, for the Diaconate in 
Christ, for all the elergy and the laity, let us pray 
to the Lord,

CHOIR: Lord our God? have mercy,
DEACON: For the President of the United

States of America, for the armed forces of the na- 
tion, and for the.. American people, let us pray to 
the Lord,

C.HOIR :■ Lord'our God, have mercy.
DEACON: For their triumph over all foes and 

adversaries, let us pray to the Lord.
CHOIR: Lord our God, have mercy,
DEACON: For this city, for. every eity and coun- 

try, and f or the faithful dwelling therein, let us- pray 
to the Lord.

CHOIR: Lord our God, have mercy,
DEACON: For propitious weather, for abund-

ance of the fruits of the earth, and for pea-ceful 
times, let us pray to the Lord.

CHOIR: Lord our God? have mercy,
"DEACON: For travelers by sea, by land, and by 

air, for the siek, for the suffering, for those in cap- 
tivity, and for their salvation, let us pray to the 
L-ord.

DEACON: ■ For our deliverance from all tribula-
CHOIR: Lord our God, have mercy.
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mërie, reziku, dhe nevoje, le t ’i lutemi Zotit.
KORI: Mëshiro. 0  Zot.

f

DHJAKU: Përkrahna, shpëtona, mëshirona, dhe 
ruajna, 0  Perëndi, me hirin tënt.

KORI: Mëshiro, 0  Zot.
DHJAKU: Tërëshenjtën, të pacinuarën, të për- 

mibekuarën, të lavdëruarën, Kryezonjën tonë, Perën- 
dilindësen, dhe gjithënjë Yirgjëreshën Mari dyke 
kujtuar me gjithë Shenjtorët, veten tone, dhe njër- 
jatrin, edhe tërë jetën tonë Krishtit Perëndi le tja  
pranojmë.

KORI: Ty, 0  Zot.
PRIFTI: Se ty të ka hie çdo lavdi, nder, dhe

adhurim, Atit e Birit edhe Shpirtit Shenjt, tani dhe 
përherë, dhe në jetët e jetëve.

KORI: Amin.

ANTIFON I PARE
KORI: Beko Zotin, 0  shpirti im, i bekuar je, 0 

Zot. Beko Zotin, 0  shpirti im, edhe ti, 0  zëmra ime, 
beko emrin e tij. Beko Zotin, 0  shpirti im, edhe mos 
i harro gjithë mirëbërjet e t i j ; se ësht i dhëmpshur 
edhe ka mëshirë; se na fal kurorë dashurie; se nukë 
zëmërohet, as mban mëri për mëkatat dhe për fajet 
tona. Beko Zotin, 0  shpirti im, edhe ti, 0  zëmra ime, 
beko emrin e tij. Beko Zotin, 0  shpirti im.



LITUKGY OF ST. JOHN CHRYSOSTOM 47

tion, wrath, danger, and necessity, 3et us pray to 
the Lord.

CHOIR: Lord our God, have mercy.
DEACON: Help us, save us, have mercy on us,

and protect us, 0 God, by thy grace.
CHOIR: Lord our God, have mercy.
DEACON: Commemorating our most holy, im-

maculate, blessed, and glorious Lady, the Mother of 
God and ever-virgin Mary, with all the Saints, let us 
commend ourselves, and one another, and all our 
life unto Christ our God.

CHOIR: To thee, Lord our God.
PRIEST: For unto thee are due all glory, honor, 

and worship, Father, Son, and Holy Spirit, always, 
both now and forever, and for ages to come.

CHOIR: Amen.

FIRST ANTIPHON
CHOIR: 0  bless the Lord and worship him, 0  

my soul; forever blessed art thou, 0  Lord. 0  bless 
the Lord and worship him, 0  my soul; 0 my heart 
and all within me, praise ye his holy name. 0  bless
the Lord and worship him, 0  my soul; praise him

/

and forget not all his beneflts; who forgiveth every 
sin and iniquity of thine; and who healeth every 
wound and illness of thine; and who graciously doth 
redeem thee from destruction, and crowneth thy life 
with goodness and mercy and tenderness. 0  bless 
the Lord and worship him, 0  my soul; 0  my heart 
and all within me, praise ye his holy name. Forever 
blessed art thou, 0  Lord.
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N-ë disa Irishë të lindjes lëeitat a këndohet Psallmi 103 
i terë:

PSALLMI 103

Beko Zotin? 0 shpirti im; edhe ti? 0 zëmra ime, 
beko emrin e tij të shenjtë,

Beko Zotm, 0 shpirti im? edhe mos i harro gjithë
4* »f  » 1 1 4 9mireberjet e ti],
Ay t?i fal gjithë paudhësitë; ay t ?i shëron gjithë 

sëmnndjet,
Ay ta cpërblen jetën nga prishja; ay të kurorëzon 

me hir edhe me meshirë.
Ay ta gëzon shpirtin me te mira; ay ta përsërit 

djalërinë si të shqiponjës*
Zoti gjykon edhe u jep të drejtën të gjithë të 

shtypurve.
I dëfteu udhët e tija Moisiut, edhe punët e tija të 

bijve të Israelit
Zoti ësht i dhëmpshur dhe i hirshim, zëmërgjërë 

dhe mëshirëplot.
Nukë zëmërohet përherë, edhe nnkë mban mëri 

për jetë.
Nukë na përdori pas paudhësive tona? as na çpagoj 

pas mëkatave tona,
Se sa lart është qjelli prej dheut, aqë 1 math është 

përdëllimi i tij për ata që i kanë frikë.
Sa lark është lindja nga perëndimi, aqë i largoj 

prej nesh paudhësitë tona.
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In soms Chnrches of the East the entire Psalm 103 is 
read or snng:

PSALM 103

Bless the Lord, 0 my soiil; and all that is withiri 
me9 bless his holy name.

Bless the Lord, 0 my soul, and forget not all his 
benents:

He forgives all thy iniquities; he heals all thy 
diseases;

He redeems thy life from destruction; he crowns 
thee with lovingkindness and tender mereies;

He satisfies’thy mouth with gooa things; so that 
thy youth is renewed like the eagie?s,

The Lord executes righteousness and judgment 
for aB the oppressed.

-He made known his ways unto Moses, his acts 
un-to the ehildren of Israel.

The Lord is merciful and gracious, slow to anger, 
and pl enteous in mercy,

He will not always chide, neither will he keep his 
anger forever.

He has not dealt with us after our sins, nor re- 
waraed us aeeording to our iniquities.

For as the heaven is high above the earth? so great 
is his mercy toward those who f ear him.

As far as the east .is from the west, so far has he 
removed our transgressions from us.
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Sikundër i dhëmbet atit për djemat, ashtu i dhëm- 
bet edhe Zotit për ata që i kanë frikë.

Se na i di dobësitë; edhe mban mënt që jemi 
pluhër.

Ditët e njeriut janë posi bari; posi lulja e fushës 
kështu lulëzon.

Se fryn era mi atë, edhe shkon; edhe nukë dihet' 
se ku e ka patur vëndin.

Po përdëllimi i Zotit është jetë pas jete mi ata që 
i kanë frikë, edhe drejtësia e tij mi bijtë e të bijve;

Mi ata që ruajnë dhjatën e tij, dhe kujdesen t ’i 
zbatojnë porrositë e tij.

Zoti e vëndosi fronin në qjell; edhe mbretëria e 
tij zotëron mi të gjithë.

Bekoni Zotin, ju Engjëjtë e tij, të fortë për çudi, 
që bëni porrositë e tij, që dëgjoni zërin e fjalës së 
tij.

Bekoni Zotin, ju ushtarët edhe shërbëtorët e tij.

Bekoni Zotin, ju veprat e tij, në të gjitha viset e 
zotërimit të t i j ; beko Zotin, 0  shpirti im.

Lavdi Atit e Birit edhe Shpirtit Shenjt.
Tani dhe përherë, dhe në jetët e jetëve. Amin,

Beko Zotin, 0  shpirti im, edhe ti, 0  zëmra ime, 
beko emrin e tij të shenjtë.

I bekuar je, 0  Zot.
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Ag a father pities his children, so the Lord pities 
those who fear him.

For he.knows our frame; he remembers that we 
are dust.

Man’s days are as grass; as a flower of the field, 
so he flourishes.

For the wind passes over it, and it is gone; and 
the place thereof shall know it no more.

But the mercy of the Lord is forever and ever 
upon those who fear him and his righteousness unto 
children’s children;

To those who keep his covenant, and to those who 
remember his commandments to do them.

The Lord has prepared his throne in the heavens; 
and his kingdom rules over all.

Bless the Lord, all his angels, mighty in strength, 
who do his commandments, hearkening unto the 
voice of his word.

Bless the Lord, all his hosts, hi3 servants who do 
his will.

Bless the Lord, all his works in all places of his 
dominion; bless the Lord, 0  my soul.

Glory to Father, Son, and Holy Spirit, always.
Both now and forever, and for ages to come, 

Amen.
Bless the Lord, O my soul and all that is within 

me, bless his holy name.
Blessed art thou, 0  Lord.
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Në vënt të Psallmit të sipërmë, veeanërisht të Kremteve? 
këndohet rerreni antitona] pason.jës me vargjet përkatëse:

XOEI: Me nërmj etixnet e Perëndilindëses, 0
Shpëtimtar, shpëtona. [Tri here.)

Ns lcstë mss Prifti tlots fshshtazi:

URATA E ANTIFONIT TE PARE

PEIFTI: 0 Zot, 0 Perëndia ynë? që ke fnqi.të
papërqasnr, lavdi të pacaktuar, naëshirë të pama- 
tur, dhe njeridashje të patreguar; ti, 0 Kryezot, 
pas dhëmpshërisë sate, shtjer-e syrin mi ne edhe mi 
këtë tempuli të shenjtë, edhe dhurona përdëllimet 
edhe bekimet e tua të pasura neve edhe bashkelutësve 
tanë.

Dhjaku hën një reverencë, shkon përpara korës së Krishtit, 
dyke mhajtnr Orarin me tre gishtërinjtë, edhe thotë:

LITANIA .E SHXURTER E PARE-
DHJAKU: Përsëri dhe përsëri, më paqe le t9i

lutemi Zotit.
KORI: Mëshiro, 0 Zot.
DHJAKU: Përkrahna, shpëtona, mëshirona, dhe 

ruajna, 0 Perëndi, me hirin tënt.
KORI: Mëshiro, 0 Zot.
DHJAKU: Tërëshenjtën, të paeinuarën, te për-

mibekuarën, të lavdëruarën, Kryezonjën tonë, Perën-
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Instead of the preceding Psalm, especially 021 Peast days, 
the follo v,7ing antiphona! refrain is stmg vTith the proper 
yerses:

CHOIE: Throngh the intercession of thy Holy
Mother, Savior save ns. (Thriee>)

In the meantinie, the Priest prays seeretly:

FIRST ANTIPH O N PPvAYER

PRIE3T: 0 Lord our God, whose power is in-
■comparable, whose glory is inconceivable, whose 
mercy ,is immeasurable, and whose lovingkindness is 
ineffable; do thou, 0 Master, look down npon us and 
upon this holy temple with compassion, and bestow 
thy rich mercies and blessings upon us and upon 6ur 
f e}low-worshippers.

The 'Deacon naahes a reverenee, goes in front of the Icon 
0 1  Christ, holding his Orarion with three nngers, and says:

FIPvST SH O R T  L IT A N Y

DEACON: Again and again, in peace let us pray 
to the Lord.

CPIOIR: Lord our God, have mercy,
DEACON: Help us, save us, have mercy on us, 

and protect us, 0 God, by thy graee.
CHOIR: Lord our God, have mercyv 
DEACON: Commemorating our most holy, im-

maculate, blessed, and glorious Lady, the Mother of
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dilindësen, dhe gjithenjë Yirgjëreshën Mari dyke 
kujtuar me-gjithë Shenjtorët, veten tone, dhe njër- 
jatrin? dhe tërë jetën tonë Krishtit Perëndi le tja 
pranojmë.

KORI: Ty? 0 Zot.
PRIFTI: Se jotja është lartmadhësia, dhe jotja 

është mbretëria, dhe fuqia, dhe lavdia, e Atit e Birit 
edhe Shpirtit Shenjt, tani dhe përherë, dhe në jetët 
e jetëve.

KORI: Amin.

ANTIFONI I DYTE

PSALLMI 148
Lavdëro Zotin, 0 shpirti im. Do ta lavdëronj Zotin 

sa të ron j; do ta këndonj Perëndinë sa të jem.

Mos u kini besim krerëve, as njerësve, prej të 
cilëve nukë ka ndihme.

8e fryma e njeriut fluturon edhe këthehet në 
pluhër; edhe atë ditë humbasin të gjitha ëndërrat e 
tij,

Lum ay. që ka ndihmën e Perëndisë së Jakovit, ay 
që ka shpresë më Zotin Perëndinë tonë.

Se ay e bëri qjellin e dhenë, detin, edhe ato që kanë 
përbrënda; edhe ay e mpron të vërtetën përherë,

Se ay u jep të drejtën të shtypurve; ay i ushqen 
të urëtit; ay i çliron të robëruarit.

Zoti ua çel sytë të verbërve; Zoti i ngre të përu- 
njurit; Zoti i do të drejtët.
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God and ever-virgin Mary, with all the Saints? let 
us commend ourselves, and one another, and all our 
life unto Christ our Goda

CHOIR: To thee, Lord our God,
PKIEST: For thine is the majesty, and thine is 

the kingdom, and the power, and the glory, Father, 
Son, and Holy Spirit, always, both now and forever, 
and for ages to come.

CHOIR: Amen.

8ECOND ANTIPHON

PSALM 146
Praise the Lord, 0 my souL I will praise the Lord 

while'I live ;^I will sing'unto my God while I have 
any being,

Put not your tru-st in princes, nor in the son of 
man, in whom there is no help.

When his spirit departs he returns to dust; and 
in that very day all his plans shall perish.

Happy is he that has the God of Jacob for his h-elp, 
and who hopes in the Lord our God.

He made heaven and earth, the sea, and all that 
is therein, and he remains true forever.

He renders justice to the oppressed; he gives 
food to the hungry; he releases the prisoners.

The Lord opens the eyes of the blind; the Lord 
raises up those who are bowed down; the Lord loves 
the righteous.
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Zoti i mpron të huajtë; Zoti 1 përkrah jetimët 
eJie të vejat; Zoti i përmbys të pauclhët,

Zoti mbretëron për jetë, Perëndia i Sionës bres 
pas brezi,

Në vënt të Psallmit te sipërmë, vsçanërisht të ICTemtsve, 
këndohen Troparet pasonjëss:

KORI: Shpëtona, 0 i Bir 3 Perëndisë, që u-ngjalle 
së vdekurësh, ne që të këndojmë, Alilluia. [Tri 
here.)

0  I BIR I VETEM
Lavdi Atit e Birit edhe Shpirtit Shenjt, tani dhe 

përherë, dhe në jetët e jetëve. Amin,
0 i Bir i vetëm dhe Pja? e Përëndisë, që je 1 

pavdekur; dhe dignove për. shpëtimin tonë të mishë- 
rohesh prej Perëndilindëses së shenjtë dhe gjithënjë 
Virgjëreshës Mari, clhe u-bëre njeri pa ndryshuar; 
që u-kryqësove- për ne, 0 Krisht Perëndi, edhe shkele 
vdekjen me vdekje; që je një prej Trinisë Shenjtë 
dhe lavclërohesh bashkë me Atin e me Shpirtin 
Shenjt, shpëtona.

Ns kstë mss, Prifti thotë, fshshtazi:

URATA E ANTIFONIT TE DYTE
PRIFTI: 0 Zot mëshirëplot, që na ke dhënë këto 

lutje të përbashkme, dhe na u-zotove se, kur dy a 
tre janë mbledhur më enrin tënt, do tua mbarosh
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Tfre Lord protects tfre sirangers ; fre supports tfre 
orpfrans and tfre widows; bnt fre turns npsicle down 
tfre ways of tfre wieked,

Tfre Lord sfrall reign forever, even tfry God, G 
2ion, unto all generations,

Instead oi.tfre prsceding Psalm, especially on Peast Bays, 
tfre fc>3iowing Antfrems are sung:

CHOIE’ 0 Son of God? 0 savs ns, 0 Lord wfro 
art risen, we sing nnto thee, Allelma. (Thrice0

ONLY-BEGOTTEN
Glory to Father, Son, and Holy Spirit, afrvays, 

botfr now and forever, and for ages to come, Amen.
Gnly-begotten Son. and our Lord immortal and 

Word of God? thou frast deigned for our eterna] sal- 
vation in heaven to assume onr flesh from tfre froly 
and immaculate and ever-virgin Saint Mary, tfrou 
wast made man for us unalterably, wast crucified, 
0 Cfrrist onr Gocl, cleatfr by tfry cleatfr subduing, art 
one of tfre Holy Trinity, and art glorified witfr Fatfrer 
and Boly Spirit, X) save us? 0 save us.

In tiae meantime, the Priest prays secretly:

SEOOND ANTIPHON PKAYEE
PEIEST: 0 gracious Lord, wfro hast given us

tfrese common prayers, and frast promised tfrat wfren 
two or tfrree are gatfrered togetfrer in tfry name tfrou
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kërkesat; plotësoji tani lutjet e shërbëtorëve te tu 
si të jetë-më e voliçime për ata; edhe dhurona dijën 
e së vërtetës sate në këtë botë, dhe jetën e pasosur 
në botën e pritme.

Në funt të Antifonit te Dytë, Dhjaku bën një reverence, 
këthehet në vëndin e zakonte, dhe dyke mbajtur Orarin me 
tre gishtërinjtë, thotë:

LITANIA E SHKURTER E DYTE

DHJAKU: 
lutemi Zotit.

Përsëri dhe përsëri, më paqe le t’i

KORI: Mëshiro, 0  Zot.
DHJAKU: Përkrahna, shpëtona, mëshirona, dhe 

ruajna, 0  Perëndi, me hirin tënt.
KORI: Mëshiro, 0  Zot.
DHJAKU: Tëtëshenjtën, të pacinuarën, të për- 

mibekuarën, të lavdëruarën, Kryezonjën tonë, Peren- 
dilindësen, dhe gjithënjë Virgjëreshën Mari dyke 
kujtuar me gjithë Shenjtorët, veten tonë, dhe njër- 
jatrin, dhe tërë jetën tonë Krishtit Perëndi le tja 
pranojme.

KORI: Ty, 0  Zot.
PRIFTI: Se ti je Perëndi mëshirëplot edhe njeri- 

dashës, edhe ty të dërgojmë lavdi, Atit e Birit edhe 
Shpirtit Shenjt, tani dhe përherë, dhe në jetët e 
jetëve.

KORI: Amin.
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wilt grant their requests; fulfill now the petitions 
of thy servants as may be most expedient for them; 
and bestow upon us knowledge of thy truth in this 
world, and life everlasting in the wor!d to come.

At the end of the Seeond Antiphon, the Deacon makes a 
reverence, returns to his accustomed place in front of the 
Holy Doors, and holding the tip of his Orarion vvith three 
fingers, says:

SECOND SHORT LITANY

DEACON: Again and again, in peace let us pray 
to the Lord.

CHOIR; Lord our God, have mercy.
DEACON: Help us, save us, have mercy o.n us,

and protect us, 0 God, by thy grace.
CHOIR: Lord our God, have mercy.
DEACON: Commemorating our most holy, im-

maculate, blessed, and glorious Lady, the Mother of 
God and ever-virgin Mary, with all the Saints, let 
us commend ourselves, and one another, and all our 
life un-to Christ our God.

CHOIR: To thee, Lord our God.
PRIEST: For thou art a gracious and merciful 

God, and unto thee we ascribe glory, Father, Son, 
and Holy Spirit, always, both now and forever, and 
for ages to come.
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Mi ketë e siper Dhjakia- hyn në Shsnjtëroren nga dera e 
jngës,

ANTIFONI I TRETE
KOEI: Në mbretërinë tënde kujtona, 0 Zot, kur 

të vish ne rnbretëriiaë tënde,
Lnm te varfërit nga mëndja?. se e atyre është 

mbretëria e qjellit.
Lnm  ata që vajtojnë, se ata do'të ngnshëllohen.

Lum të biitët, ss ata do ta trashëgojnë dhenë.

Lum ata që kane uri dhe etje për drejtë3inë, s 
ata do të nginjen,

Lum të zëmërdhëmpshurit, se ata do të mëshi- 
rohem

Lum të pastërit nga zëmra, se ata do ta shohin 
Perëndinë,

Lum. paqebëresit, se ata do të quhen bij të Perën- 
dise.

Lum ata që ndiq-en për drejtësinë, se e aty're është 
mbretëria e qjellit.

Lum jn, kur jia shajnë, dhe ju ndjekin, dhe thonë 
çdo çpifje dhe gënjeshtër nga shkakn im.

Gëzohnni dhe ngazëllohnni, se roga juaj do të jetë 
e madhe në qjell.

Në disa kishë të lindjss ksndohsn Troparet s Lumerimeve 
ms vargjet e sipërme. Në vënt të këtyxe, ksndohet Përlë-
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Thsreupon the Deaeon goes into the Sanctuary. through 

tha sonth door.

THIED ANTIPHON
CHOIK: In thy kingdom remember us? 0 Lord,

whe:a thou. eomest imo thy kingdom.
Blessed are the poor in spirit; for theirs is the 

kingdom of heaven.
Blessed are those who mourn; for they shall be 

comforted.
Biessed are the meek; for they shall inherlt the 

earth.
Blessed are those who hunger and thirst after 

righteousness; for they shall be filled.
Blessed are the merciful; for they shall obtain 

mercy.
Blessed are the pure in heart; for they shall see 

God.
Blessed are the peacemakers; for they shall be 

eailed the.children of God,
Blessed are those who are persecuted for right- 

eousnsss? sake; for theirs is the kingdom of heaven.
Biessed are ye, when men shall revile you, and 

persecute you, and shali say all manner of evil 
against you falsely, for my sake.

Bejoiee, and be giad; for great is your reward in 
heavem

In sorae Churches of the East ths Beatitude Anthems are 
snng in the proper Tone vvith the preceding Verses. Instead
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shorja e Tingëllit ose e së Kremtes tri herë. Në këtë mes? 
Prifti thotë fshehtazi:

URATA E HYRJES

P S IF T I: 0 Kryezot, 0  Perëndia ynë, që ke cak~ 
tuar kumanda dhe ushtërira për shërbimin e lavdise 
sate në qjell; bëj-e ceremoninë tonë si një hyrje 
prej Engjëjsh edhe Krye-ëngjëjsh, që lavdërojnë 
mirësinë tënde bashkë me ne. Se ty të ka hie çdo 
lavdi, nder, dhe adhurim, Atit e Birit edhe Shpirtit 
Shenjt, tani dhe përherë, dhe në jetët e jetëve. 
Amin.

Besnikët ngrihen.

HYRJA E UNGJILLIT
Prifti dhe Dhjakn bëjnë tri reverenca përpara Alltarit, 

pastaj Prifti merr Ungjillin, edhe ia jep Dhjakut. Pastaj 
shkojnë prapa Alltarit, edhe dalin nga dera e verint, me një 
Manaltar perpara, dhe qëndrojnë përpara Derës së Bukur. 
Këtn gradohen Kryedhjakët, Parëpriftërit, edhe Arkiman- 
dritët. Pastaj Dhjaku, dyke mbajtur Orarin me tre gishtër- 
injtë, tregon nga lindja, dhe thotë me zë të unjur:

DHJAKU: Beko hyrjen e shenjtë, 0  Kryezot.

Prifti e bekon kryqthi, edhe thotë:

PRIFTI: E bekuar është hyrja e Shenjtërores
sate, gjithënjë, tani dhe përherë, dhe në jetët e 
jetëve.

DHJAKU': Amin.
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of them, the Dismissal Anthem of the Tone or of the Feast. 
is sung thrice. In the meantime, the Priest prays secretly-

PROCESSION PRAYER

PRIEST: 0 Master, Lord our God, wlio hast ap 
pointed orders and hosts for the service of thy glory 
in heaven; make our ceremony a procession of"'An- 
gels and Archangels, ministering with us and prais- 
ing thy goodness, For unto thee are due all glory, 
honor, and worship, Father, Son/ and Holy Spirit, 
always, both now and forever, and for ages to ccme. 
Amen.

The Congregation rises.

GOSPEL PROCESSION
The Priest and the Deacon make three reverences in front 

of the Altar, then the Priest takes up the Gospel Book and 
gives it to the Deacon. Then they pass behind the Altar, 
and go out throngh the north door, preeeded by a Taper- 
bearer, and stand in front of the Holy Doors. Here Arch- 
deacons, Archpriests, and Arehimandrites are promoted. 
Then the Deacon, holding his Orarion with three fingers, 
points therevdth toward the east, -and says in a low voiee:

DËACON: Bless the holy entrance, 0  Master.

The Priest hlesses it crosswise, and says:

PRIEST: Blessed is the entrance of thy Sanet-
uary, always, both now and forever, and for ages to 
come,

DEACON: Amen.
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Pastaj Dhjaku shkon përpara Priftit, e cili pnth Ungjillin, 
qëndron përpara Derës së Bukur, e ngre Ungjillin, edhe thotë 
me zë të lartë;

DHJAKU: Urtësi, 0 të drejtë.

Pastaj bën një reverencë, hyn në Shenjtëroren, i pasnar 
prej Priftit, edhe e vëndos Ungjillin mi Alltarin.

HYRTORJA
KORI: Ejani le t'i falemi e t’i biem nër këmbë 

Krishtit. Shpëtona, 0 i Bir i Perëndisë, që u-ngjalle 
së vdekurësh, ne që të këndojmë, Alilluia.

Besnikët sheshohen pas Hyrjes së Ungjillit. Pastaj këndo- 
het Tropari i Shenjtit të Kishës edhe Shknrtorja e ditës.

HYMNI TRISHENJTOR
DHJAKU: Le t’i lutemi Zotit.
KORI: Mëshiro, 0 Zot.
PRIFTI: Se i shenjtë je, 0 Perëndia ynë, edhe 

ty të dërgojmë lavdi, Atit e Birit edhe Shpirtit 
Shenjt, tani dhe përherë.

DHJAKU: Dhe në jetët e jetëve.
KORI: Amin. Shenjt Perëndi, Shenjt i fu-

qishmë, Shenjt i pavdekur, mëshirona. (Tn here.)
Lavdi Atit e Birit edhe Shpirtit Shenjt, tani dhe 

përherë, dhe në jetët e jetëve. Amin. Shenjt i 
pavdekur, mëshirona.

Shenjt Perëndi, Shenjt i fuqishmë, Shenjt i pavde- 
kur, mëshirona.
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The Deacon goes in front of the Priest, who kisses the 
Gospel Book. Then the Deacon, standing in front of the 
Holy Doors, elevates the Gospel Book, and exelaims:

DEACON: Wisdom, 0 believers.

Then he makes a reverence, enters the Sanctuary, followed 
by the Priest, and places the Gospel Book on the Altar.

PROCESSIONAL
CHOIR: Let us pray and let us worship, and let 

us kneel before Christ. 0 Son of God, 0 save us, 0 
Lord who art risen, we sing unto thee, Alleluia.

The Congregation sits down after the Gospel Procession. 
Then the Dismissal Anthem of the Patron Saint of t-he 
Church and the proper Collect Anthem are snng.

THRICE-HOLY HYMN
DEACON: Let us pray to the Lord.
CHOIR: Lord our God, have mercy,
PRIEST: For holy art thou, 0 Lord our God,

and unto.thee we ascribe glory, Father, Son, and 
Holy Spirit, always, both now and forever,

DEACON: And for ages to come.
CHOIR: Amen. 0 thrice-holy, 0 Lord mighty,

0 God immortal, have mercy on us. (Thrice.)
Glory to Father, Son, and Holy Spirit, always, 

both now and forever, and for ages to come, Amen. 
0 God immortal, have mercy on us.

0 thrice-holy, 0 Lord mighty, 0 God immortal, 
have mercy on us.
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Këtu dorëzohen Peshkopët. Në Pashkët, Rushajet, Kërsh- 
ëndellat, Ujët e Bekuar, të Shtunën e Shën Lazarit, edhe 
të Shtunën e Madhe, në vënt të Trishenjtorit, këndohet 
Hymni pasonjës:

SA U-PAGEZUAT

KORI: Sa u-pagezuat më Krishtin, me Krishtin 
u-veshtë. Alilluia. (T r i here.)

Lavdi Atit e Birit edhe. Shpirtit Shenjt, tani dhe. 
përherë, dhe në jetët e jetëve. Amin. Me Krishtin 
u-veshtë. Alilluia.

Sa u-pagëzuat më Krishtin, me Krishtin u-veshtë. 
Alilluia.

Në Shtator 14, të Dielën e Kreshmeve të Mëdha, edhe në 
Gusht 1, këndohet Hymni pasonjës:

KRYQIT TENT

KORI: Kryqit tënt po i falemi, 0  Kryezot, dhe 
Ngjalljen tënde të shenjtë lavdërojmë. (T r i  here.)

Lavdi Atit e Birit edhe Shpirtit Shenjt, tani dhe 
përherë, dhe në jetët e jetëve. Amin. Dhe Ngjalljen 
tënde të shenjtë lavdërojmë.

Kryqit tënt po i falemi, 0  Kryezot, dhe Ngjailjen 
tënde të shenjtë Iavdërojmë.
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Here Bishops are consecrated. On Easter, Pentecost, 
Christmas, Epiphany, Saturday of St. Lazarns, and Holy 
Saturday, the fol!owing substitute for the Thrice-holy Hymn 
is sung:

AS MANY

CHOIR: As rçiany as have been baptized in Christ 
have put on Jesus Christ our Lord. Alleluia. 
(Thrice.)

Glory to Father, Son, and Holy Spirit, always, 
both now and forever, and for ages to come. Amen. 
Have put on Jesus Christ our Lord. Alleluia.

As many as have been baptized in Christ have put 
on Jesus Christ' our Lord. Alleluia.

On September 14, on the Third Sunday of the Easter 
Lent, and on August First:

WE BOW DOWN

CHOIR: We bow down in worship before thy
Cross, 0  Master, and we praise thy Resurrection 
from tbe dead, 0 Lord. (Thrice.)

Glory to Father, Son, and Holy Spirit, always, 
both now and forever, and for ages to corae. Amen. 
And we praise thy Resurrection from the dead, 0  
Lord.

We bov/ down in worship before thy Cross, 0' 
Master, and_we praise thy Resurrection from the 
dead, 0  Lord.
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Në këtë mes, Prifti thotë fshehtazi:

URATA TRISHENJTORE
PRIFTI: 0 Perëndi i shenjtë, që banon në Shenj- 

tëroren; që hymnohesh me thirrje trishënjtore prej 
Serafimeve; që lavdërohesh prej Kerubimeve; që 
adhurohesh prej Forcave Engjëllore; që ë krijove 
gjithësinë nga e mosqëna; që e gatove njerinë pas 
korës dhe pas shëmbëllsisë sate, dhe e stolise me të 
gjitha dhuratat e tua; që i jep urtësi dhe kupëtim- 
ati që lyp; që nuk e përbuz mëkatarin, po caktove 
pendimin për shpëtimin e t i j ; që na vlerësove ne, 
shërbëtorët e tu të përunjur dhe të pavyer, të qën- 
drojmë në'këtë orë përpara Alltarit tënt edhe te 
blatojmë lavdërimin dhe adhurimin që të detyrojmë; 
ti, O .Kryezot, prit-e Hymnin Trishenjtor nga gojët 
tona mëkatare, dhe vizitona pas mirësisë sate; falna 
çdo faj të dashur dhe të padashur; shenjtëronaji 
shpirtet edhe trupet; edhe vlerësona të V adhurojmë 
me drejtësi gjithë ditët e jetës sonë; me nërmjetimet 
e Perëndilindëses së bekuar Shën Mari, edhe. të 
gjithë Shenjtorëve, që të kanë pëlqyer prej jete. Se 
i shenjtë je, 0 Perëndia yne, edhe ty të dërgojmë 
lavdi, Atit e Birit edhe Shpirtit Shenjt, tani dhe 
perherë, dhe në jetët e jetëve. Amin.

Pastaj Phjaku i thotë Priftit me zë të unjur:

DHJAKU: Urdhëro, 0 Kryezot.
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In the meantime, the Priest prays secretly:

THRICE-HOLY PRAYER
PRIEST: CThoiy Lord, who sittest on thy holy

throne; who art hailed by the Seraphim with thrice- 
holy greetings; who art glorified by the Cherubim; 
who art worshiped by all the Angelic hosts; who 
hast created the universe out of nothing; who hast 
fashioned man in thy own image and likeness, and 
hast adorned him- with' all thy gifts; who givest wis- 
dom and understanding to him who seeks them; 
who dost not neglect the sinner, but hast appointed 
repentance for his salvation; who hast vouchsafed 
unto us, thy humble and unworthy servants, to stand 
before the glory of thy Holy Altar at'this hour, and 
to offer the praise and adoration due unto thee; thou, 
O Master, accept the Thrice-holy Hymn from our 
sinful mouths, and visit us in thy goodness; forgive 
us all trespasses both voluntary and involuntary; 
sanctify both our souls and bodies; and enable us 
to worship thee in holiness all the days of our life; 
through the intercession of the blessed Mother of 
God, St. Mary, and of all the Saints, who have been 
well-pleasing unto thee throughout the ages. For 
holy art thou, 0 Lord our God, and unto thee we 
ascribe glory, Father, Son, and Holy Spirit, always, 
both now and forever, and for ages to come. Amen.

Then the Deacon says to the Priest in a low voice:

DEACON: Command, 0 Master.
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PRIFTI: I bekuar ësht ay që vjen naë emrin e 
Zotit.

Prifti bekom kryqthi fronin prapa aiitarit, edhe thotë:

PRIFTI: I bekuar je, 0  Zot, që rri mi fronin e 
lavdëruar të mbretërisë sate, i rethuar prej Kerubi- 
meve, gjithënjë, tani dhe përherë, dhe në jetët e 
jetëve.

DHJAKU: Amin.

KENDIMI I APOSTULLIT
Në funt të Hymnit Trishenjtor, Dhjaku këthehet nga 

besnikët, edhe thërret nga Alltari:

DHJAKU: Le të vëmë re.

Prifti këthehet nga besnikët, i bekon kryqthi, edhe thotë:

PRIFTI: Paqe të gjithëve.
KORI: Dhe me frymën tënde.

Këndonjësi lëçit Vargjet e Apostullit.

DHJAKU: Urtësi.

Këndonjësi lajmëron titullin e Apostullit.

KENDONJESI: Këndimi prej Letrës së N. 
DHJAKU: Le të vëmë re.
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PRIEST: Blessed is he who comes in the name
of the Lord.

DEACON: B^ess the throne, 0  Master.

The Priest.blesses crosswise the throne behind the Altar, 
saying:

PBIEST: Blessed art thou, 0  lord, who sittest
on the glorious throne of thy kingdom, surrounded 
by the Cherubim, always, both now and forever, and 
for ages to come.

DEACON: Amen.

LESSON FROM EPISTLE
At- the end of the Thrice-holy Hymn, the Deacozi faces 

the congregation, and exclaims from the Altar:

DEACON: Let us attend.

The Priest turns ta the congregation, blesses them cross- 
wise, and says:

PRIEST: Peace unto all.
CHOIR: And with thee may it be.

The Reader recites the Epistle Gradual:

DEACON: Wisdom.

The Reader announces the Title of thë Epistle.

READER: The Lesson from the Epistle of St. N. 
DEACON: Let us attend.
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Këndonjësi lëeit këndimin prej Apostullit. Në këtë mes, 
Bhjaku temjanis Alltarin, Ikonstasin, edhe popullin. Prifti 
thotë fshehtazi.

URATA E UNGJILLIT

PRIFTI: 0 Kryezot njeridashës, shkëlqe në zëm- 
rat tona dritën e kulluar të revellatës sate, dhe hap-i 
sytë e mëndjes sonë për të kuptuar predikimet e tua 
Ungjillore; shtjer brënda në shpirtet tona frikën e 
porrosive të tua të lumura; forcona që t ’i shkelim 
të gjitha dëshirat lëndore dhe të rrojmë një jetë 
shpirtërore, dyke besuar dhe dyke zbatuar ato që të 
pëlqejnë. Se ti je ndriçimi i shpirteve dhe i trupeve 
tona, 0 Krisht, 0 Perëndia ynë, edhe ty të dërgojmë 
lavdi, bashkë me Atin e panismë, dhe me Shpirtin e 
tërëshenjtë, dhe të mirë, dhe jetëbërës, tani dhe për- 
herë, dhe në jetët e jetëve. Amin.

Në funt të Apostullit, Kori këndon:

KORI: Alilluia, alilluia, alilluia.

Prifti bekon Këndonjesin kryqthi, edhe thotë me zë të 
unjur:

PRIFTI: Paqe mi ty, 0 Këndonjës. 
KENDONJESI: Dhe me frymën tënde.

KENDIMI I UNGJILLIT

Dhjaku i afrohet Priftit, unjet perpara tij, edhe i thotë 
me zë të unjur:
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The Reader recites the Epistle Lesson. In the meantime, 
the Deacon censes the AJtar, the Icon-screen, and the people. 
The Priest prays seeretly:

GOSPEL PRAYER

PRIEST: 0 merciful Master, kindle in our hearts 
the brilliant light of thy divine revelation, and open 
the eyes of our mind to the understanding of thy 
Evangelic doctrines; instill in our souls the fear of 
thy blessed commandments; enable us to suppress 
all sensual desires and lead a spiritual life by pro- 
fessing and practicing whatever is pleasing unto 
thee. For thou art tpe illumination of our souls and 
bodies, 0 Christ our God, and unto thee we ascribe 
glory, together with thy eternal Father, and thy 
most holy, gracious, and life-giving Spirit, always, 
both now and forever, and for ages to come. Amen.

At the end of the Epistle Lesson the Choir si-ngs:

CHOIR: Alleluia, alleluia, alleluia.

In the meantime, the Priest blesses the Reader crosswise, 
and says in a low voice:

PRIEST: Peace unto thee, 0 Reader.
READER: And with thee may it be.

LESSON FROM GOSPEL
The Deacon approaches the Priest, bows to him, and says 

in a low voice:
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DHJAKU: Beko, 0  Kryezot, këndonjësin e Un- 
gjillit pas Apostullit edhe Ungjillorit të Shenjtë N.

PRIFTI: Perëndia, të forcoftë për të lëçitur
Ungjillin e Birit të dashur Zotit tonë Jesu Krisht, 
me nërmjetimet e Apostullit edhe Ungjillorit të 
Shenjtë N.

Dhjaku bën një reverencë, merr Ungjillin, del nga Dera 
e Bukur, me një Manaltar përpara, edhe qëndron mi Tri- 
bunën; besnikët ngrihen; Prifti këthehet nga besnikët, edhe 
therret nga Alltari:

PRIFTI: Urtësi, 0  të drejtë! Le ta dëgjojmë
Ungjillin e Shenjtë. Paqe të gjithëve.

Prifti i bekon besnikët kryqthi.

KORI: Dhe me frymën tënde.
DHJAKU: Këndimi prej Ungjillit të Shenjtë pas

N.
PRIFTI: Le të vëmë re.
KORI: Lavdi më ty, 0  Zot, lavdi më ty.

Dhjaku lëçit Ungjillin. Në funt të iëçitjes, Kori këndon:

KORI: Lavdi më ty, 0  Zot, lavdi më ty.

Dhjaku shkon në Derën e Bukur, ia jep Ungjillin Priftit, 
i cili e vëndos mi Alltarin prapa Antimensit. Dhjaku qën-
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DEACON: Bless, 0  Master. the reader of the
Lesson from the Gospel of the Holy Apostle and 
Evangelist N.

PRIEST: May God enable thee to proelaim the
Gospel of his beloved Son, our Lord Jesus Christ, 
through the intercession of the Holy Apostle and 
Evangelist N.

The Deacon makes a reverence, takes the Gospel Book, 
and goes out through the Holy Doors, preceded by a Taper- 
bearer, and stands on the Tribune; the congregation rises; 
the Priest faces the congregation, and proclaims from the 
Altar:

PRIEST: Wisdom, 0  believers! Let us listen to 
the Holy Gospel. Peace unto all.

The Priest blesses the congregation crosswise.

CHOIR: And with thee may it be.
DEACON: The lesson from the Holy Gospel ac- 

cording to Saint N.
PRIEST: Let us attend.
CHOIR~ Glory to thee, Lord our God, glory to 

thee.

The Deaeon reads the Gospel. At the end of the Lesson 
the Choir sings:

CHOIR: Glory to thee, Lord our God, glory to
thee.

The Deacon goes to the Holy Doors, and gives the Gospel 
Book to the Priest, who places it on the Altar behind the
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dron në vëndin © zakonte, dhe thote:

LITANIA E MESHIRES
DHJAKU: Le të thomi me tërë shpirtin dhe me 

•terë mëndjen tonë, le të thomi.
KORI: Mëshiro, 0 Zot. (Tri here.)
DHJAKU: 0 Zot i tërëfuqishim, Perëndi i

atërve tanë, të lutemi, dëgjo dhe mëshiro.
KORI: Mëshiro, 0 jZot. (Tri here.)
DHJAKU: Mëshirona, 0 Perëndi, pas mëshirës 

sate së madhe, të lutemi, dëgjo dhe mëshiro.
KORI: Mëshiro, 0 Zot. (Tri here.)
DHJAKU: Lutemi edhe për gjithë të Krishterët 

pietozë dhe Orthodoksë, të lutemi, dëgjo dhe mëshiro.

KORI: Mëshiro, 0 Zot. (Tri here.)
DHJAKU: Lutemi edhe për Kryepeshkopin tonë 

Theofan, edhe për tërë vëllazërinë tonë më Krish- 
tin, të lutemi, dëgjo dhe mëshiro.

KORI: Mëshiro, 0 Zot. (Tri here.)
DHJAKU: Lutemi edhe për Presidentin e Shte- 

teve të Bashkuara të Amerikës, për forcat e armato- 
sura kombëtare, dhe për popullin Amerikan, të lu- 
temi, dëgjo dhe mëshiro.

KORI: Mëshiro, 0 Zot. (Tri here.)
DHJAKU: Lutemi edhe për themeltarët e lumur, 

të kësaj kishe së shenjtë, për atërit, vëllezërit edhe 
rnotrat tona, edhe për të gjithë të Krishterët besë- 
mire, që shkuan përpara nesh më Zotin, edhe prëhen 
këtu dhe kudo, të lutemi, dëgjo dhe mëshiro.
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Antimens. The Deacan, standing1 in his accustomed place, 
says:

MERCY LITANY
DEACON: Let us pray with all our soul and with 

all our mind, let us pray.
CHOIR: Lord our God, have mercy. (Thrice.)
DEACON: 0 Lord Almighty, God of our fathers, 

we pray unto thee, hearken- and have mercy.
CHOIR:, Lord our God, have mercy. (Tkrice.)
DEACON: Have mercy on us, 0 God, according 

to thy great mercy, hearken and have mercy.
CHOIR: Lord our Godv-have mercy. (Thrice.)
DEACON: Furthermore' we pray for all pious

and Orthodox Christians, we pray unto thee, hearken 
and have mercy.

CHOIR: Lord our God, have mercy. (Thrice.)
DËACON: Furthermore we pray for our Arch- 

bishop Theophan, and for all our Brotherhood in 
Christ, we pray unto thee, hearken and have mercy.

CHOIR: Lord our God, have mercy. (Thrice.)
DEACON: Furthermore we pray for the Presi- 

dent of the United States of America, for the armed 
forces of the nation, and for the American people, 
we pray unto thee, hearken and have mercy,

CHOIR: Lord our God, have mercy. (Thrice.)
DEACON: Furthermore we pray for the blessed 

and ever-memorable founders of this holy temple, 
for all our fathers, brothers and sisters, and for all 
the Orthodox believers, who have gone before us to 
their rest and who are asleep in the Lord here and
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KORI: Mëshiro, 0  Zot. (T r i  h ere.)
DHJAKU: Lutemi edhe për mëshirën, paqen, 

jetën, shëndetin, shpëtimin, edhe ndjesën e mëka- 
tave të shërbëtorëve të tu, N., të lutemi, dëgjo dhe 
mëshiro.

KORI: Mëshiro, O Zot. (T r i here.)
DHJAKU: Lutemi edhe për ata që sjellin pemë 

dhe vepra të mira në këtë Kishë të shenjtë, që shër- 
bejnë, që këndojnë, edhe për tërë popullin që rri 
rotull, edhe pret mëshirën e pasur dhe të madhe prej 
teje, të lutemi, dëgjo dhe mëshiro.

KORI: Mëshiro, 0  Zot. (T r i here.)

Në këtë mes, Prifti thotë fshhehtazi:

URATA E MESHIRES
PRIFTI: 0  Zot, 0  Perëndia ynë, prit-e këtë litani 

devote prej shërbëtorëve të tu ; mëshirona me 
dhempsherinë tënde të pakufishme; dhe dërgoji për- 
dellimet e tua mi ne edhe mi tërë popullin që pret 
mëshirat e tua të pasura.

%

Prifti e hap Antimensin përveç anës së sipërme, edhe 
thotë me zë të lartë:

PRIFTI: Se ti je Perëndi mëshireplot edhe njeri- 
dashës, edhe ty të dërgojmë lavdi, Atit edhe Birit 
edhe Shpirtit Shenjt, tani dhe përherë, dhe në jetët 
e jetëve.
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in all the world, we pray unto thee, hearken and have 
mercy.

CHOIR: Lord our God, have merey. (T h rice .)
DEAOON: Furthermore we pray for mercy,

peace,. life, health, salvation, and remission of sins 
of thy servants, N., we pray unto thee, hearken and 
have mercy,

CHOIR: Lord our God, have mercy. (T h rice .)
DEACON: Furthermore we pray for those who 

bear fruit and do good works in this holy temple, for 
those who labor in its serviee, for the singers, and 
for the people here present who wait to receive thy 
great and rich mercies, we pray unto thee, hearken 
and have mercy.

CHOIR: Lord our God, have mercy. (T h rice .)

fn the meantime, the Priest prays secretly:

MERCY LITANY PRAYER
PRIEST: 0  Lord our God, accept this devout 

supplication from thy servants; be gracious unto us 
according to thy infinite lovingkindness; and send 
down thy bounties upon us and upon all thy people 
who are expecting thy rich blessings from thee.

The Priest unfolds all the Antimens except the npper 
part, and exclaims:

PRIEST: For thou art a gracious and merciful 
God, and unto thee we ascribe glory, Father, Son, 
and Holy Spirit, always, both now and forever, and 
for ages to come.



80 MESHA E SHEN JAN GOJARTIT

KORI: Amin.

Në pastë nonjë Shërbese Memoriale, shtohet edhe Litania 
pasonjëse:

LITANIA MEMORIALE
DHJAKU: Mëshirona, 0 Perëndi, pas mëshirës 

sate se madhe, të lutemi, dëgjo dhe mëshiro.
KORI: Mëshiro, 0 Zot. (Tri here.)

DHJAKU: Lutemi edhe për prëhjen e shërbe-
torëve të Perëndisë të jetëndërruar, N., edhe që tu 
falen te gjitha mëkatat të dashura dhe të padashura, 
të lutemi, dëgjo dhe mëshiro.

KORI: Mëshiro, 0 Zot. {Tri here.)
DHJAKU: Që shpirtet e tyre të vëndosen atje

ku prëhen të drejtët, të lutemi, dëgjo dhe mëshiro.

KOEI: Mëshiro, 0 Zot. {Tri here.)
DHJAKU: Që Zoti tu falë mëshirat e tij, mbre- 

tërinë e qjellit, edhe ndjesën e mëkatave të tyre, 
Krishtit, Perëndisë, dhe mbretit tonë të pavdekur, 
le t?i lypim.

KORI: Fal-u, 0 Zot.
DHJAKU: Le t ’i lutemi Zotit.
KORI: Mëshiro, 0 Zot.
PRIFTI: 0 Perëndi i shpirteve dhe i gjithë tru- 

peve, që shkele vdekjen, dhe e dërmove Djallin, dhe 
i dhurove botës jetën; ti, 0 Zot, prëh-i shpirtet e 
shërbëtorëve të jetëndërruar, N., në vëndin e dritës,
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CHOIR: Amen.

If there is any Memorial Service, the following Litany is 
inserted:

MEMORIAL LITANY
DEACON: Have mercy on us, 0 God, according 

to thy great mercy, we pray unto thee, hearken and 
have mercy.

CHOIR:. Lord our God, have mercy. (Thrice.)
DEACON: Furthermore we pray for the repose

of the souls of thy departed servants N., and for the 
forgiveness of all their sins bot-h voluntary and in- 
voluntary, we pray unto thee, hearken and have 
mercy.

CHOIR: Lord our God, have mercy. (Thrice.)
DEACON: That their souls may be established

where the just repose, wTe pray unto thee, hearken 
and have mercy.

CHOIR: Lord our God, have mercy. (Thrice.)
DEACON: That the Lord may grant them his

mercy, the kingdom of heaven, and the remission of 
their sins, let us beseech of Christ our immortal 
King and our God.

CHOIR: We pray, grant, 0 Lord.
DEACON: Let us pray to the Lord.
CHOIR: Lord our God, have mercy.
PRIEST: 0 God of spirit and all fiesh, wTho hast 

trampled down Death, and overthrown the Devil, 
and given life unto thy world; do thou, 0 Lord, 
give rest to the souis of thy departed servants, N.,
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në vëndin e lëndinës, në vëndin e flladitjes, atje ku 
nukë ka as dhëmbje as helme as psherëtim. Të 
gjitha mëkatat që kanë bërë me fjalë, a me punë, a 
me mëndje, fal-i si Perëndi i mirë dhe njeridashës, 
se s’ ka njeri që të rronjë dhe të mos bjerë në më- 
kata; se ti je i vetëmi i pamëkatmë; se drejtësia jote 
është drejtësi për jetë, dhe fjala jote ësht e vërteta.

Se ti je ngjallja, jeta, edhe prëhja e shërbëtorëve 
të jetëndërruar, N., edhe ty të dërgojmë lavdi, 
bashkë me Atin e panismë dhe me Shpirtin e tërë- 
shenjtë, dhe të mirë, dhe jetëbërës, tani dhe përherë 
dhe në jetët e jetëve.

KOPJ: Amin.

LITANIA KATEKUMENE

DHJAKU: O katekumenë, lutjuni Zotit.
KORI: Mëshiro, 0  Zot
DHJAKU: 0  besnikë, lutjuni Zotit për kateku-

menët, që të ketë mëshirë për ata.

KORI: Mëshiro, 0  Zot.
DHJAKU: Që t’i katekizonjë me fjalën e'së vër- 

tetës.
KORI: Mëshiro, 0  Zot.
DHJAKU: Që tu zbulonjë Ungjillin e drejtësisë.

KORI: Mëshiro, 0  Zot.
DHJAKU: Që t’i bashkonjë me Kishën e Shenjtë,
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in a place of light, in a place of green pastures, in 
a place of repose, whence all pain and sorrow and 
grief have fled away. 0  thou gracious and merciful 
God, pardon every sin which they have committed, 
whether by word, or deed, or thought, because there 
is no man who lives and sins no t; for thou alone art 
without sin; for thy righteousness is to all eternity, 
and thy word is truth.

For thou art the resurrection, and the life, and 
the repose of thy departed servants N., and unto 
thee' we ascribe glory, together with thy eternal 
Father and thy most holy, and gracious, and life- 
giving Spirit, always, both now and forever, and 
for ages-to-come.

CHOIR: Amen.

LITANY OF THE LEARNERS

DEACON: 0 Learners, pray to the Lord.
CHOIR: Lord our God, have mercy.
DEACON: O ye Faithful, let us pray to the

Lord for the Learners, that the Lord may have mercy 
oii them.

CHOIR: Lord our God, have mercy.
DEACON: That he may teach them the word

of truth.
CHOIR: Lord our God, have mercy.
DEACON: That he may reveal to them the Gos- 

pel of Righteousness.
CHOIR: Lord our God, have mercy.
DEACON: That he may unite them to his Holy,
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të Përgjithëshme, dhe Apostollore.
KORI: Mëshiro, 0  Zot.
DHJAKU: Shpëtoji, mëshiroji, përkrahi, dhe

ruaji, 0  Perëndi, me hirin tënt.
KOItl: Mëshiro, 0  Zot.
DHJAKU: 0  katekumenë, unjuni përpara Zotit. 

KORI: Ty, 0  Zot.

Në këtë mes, Prifti thotë fshehtazi:

URATA KATEKUMENE

0  Zot, 0  Perëndia ynë, që banon më të lartat 
edhe përmiqyr të përunjurat; që dërgove Birin e 
vetëm, Zotin dhe Perëndinë tonë Jesu Krisht, për 
shpëtimin e gjindjes njerëzore; shtjer-e syrin mi 
shërbëtorët e tu katekumenë, të cilët janë unjur për- 
para teje; vlerësoji në kohën e voliçime të marrin 
banjën e rilindjes, ndjesën e mëkatave, dhe robën e 
fjeshtërisë; bashkoji me Kishën e Shenjtë, të Për- 
gjithëshme, dhe Apostollore; dhe nëmëroji me gri- 
gjën e të zgjedhurve të tu.

Këtu Prifti hap anën e sipërme të Antimensit, edhe thotë 
me zë të lartë:

PRIFTI: Që bashkë me ne ta lavdërojnë edhe
ata emrin tënt madhështor dhe të nderuar, të Atit e 
Birit edhe Shpirtit Shenjt, tani dhe përherë, dhe në 
jetët e jetëve.

KORI: Amin.
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Universal, and Apostolic Church.
CHOIR: Lord our God, have mercy.
DEACON: Save them, have mercy on them, help 

them, and protect them, 0 God, by thy grace. 
CHOIR: Lord our Godj'have mercy.
DEACON: 0 Learners, bow your heads unto the 

Lord.
CHOIR: To thee, Lord our God,

In the meantime, the Priest prays secretly:

PRAYER OF THE LEARNERS

PRIEST: 0  Lord our God, who dwellest on high 
and regardest below; who hast sent thy only-be- 
gotten Son and God, our Lord Jesus Christ, for the 
salvation of mankind; look down upon thy servants, 
the Learners, who !bow their heads unto thee; make 
them worthy at the proper time to receive the laver 
of regeneration, the remission of sins, and the gar- 
ment of purity; unite them with thy Holy, Universal, 
and Apostolic Church; and number them with the 
flock of thy elect.

Then the Priest nnfolds the upper part of the Antimens, 
and exclaims:

PRIEST: That with us they may also glorify thy 
most honorable and majestic name, Father, Son, 
and Holy Spirit, always, both now and forever, and 
for ages to come.

CHOIR: AMEN.
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Prifti bën shenjën e kryqit mi Antimensin me Sfyngjerin, 
të cilin e pnth, edhe e vë mi Alltarin.

DHJAKU: Sa jini katekumenë, shkoni. 0  kate- 
kumenë, shkoni. Asnjë katekumen le të mos qën- 
dronje. Qëndroni vetëm ju, 0  besnikë 

KORI: Mëshiro, 0  Zot

LITANIA BESNIKE E PARE

DHJAKU: 0  besnikë, përsëri dhe përsëri, më
paqe le t*i lutemi Zotit.

KORI: Mëshiro, 0  Zot.
DHJAKU: Përkrahna, shpëtona, mëshij:ona, dhe 

ruajna, 0  Perëndi, me hirin tënt.
KORI: Mëshiro, 0  Zot.

Në këtë mes, Prifti thotë fshehtazi:

URATA BESNIKE E PARE

PRIFTI: Të përhirojxnë, 0  Zot, 0  Perëndi i For- 
cave, që na lejove përsëri të qëndrojmë përpara All- 
tarit tënt të Shenjtë dhe të lypim mëshirën tënde 
për mëkatat tona. Prit-e faljen tonë, O Perëndi, se 
na emërove për shërbinim tënt me anën e Shpirtit 
të Shenjtë; vlerësona të blatojmë therore të pa- 
gjakme për fajet e tërë popullit tënt; bëj-na të zotët 
të të përthërresim më çdo kohë e më çdo vënt ballë- 
hapur dhe faqebardhë, me zëmër dhe me ndërgjegjie 
të fjeshtë. Dëgjona, 0  Zot, edhe kij mëshirë për ne 
sipas mirësisë sate së pakufishme.
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The Priest makes the sign of the eross over the Antimens 
with the Sponge, which he then kisses and lays on the Altar.

DEACON: Depart, all ye Learners, depart. All
ye Learners, depart. Let no Learner remain. Let 
only the Faithful remain.

CHOIR: Lord our God, have mercy.

FIRST LITANY OF THE FAITHFUL

DEACON: 0  ye Faithful, again and again, in 
peace let us pray to the Lord.

CHOIR: Lord our God, have mercy.
DEACON: Help us, save us, have mercy on us, 

and protect us, 0  God, by thy grace.
GHOIR: Lord our God, have mercy.

In the meantime, the Priest prays secretly:

FIRST PRAYER OF THE FAITHFUL

PRIEST: We give thanks unto thee, 0  God, 0  
Lord of hosts, for fhou hast allowed us again to 
kneel before thy Holy Altar and to beseech thy 
mercy for our sins. 0  Lord, accept our prayers, 
for thou hast appointed us for this ministry through 
the grace of thy Holy Spirit; make us wofthy to 
offer unbloody sacrifices for the trespasses of all 
thy people; enable us to call upon thee in every 
time and place, blamelessly and fearlessly, in purity 
of heart and conscience. Hear us, 0  Lord, and be 
gracious unto us in thy infinite goodness.
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Pastaj Dhjaku thotë rae- zë të lartë:

DHJAKU: Urtësi!
PRIFTI: Se ty të ka hie çdo lavdi, nder, dhe a- 

dhurim, Atit e Birit edhe Shpirtit Shenjt, tani dhe 
përherë, dhe në jetët e jetëve.

KORI: Amin.

LITANIA BESNIKE E DYTE

DHJAKU: Përsëri dhe përsëri, më paqe le t ’i
lutemi Zotit.

KORI: Mëshiro, 0  Zot.
DHJAKU: Për paqen që lartazi, dhe për shpeti-

__ * >

min e shpirteve tona, le t’i lutemi Zotit.
KORI: Mëshiro, 0  Zot.
DHJAKU: Për paqen a tërë botës, për mirë- 

vajtjen e kishëve të shenjta të Perëndi3ë, dhe për 
bashkimin e të gjithëve, le t’i lutemi Zotit.

KORI: Mëshiro, 0  Zot.
DHJAKU: Që të shpëtojmë prej çdo hidhërimi, 

mërie, reziku, dhe nevoje, le,t’i lutemi Zotit.

KORI: Mëshiro, 0  Zot.
DHJAKU: Përkrahna, shpëtona, mëshirona, dhe 

ruajna, 0  Perëndi, me hirin tënt.
KORI : Mëshiro, 0  Zot.

Në këtë mes, Prifti thotë fshehtazi:

LUTJA BESNIKE E DYTE

PRIFTI: Përsëri dhe përsëri të lutemi, 0  Zot i
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Then the Deacon exclaims:

DEACON: Wisdom!
PEIEST: For unto thee are due all glory, honor, 

and worship, Father, Son, and Holy Spirit, ahvays, 
both now and forever, and for ages to come,

CHOIR: Amen.

SECOND LITANY OF THE FAITHFUL

DEACON: Again and again, in peace let us pray 
to the Lord.

CHOIR: Lord our God, have mercy.
DEACON: For the peace from above, and for

the salvation of our souls, let us pray to the Lord.
CHOfR: Lord our God, have mercy.
DEAuON: For the peace of the whole world, for 

the welfare of the holy churches of God, and for the
unipn of all, let us pray to the Lord.

\  •

CHOIR: Lord our God, have mercy.
DEACON: For our deliverance from all tribula- 

tion, wrath, danger, and necessity, let us pray to 
the Lord.

CHOIR: Lord our God, have mercy.
DEACON: Help us, save us, have mercy on us, 

and protect us, 0  God, by thy grace.
CHOIR: Lord our God, have mercy.

In the meantime, the Priest prays secretly:

SECOND PRAYER OF THE FAITHFUL

PRIEST: Over and over again we beseech thee,
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mirë dhe njeridashes: Pranoji lutjet tona; spastro- 
naji shpirtet edhe trupet nga çdo njollë mëkatare; 
lejona t’i afrohemi Alltarit tënt të Shenjtë balleha- 
pur dhe faqebardhë; dhurona neve dhe bashkëlutësve 
tanë jetë të lumur, besë të fjeshtë, dhe kuptim shpir- 
'tëror; dhe vlerësona të kungojmë Sakramentat e 
tua dhe, të trashëgojmë mbretërinë qjellore.

Sipas zakonit Grek, të gjitha Litanitë dhe uratat e fshehta 
pas këndimit të Ungjillit kapëreehen përgjithërisht. Sipas 
zakonit Rus, vetëm Litania Besnike e Dytë kapërcehet.

DHJAKU: Urtësi!
PRIFTI: Që të mundim, të ruajtur prej fuqisë 

sate gjithënjë, të të dërgojnë lavdi, Atit e Birit edhe 
Shpirtit Shenjt, tani dhe përherë, dhe në jetët e 
jetëve..

KORI: Amiri.

HYMNI KERUBIK

KORI: Ne që korëzojmë mistikërisht Kerubimet, 
cihe Hymnin Trishenjtor Trinisë jetëdhënëse po i 
këndojmë, le të hedhim lark nesh çdo kujdes rojtjeje.

Në këtë mes, Prifti thotë fshehtazi:

URATA KERUBIKE

PRIFTI: Asnjë nga të përlidhurit me. dëshirat 
edhe dëfrimet lëndore nuk ësht i vyer të vinje, a të
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O gracious and merciful Lord: Accept our prayers; 
purify our souls and bodies of every sinful blemish; 
allow us to approach thy Ho'ly Altar freely and de- 
servedly; grant unto us and unto all our fellow-wor- 
shippers a prosperous life, a pure faith, and spiritual 
understanding; and enable us, O Lord, to receive 
thy Holy Sacraments and inherit thy heavenly king- 
dom.

In Greek use all the Litanies and seeret Prayers after the 
Lesson of the Gospel are nsnally omitted. In Rnssian use 
only the Second Litany of the Faithful is sometimes omitted.

DEACON: Wisdom!
PKIEST: That, always protected by thy might, 

we may ascribe glory to thee, Father, Son, and Holy 
Spirit, always, both now and forever, and for ages 
to eome.

CHOIR: Amen.

CHERUBIMIC HYMN

CHOIR: We are symbolizing mystic choirs oi
Cherubim, and to the life-giving Trinity the Thrice- 
holy Hymn we are chanting here." Let us now cast 
far away from us every care of our earthly life.

In the meantime, the Priest prays secretly:

CHERUBIMIC PRAYER

PRIEST: None of those enslaved by sensual de- 
sires and pleasures is worthy to come unto thee, or
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afërohet, a të meshonjë përpara teje, 0  Mhret i 
lavdisë; se: shërbimi yt është një përgjigjësi e 
madhe edhe e trëmpshime edhe për Forcat Engjël- 
lore; me gjithë këtë, nga njeridashja jote e patre- 
ghar dhe e pakufishme, u-bëre njeri pa ndryshuar 
dhe pa tjatëruar; shërbeve si Kryeprifti ynë; edhe 
na dorëzove Sakramentin e kësaj theroreje liturgjike 
të pagjakme si Kryezot i gjithësisë; se ti vetëm, 0 
Zot, 0 Perëndia ynë, mbretëron mi qjellin ë mi 
dhenë; ti fluturon mi krahët e Kerubimeve; ti je Zot 
i Serafimeve; ti je Mbret i Israelit; ti vetëm je i 
shenjtë edhe i fronësuar në qjell; ti vetëm je i .mirë 
dhe gati për të dëgjuar. Përandaj pra, të lutem: 
Shtjer-e syrin mi mua, shërbëtofin tënt fajtor dhe 
të neveritur; spastro-ma shpirtin edhe zëmrën nga 
çdo ndërgjegje e keqe; forco-më me fuqinë e Shpirtit 
të Shenjtë, i.cili më veshi me hirin e priftërisë sate, 
që të qënronj përpara Alltarit tënt të shenjtë dhe te 
mbaronj ceremoninë e perëndishme të Trupit tënt 
të pacinuar dhe të Gjakut tënt të çëmuar; se pranë 
teje vinj, përpara teje përunjem, edhe ty të lutem: 
Mos e këthe faqen prej meje, edhe mos më përjashto 
nga djemat e tu, po digno të pranosh këto dhurata 
prej meje, shërbëtorit tënt mëkatar dhe të pavyer, 
se ti je blatonjësi dhe i blatuari, pritësi dhe i përn- 
dari, 0  Krisht, 0  Perëndia ynë, edhe ty të dërgojmë 
iavdi, bashkë me Atin e panismë, dhe me Shpirtin e 
tërëshenjtë, dhe të mire, dhe jetëbërës, tani dhe për- 
herë, dhe në jetët e jetëve. Amin.
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to approach thee, or to minister unto thee, O King 
of Glory; for to serve thee is a great and awesome 
responsibility even for the Angelic Hosts; never- 
theless, for the sake of thy ineffable and infinite 
mercy, thou wast made man unalterably and inalien- 
abty; thou hast officiated as our High Priest; and 
thou hast delivered unto us;the sacrament of this 
liturgical and unbloody sacrifice as the Master of 
the universe; for thou alone, 0  Lrord our God, art 
reigning over heaven and earth; thou art riding on 
the wings of Cherubim; thou art the Lord of Sera- 
phim; thou art the King of Israel; thou alone art 
holy and sitting on the holy throne of heaven; thou 
alone art good and ready to hear. Therefore, I be- 
seech thee: Look down upon me, thy wayward and 
helpless attendant; purge my soul and my heart 
from an evil con-science; enable me through the 
power of thy Holy Spirit, which has inve^ted me 
with the grace of thy priesthood, to stand before 
thy Holy Altar and perform the sacred ceremony of 
thy immaculate Body and precious Blood; for unto 
thee I come, before thee I bow my head, and unto  ̂
thee I pray: Turn not away thy face from me, nor 
reject me from among thy children, but condescend 
to accept these gifts from me, thy sinful and un- 
worthy servant; for thou art the offerer and the 
offered, the receiver and the distributed, 0 Christ 
our God, and unto thee we ascribe glory, together 
with thy eternal Father, and thy most holy, gracious, 
and life-giving Spirit, always, both now and for- 
ever, and f or ages to come. Amen.
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Dhjaku temjanis Alltarin reth e rotull, Ikonostasin, bes- 
nikët, edhe përsëri Alltarin. Pastaj Prifti dhe Dhjaku 
qëndrojnë përpara Alltarit, i ngrenë duartë përpjetë, dhe 
thonë me zë.të unjur:

PRIFTI: Ne që korëzojmë mistikërisht Kerubi- 
met, dhe Hymnin Trishenjtor Trinisë jetëdhënëse po 
i këndojmë, le të hedhim lark nesh çdo kujdes rojt- 
jeje.

DHJAKU: Se Mbretin e të gjithave do të presim, 
që ka pas padukurisht urdhëret ëngjëilore. Alilluia, 
alilluia, alilluia.

Pastaj bëjnë tri reverenca, puthin Antimensin edhe Alltar- 
in,. këthehen nga besnikët, unjen përpara tyre, dhe shkojnë 
në Tryezën e Blatës, te cilin Prifti e temjanis. Pastaj Dhjaku 
i thotë Priftit me zë të unjur:

DHJAKU: Ngrer-e, 0  Kryezot.

Prifti merr Mbulesën e Madhe, e vë mi supin e mëngjëi’ 
te Dhjakut, edhe thotë:

PRIFTI: Ngrerini duartë përpjetë dhe bekoni
Zotin.

Prifti merr Dhiskun, dhe e vë mi kokën e Dhjakut, i cili 
e mban Dhiskun me njërën dorë dhe Temjanicën me tjatrën. 
Pastaj Prifti merr Kupën, edhe që të dy dalin nga dcra e 
veriut, me një Manaltar perpara, dhe qëndrojne përpara 
popullit. Besnikët ngrihen. Dhjaku thotë me zë të lartë:

DHJAKU: Të gjithë ne na kujtoftë Zoti Perëndi 
n;i mbretërinë e tij, gjithënjë, tani dhe përherë, dhe 
në jetët e jetëve.
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The Deacon censes the Altar round about, the Icon-screen, 
the congregation, and again the Altar. Then the Priest and 
the Deacon stand before the Altar, raise their hands, and 
say in a Iow voice:

PRIEST: We are symbolizing mystic choirs of
Cherubim, and to the life^giving Trinity the Thrice- 
holy Hymn we atfe chanting here. Let us now cast 
far away from us every care of our earthly life.

DEACON: For the King of all we shall welcome. 
Angels and Saints invisibly escort him down from 
heaven. Alleluia, alleluia, alleluia.

Then they make three reverences, ldss the Antimens and 
the Altar, turn toward the congregation, bow to them, and 
go to the Oblation Tabl'e, which the Priest eenses. Then the 
Deacon says to the Priest in a low voice:

DEACON: Lift up, 0  Master.

The Priest, taking the Great Veil, places it on the Deacon’s 
left shoulder, and says:

PRIEST: Lift up your hands unto heaven and
bless the Lord.

The Priest takes  ̂ the Paten and sets it on the Deacon’s 
head; the latter holds the Paten with one hand and the 
Censer with the other. Then the Priest takes the Chalice 
and both go out through the north door, preceded by a 
Taper-bearer, and stand facing the people. The congregatfon 
rises. The Deacon exclaims:

DEACON: A!1 of us.may the Lord remember in 
his kingdom, always, both now and forever, and for 
ages to come.
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KORI: Amin.
PR IFTI: Kryepeshkopin tonë Theofan e kujtoftë 

Zoti Perëndi në mbretërinë e tij, gjithënjë, tani dhe 
përherë, dhe në jetët e jetëve.

KORI: Amin.
* PR IFTI: Presidentin e Shteteve të Bashkuara të 
Amerikës, forcat e armatosura kombëtare, edhe pop- 
ullin Amerikan; themeltarët, anëtarët, përkrahësit, 
edhe kujdestarët e kësaj Kishe së shenjtë; te gjithë 
të Krishterët Orthodoksë që shkuan përpara nesh 
edhe prëhen më Zotin; edhe shpirtet e shërbëtorëve 
të jetëndërruar, N., i kujtoftë Zoti Perëndi ne mbre- 
tërinë e tij, gjithënjë, tani dhe përherë, dhe në jetët 
e jetëve.

KORI: Amin. Se Mbretin e të gjithave do të
presim, që ka pas padukurisht urdhëret ëngjellore. 
Alilluia, alilluia, alilluia.

Dhjakti hyn nga Dera e Bukur, qëndron inë të djathtë, 
edhe i thotë Priftit, i cili hyn pas tij, me zë te unjur:

DHJAKU: Zoti e kujtoftë priftërinë tënde në
mbretërinë ■ e tij, gjithenjë, tani dhe përherë, dhe në 
jetët e jetëve. Amin.

PRIFTI: Zoti e kujtoftë dhjakërinë tënde në 
mbreterinë e tij, gjithenjë, tani dhe përherë, dhe 
nëjetët e jetëve. Amin.

Prifti e vë Kupen mi Alltarin më të djathtë, pastaj e 
merr Dhiskun nga koka e Dhjakut, e vë mi Altarin më të 
mëngjër, edhe thotë me zë të unjur:
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CHOIR: Amen.
PRIEST: Our Archbishop Theophan may thë 

Lord remember in his kingdom always, both now 
and forever, and for ages to come.

CHOIR: Amen.
PRIEST: The President of the United States of 

America, the armed forces of the nation, and the 
American people; the founders, the trustees, the 
members and the supporters of this holy temple; 
all the Orthodox Christians who have gone before us 
to their rest, and who are asleep in the Lord; and 
the souls of the departed servants of God, N., may 
the Lord remember in his kingdom, always, both 
now and forever, and for ages to come.

CHOIR: Amen. For thë King of all we shall
welcome. Angels and Saints invisibly escort him 
down from heaven. Alleluia, alleluia, alleluia.

The Deacon enters through the Holy Doors, stands on the 
right, and says to the Priest, who enters after him, in a low 
voice:

DEACON: May the Lord remember thy Priest-* 
hood in his kingdom, always, both n6w and forever, 
and for ages to come.

PRIEST: May the Lord remember thy Diaconate 
in his kingdom, always, both now and forever, and 
for ages to come.

The Priest places the Chalice upon the Altar to the right, 
then he takes the Paten from the Deacon’s head, places it 
upon the Altar to the left, and says in a low voice:
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PRIFTI: Bujari Josef e zbriti prej Kryqit trupin 
tënt të pacinuar, e pështolli me një savan të bardhë, 
dhe me vaje e vuri në një varr të ri.

’.Në varrin trupërisht, ne Ferrin shpirtërisht, në 
Parajsën me kusarin, edhe mi fronin me Atin e me 
Shpirtin Shenjt, ke qënë, 0  Krisht, 0  Perëndia ynë, 
i kudondodhur dhe i gjithëfuqishim.

Më i bukur se Parajsa, më i pasur së një pallat 
mbretëror, është varri yt jetëbërës, burimi i ngjall- 
jes sonë, 0  Krisht, 0  Perëndia ynë.

Në këtë mes, Prifti merr Mbulesat ng'a Dhisku dhe nga 
Kupa, edhe i vë mënjanë mi Alltarin; pastaj merr Mbulesën 
e Madhe nga supi i Dhjakut, e temjanis, mbulon Dhiskun 
edhe Kupen me atë, edhe thotë me zë të unjur:

PRIFTI: Bujari Josef e zbriti prej Kryqit tru- 
pin tënt të pacinuar, e pështollLme një savan të 
bardhë, dhe me vaje e vuri në një varr të ri.

Pastaj merr Temjanicën nga Dhjaku, i temjanis Dhuratat 
e Shenjta, dhe thotë me zë të unjur:

PRIFTI: Bëj-i mirë Sionës pas pëlqimit tënt; 
edhe ndërtoj-i muret e Jerusalemit. Ahere do të 
pëlqesh tHerore drejtësie, dhurata, dhe hollokoste. 
Ahere do të sjeilin dema mi Alltarin tënt.
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PRIEST: Joseph, the noble and brave friend,
took down from the Cross thy sacred remains, 
wrapped them up in fine linen full of myrrh, musk, 
and perfumes, and wailing laid thee with tears in 
a grave. >

In the tomb physically, in Hades spiritually, in 
Paradise with the sinner, and on the throne with 
the Father and the Holy Spirit, hast thou been, 0  
Christ our God, omnipresent and omnipotent.

Lovelier than Paradise, and richer than a royal 
palace is thy life-giving tomb, the fountain of our 
resurrection, 0  Christ our God.

In the mëantime, the Priest takes the veils from the 
Paten and the Chahce, and places them on one side of the 
Altar; then he takes the Great Vëil from the Deacon’s 
shoulder, censes it, covers therewith both the Chalice and 
the Paten, and says in a low voice;

PRIEST: Joseph, the noble and brave friend,
took down from the Cross thy most sacred remains, 
wrapped them up in fine linen full of myrrh, musk, 
and perfumes, and wailing laid thee with tears in 
a grave.

Then he takes the Censer from the Deaeon's hands, censes 
the Holy Gifts, and says in a low voiee:

PRIEST: Ex-alt thou Zion in thy good pleasure; 
build thou the walls of Jerusalem. Then shalt thou 
be pleased with the sacrifiee of righteousness, with 
oblations, and whole bumt offerings; then shall they 
offer bullocks upon thine altar.
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Pastaj ia jep Temjanicën Dhjakut, unj kokën, edhe i thotë 
me zë të unjur:

PRIFTI: Kujto-më, 0  vëlla dhe bashkëmeshëtar.

• DHJAKIJ: Zoti e kujtoftë preftërinë tënde në
mbretërinë e tij. Lut-u për mua, 0  Kryezot.

PRIFTI: Shpirti i Shenjtë arthtë përmi ty, edhe 
fuqia e të Lartit të forcoftë.

DHJAKU: Kujto-më, 0  Kryezot.
PRIFT-I: Zoti të kujtoftë në mbretërinë e tij,

gjithënjë, tani dhe përherë, dhe në jetët e jetëve.

DHJAKU: Amin.

Besnikët sheshohën. Këtu dorëzohen Priftërinjtë. Pastaj 
Dhjaku puth dorën e Priftit, del nga dera e veriut, qëndron 
në vëndin e zakontë përpara Derës së Bukur, edhe thotë:

LITANIA LYPESORE E PARE

DHJAKU ; Le tja  mbarojmë Jutjen tonë Zotit.

KORI: Mëshiro, 0  Zot.
DHJAKU:. Për Dhuratat e çëmuara të parëvëna, 

le t’i lutemi Zotit.
KORI: Mëshiro. O Zot. ^
DHJAKU: Për këtë kishë të shenjtë, dhe për' 

ata që hyjnë në atë me besë, devotesë, dhe frikë 
Perëndie, Je t’i lutemi Zotit.

KORI: Mëshiro, 0  Zot.
DHJAKU: Që të shpëtojmë prej çdo hidhërimi,
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Then he gives the Censer to the Deacon, bows his head, 
and says in a low voice:

PRIEST: Remember me, 0  brother and fellow- 
minister.

DEACON: May the Lord remember thy priest-
hood in his kingdom. Pray for me, 0  Master.

PRIEST: May the Holy Spirit come upon thee, 
and the power of the Most High overshadow thee.

DEACON: Remember me, 0  Master.
PRIEST: May the Lord remember thee 'in his

kingdom, always, both now and forever, and for 
ages to come.

DEACON: Amen.

The congregation sits down. Here Priests are ordained. 
Then the Deacon kisses the Priest’s hand, goes out through 
the north door, stands in his customary place in front of 
the Holy Doors, and says:

PIRST SUPPLICATION LITANY

DEACON: Let us complete our prayer to the
Lord.

CHOIR: Lord our God, have mercy.
DEACON: For the Holy Gifts now oifered, let

us pray to the Lord.
CHOIR: Lord our God, have mercy.
DEACON: For this holy temple, and for those

who with faith, devotion, and fear of God enter 
therein, let us pray to the Lord.

CHOIR: Lord our God, have mercy.
DEACON: For our deliverance from all tribula-
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mërie, reziku, dhe nevoj e, le t ’i lutemi Zotit.

KORI; Mëshiro, 0  Zot.
DHJAKU: Përkrahna, shpëtona, mëshirona, dhe 

r'uajna, 0  Perëndi, me hirin tënt.
KORI: Mëshiro, 0  Zot.
DHJAKU: Ditën e tërë, të shenjtë, të paqme,

dhe të pamëkatme, Zotit le t ’i lypim.
KORI: Falna, 0  Zot.
DHJAKU: Engjëll paqeje, udhëheqës besnik,

ruajtës të shpirteve dhe të trupeve tona, Zotit le t’i 
lypim.

KORI: Falna, 0  Zot.
DHJAKU: Ndjesë dhe falje të mëkatave dhe të 

fajeve tona, Zotit le t ’ lypim.
KORI: Falna, 0 Zot.
DHJAKU: Të mirat edhe të dobishmet për shpir- 

tet tona, dhe paqe për botën, Zotit le t ’i lypim.

KORI: Falna, 0 Zot.
DHJAKU: Që ta shkojmë kohën e mbetur të jetës 

sonë më paqe dhe më pendim, Zotit le t ’i lypim.

KORI: Falna, O Zot.
DHJAKU: Mbarim të krishterë, paqësor, dhe 

faqebardhë të jetës sonë, dhe mprojtje të mirë për- 
para gjykatores së trëmpshime të Krishtit le t’i 
lypim.

KORI: Falna, 0  Zot.
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tion, wrath, danger, and necessity, let us pray to 
the Lord. ;

CHOIR: Lord our God, have mercy.
DEACON: Help us, save us, have mercy on us, 

and proteot us, 0 God, by thy grace.
CHOIR: Lord our God, have mercy.
DEACON: A perfect, holy, peaceful, and sinless 

day, let us beseech of the Lord.
CHOIR: We pray, grant, 0 Lord.
DEACON: An angel of peace, a faithful guide,

and a guardian of our souls and bodies, let us be- 
seech of the Lord.

CHOIR: We pray, grant, 0 Lord.
DEACON : Pardon and remission of our sins and 

trespasses, let us beseech of the Lord.
CHOIR: We pray, grant, 0 Lord.
DEACON: All things beneficial and salutary to 

our souls, and peace for the world, let us beseech of 
the Lord.^

CHOIR: We pray, grant, O Lord.
DEACON: That we may spend the rest of our

life in peace and repentance, let us beseech of the 
Lord,

CHOIR: We pray, grant, 0 Lord.
DEACON: A Christian ending to our life, pain- 

less, blameless, peaceful, and a good defense before 
the awesome tribunal of Christ, let us beseech of 
the Lord.

CHOIR: We pray, grant, 0 Lord.
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DH JAKIJ: Tërëshenjtën, të pacinuarën, të për- 
mibekuarën, të lavdëruarën, Kryezonjën tonë, Perën- 
dilindësen, dhe gjithënjë Yirgjëreshën Mari dyke 
kujtuar me gjith Shenjtorët, veten tonë, dhe njërja- 
trin, dhe tërë jetën tonë Krishtit Perëndi le tja  pra- 
nojme.

KORI: Ty, 0  Zot.

Në këtë mes, Prifti thotë fshehtazi.

URATA E BLATES

PR IFTI: 0  Zot, 0  Perëndi i gjithëfuqishim, i
vetëmi i shenjtë, që pret therore lavdërimi nga ata, 
që të përthërresin me tërë zëmrën; pranoje lutjen 
tonë mëkatare, edhe shpjer-e në Alltarin tënt qjellor; 
forcona që të blatojmë dhurata dhe therore shpirtë- 
rore për mëkatat tona dhe për lajthimet e popullit; 
vlerësona për hirin tënt; mirëprit-e theroren tonq; 
dhe dërgoje hirin e Shpirtit të Shenjtë përmi ne, 
përmi dhuratat e parëvëna, edhe përmi tërë popullin 
tënt.

Pastaj Prifti thotë me zë të lartë:

PR IFT I: Me përdëllimet e Birit të vetëmlindur, 
me të cilin je i bekuar, bashkë me Shpirtin e tërë- 
shenjtë, dhe të mirë, dhe jetëbërës, tani dhe përherë, 
dhe në jetët e jetëve.

KORI: Amin.
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DEACON: Commemorating our most h-oly, im-
maculate, blessed,j and glorious Lady, the Mother 
of God and ever-virgin Mary, with all the Saints, 
let us commend ourselves, and one another, and all 
our life unto Christ our God.

CHOIR: To thee, Lord our God.

In the meantime, the Priest prays secretly:

OBLATION PRAYER

PRIEST: Almighty Lord our God, who alone art 
holy, who dost receive sacrifice of praise from those 
calling upon thee with ah their heart; accept our 
prayer of sinners, and elevate it to thy heavenly 
Altar; enable us to offer oblations and spiritual 
sacrifices for our sins and for the errors of the 
people; make us worthy of thy favor; we1come our 
sacrifice; and send down the grace of thy Holy 
Spirit upon us, upon the gifts here set forth, and 
upon all thy people.

Then the Friest exclaims:

PRIEST: Through the bounties of thy only-be-
gotten Son, with whom thou art blessed, together 
with thy most holy, and gracious, and life-giving 
Spirit, always, both now and forever, and for ages 
to come.

CHOIR: Amen.
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Prifti këthehet nga besniketj* i bekon kryqthi, edhe thotë:

PRIFTI: Paqe të gjithëve.
KORI: Dhe me frymën tënde.
DHJAKU: Le ta duam njërjatrin që të rëfejmë 

me një mëndje.
KORI: Atin e Birin edhe Shpirtin Shenjt, Trinin> 

e bashkëqënshime dhe të pandarë.

Prifti bën tri reverenca, edhe puth Dhuratat e Shenjta, 
sio janë të mbuluara, më parë Dhiskun, pastaj Kupën, dhe 
në funt çipin e Alltarit më të djathtë, edhe thotë çdo herë 
me zë të unjur:

PRIFTI: Do të dua, 0  Zot, fuqia ime; Zoti është 
fortesa dhe përikja ime.

PERSHENDOSHJA E PAQES
Në.goftëse ka shumë Priftërinj, që të gjithë puthins 

Dhuratat e Shenjta dhe Alltarin sipas gradave të tyre, dhe 
këmbejnë Përshëndoshjen e Paqes si pason: Ziren për dore, 
puthin supet e njërjatrit edhe dorëri e djathtë, dhe thone me 
zë të unjur:

PRIFTI I : Krishti është në mes tonë.
P R IF T III: Edhe është, edhe do të jetë gjithënjë.

Dhjaku bën tri reverenca në vëndin e zakontë, edhe puth 
/Kryqin e Orarit të vetë. Nëqoftëse ka shumë Dhjakër, 
këmbejnë Përshëndoshjen e Paqës si Priftërinjtë. Pastaj 
Dhjaku thotë me ze të lartë:

DHJAKU: Dyertë, dyertë. Me urtësi le të vëmë
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The Priest turns to the congregatdon, blesses them cross- 
wise, and says:

PRIEST: Peace ,unto all.
CHOIR: And wixh thee may it be.
DEACON: Let us love one another that we may 

unanimously confess.
CHOIR: One Father, Son, and Holy Spirit, al-

ways, Trinity both consubstantial and indivisible.

The Priest makes three reverences and kisses the Holy 
Gifts, covered as they are, first the Paten, then the Chalice, 
then the edge of the Altar to the right, saying each time in 
a low voice:

m

PRIEST: I will love thee, 0  Lord, my strength; 
the Lord is my fortress and my refuge.

KISS OF PEACE
If there are several Priests, they all kiss the Holy Gifts 

and the Altar in the order of their ranks, and they exchange 
th"e Kiss of Peace as follows: They clasp their right hands, 
kiss each other on both shonlders and the right hand, saying 
m  a low voice:

PRIEST .1: Christ is in our midst.
PRIE'ST I I : He is and shall be always.

The Deacon likewise makes three reverences in his 
accustomed place, and kisses the Cross upon his Orarion. 
If there are several Deacons, they do likewise and exehange 
the Kiss of Peace as the Priests do. Then the Deacon 
exclaims:

DEACON: The doors, the doors. In wisdom let
us attend.
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Besniket bien më gjnnjë. Prifti e ngre Mbulesën e Madhe, 
edhe erëson Dhuratat e Shenjta gjer në paragrafin e Simbolit 
të Besës: “Dhe u-ngjit në qjell . . Pastaj e puth Mbulesën 
e Madhe, edhe e yë mënjanë mi Alltarin.

SIMBOLI I BESES

KORI: Beaonj më një Perëndi, Atin e tërëfu-
qishim, krijetarin e qjellit e të dheut, e të gjithë të 
dukurave dhe të padukurave. Dhe më një Zot Jesu 
Krisht, të vetëmin Bir të Perëndisë, që lindi prej 
Atit para gjithë jetëve, dritë prej drite, Perëndi të 
vërtetë prej Perëndie të vërtetë, që lindi dhe nuk 
u-bë, të bashkëqënshim me Atin, me anën e të cil.it 
u-bënë të gjitha; Që për ne njerezit dhe për shpë- 
timin tonë zfbriti prej qjellit, dhe u-mishërua prej 
Shpirtit Shenjt dhe Yirgjërës Mari, dhe u-bë njeri; 
që u-kryqësua për ne më kohën e Pontit Pilat, dhe 
vojti, dhe u-varros; dhe u-ngjall më të tretën ditë 
pas Shkronjave; dhe u-ngjit në qjell, edhe ndënji 
më të djathtën e Atit; dhe do të vinjë prapë ma 
lavdi të gjykonjë të gjallët e të vdekurit, mbretëri> e 
të cilit do mos ketë mbarim; dhe më Shpirtin Shenjt, 
Zotin dhe jetëdhënësin, që dërgohet prej Atit, që a- 
dhurohet e lavdërohet me Atin e me Birin, që f oli me 
anën e Profetëve. Më një Kishë te Shenjtë, të Për- 
gjitheshme, dhe Apostollore, Rëfenj një Pagëzim 
për ndjesën e mëkatave. Pres ngjalljen e të vde- 
kurve, dhe jetën e botës që vjen. Amin.

Besnikët sheshohen.
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The congregation kneels. The Priest elevates the Great 
Yeil and fans the Holy Gifts therewith nntil the passage of 
the Creed: uAnd ascended into Heaven”, Then he kisses the 
Veil and lays it aside on the Altar.

THE CREED

CHOIR : I believe in one God, the Father Al-
mighty, maker of heaven and earth, and of all 
things visible and invisible. And in one Lord, Jesus 
Christ, the only-begotten Son of God, born of the 
Father before all ages, light of light, very God of 
very God, begotten not made, consubstantial with 
the Father, through whom all things were made; 
who for us men and for our salvation came down 
from heaven, and was incarnate of the Holy Spirit 
and the Virgin Mary and was made man; and was 
crucified for us under Pontius Pilate, and suffered 
and was buried; and the third day he rose accord- 
ing to the Scriptures; and ascended into heaven, 
and sitteth at the right hand of the Father; and he 
shall come again with glory to judge the quick and 
the dead, and his kingdom shall have no end. And 
I believe in the Holy Spirit, the Lord and life-giver, 
who proceedeth from the Father who with the Father 
and the Son is worshipped and glorified, who spake 
by the Prophets. I believe in one Holy, Universal, 
and Apostolic Church. I confess one Baptism for 
the remission of sins. I look for the resurrection 
of the dead and the life of the world to come. Amen.

The congregation sits down.



110 MESHA E SHEN JAN GOJAETIT

MESHIRE PAQEJE

DHJAKU: Le të qëndrojmë mirë, le të qën- 
drojmë me frikë, le të vëmë re për të blatuar Na- 
forën e Shenjtë.

KORI: Mëshirë paqeje, therore lavdërimi.
Prifti këthehet nga besnikët, i bekon kryqthi, dhe thotë:

PRIFTI: Hiri i Zotit tonë Jesu Krisht, edhe
dashuria e Perëndisë dhe Atit, edhe shoqëria e Shpir- 
tit Shenjt, qoftë me ju të gjithë.

KORI: Dhe me frymën tënde.
P R IFT I: Le t'i ngremë zëmrat tona lart.
KORI: I ngremë tek Zoti.
PB IFT I: Le ta përhirojmë Zotin.
KORI: I ka hie dhe ësht e drejtë t ’i falemi Atit 

e Birit edhe Shpirtit Shenjt, Trinisë bashkëqënshime 
dhe së pandarë.

Në këtë mes, Prifti thotë fshehtazi:

URATA E FALENDERJES
PRIFTI: Të ka hie dhe ësht e drejtë të të kën- 

dojmë, të të bekojmë, të të lavdërojmë, të të për- 
hirojmë, dhe të të adhurojmë në çdo vënt të zotë- 
rimit tënt. Se ti je Perëndi i patreguar, i papërqa- 
sur, i padukur, i pakorëzuar, i përjetmë, dhe i pan- 
dryshuar, ti dhe Biri yt i vetëmlindur, edhe Shpirti 
yt i Shenjtë. Ti na krijove nga e mosqëna, ti na 
ngrite kur kishim rënë; d'he nukë le asgjë pa bërë 
që të na shpiesh në mbretërinë tënde të pritme. Të 
falënderojmë ty, dhe Birin e vetëmlindur, edhe
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PEACE AND MERCY

DEACON: Let us stand reverently, let us stand 
with fear, let us attend, that we may offer the Holy 
Oblation in peace.

CHOIR: Peace and mercy, glory of sacrifice.
The Priest turns to the eongregation, blesses them cross- 

wise, and says:
PRIEST: The grace of our Lord Jesus, Christ,

and the love of God the Father, and the communion 
of the Holy Spirit, be with you all,

CHOIR: And with thee may it be.
PRIEST: Let us lift up our hearts.
CHOIR: Up we lift them to the Lord.
PRIEST: Let us give thanks unto the Lord.
CHOIR: Praiseworthy and rightful it is to adore 

and worship always Father, Son, and Holy Spirit, 
Trinity both consubstantial and indivisible.

In the meantime, the Priest prays secretly:

THANKSGIVING PRAYER
PRIEST: Praiseworthy and rightful it is to sing 

of thee, to bless thee, to praise thee, to give thanks 
unto thee, and to worship thee in every plaee of thy 
dominion. For thou art God ineffable, incompre- 
hensible, invisible, inconceivable, eternal and un- 
ehangeable, thou and thy only-begotten Son and thy 
Holy Spirit. Thou hast created us out of nothing; 
thou hast raised us up when we had fallen; and 
thou hast left nothing undone to bring us to thy 
future kingdom. We give thanks unto thee, and to
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Shpirtin e Shenjtë për të gjitha këto favore edhe 
për mirëbërjet e tjera të ditura dhe të paditura, të 
çfaqura dhe të fshehta. Të përhirojmë edhe për këtë 
Meshë, që dignove të pranosh nga duartë tona, ndo- 
nëse ke pranë teje mijera Krye-ëngjëjsh, miriada 
Engjëjsh, Kerubimet edhe Serafimet e gjashtë- 
krahëshme dhe të shumësyshme, që fluturojnë për- 
pjetë.

Pastaj Prifti thotë me zë të lartë:

PR IFTI: Hymnin triumfal dyke kënduar, dyke
thirrur, dyke grishur, dhe dyke thënë:

KORI: Shenjt, Shenjt, Shenjt, 0  Zoti Sabaoth,
qjelli e dheu janë plot prej lavdisë sate, hosanna më 
të lartat. I bekuar ësht ay që vjen më emrin e Zotit, 
bosanna ti më të lartat.

Besnikët ngrihen. Dhjakn merr Yllthin, bën shenjën e 
kryqit përmi Dhiskun, edhe e vë mënjanë përmi Alltarin. 
Pastaj merr Ventalen Sakramentale, dhe erëson Dhnratat e 
Shenjta, kur Prifti thotë fshehtazi:

URATA PARAKUN GATORE
PR IFT I: Me këto forca qjellore, 0  Kryezot njeri- 

dashës, thërresim edhe thomi: I shenjtë dhe i tërë- 
shenjtë je, ti dhe Biri yt i vetëmlindur, edhe Shpirti 
yt i Shenjtë. I shenjtë dhe i tërëshenjtë je me 
madhështinë tënde të lavdëruar; se i ke dashur nje- 
rëzit aqë shumë, sa ke dhënë Birin e vetëmlindur 
që t ’i shpëtosh nga humbja, dhe t ’u dhurosh jetën e 
pasosur atyre që besojnë m’ atë. Ky e mbaroj mis-
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thy only-begotten Son, and to thy Holy Spirit for 
all these favors, for all the other benefits, known 
and unknown, public and secret. We give thanks 
unto thee also for this Liturgy, which thou hast 
condescended to accept from our hands, even though 
beside thee thousands of Archangels and tens of 
thousands of Angels, the Cherubim and the Sera- 
phim, six-winged, many-eyed, soaring and flying,—

Then the Priest exclaims:

PRIEST: Sing the triumphal hymn, shout, ex-
claim, and say:

CHOIR: 0 thrice-holy Lord Sabaoth, behold, all 
the universe praises thee and shouts Hosanna on 
high; forever blest is he who comes in the Lord’s 
name, hosanna, on high.

The congregation rises. The Deacon takes the Star-cover, 
makes the sign of the cross over the Paten therewith, and 
lays it aside on the Altar. Then he takes np the Sacramental 
Fan, and waves it gently over the Holy Gifts, while the 
Priest prays secretly:

PRE-EUCHARISTIC PRAYER
PRIEST: With these heavenly Powers, 0  merci- 

ful Master, we also cry and say: Holy and most 
holy art thou, and thy only-begotten Son, and thy 
Holy Spirit. Holy and most holy art thou in thy 
glorious majesty; for thou hast loved men so dearly 
that thou hast given away thy only-begotten Son in 
order to save them from perdition, and bestow eter- 
nal life upon those who believe in him. He fulfilled
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ionin për ne, dhe natën që u-tradhëtua, a më mirë 
që e sakrifikoj veten për shpëtimin e njerëzisë, e 
mori bukën në duartë e kulluara dhe të pacinuara, 
përhiroj, e bekoj, e shenjtëroj, e theu, ua dha Dishe- 
pujve dhe Apostujve të Shenjtë, dyke thënë:

Dhjaku i tregon Priftit Dhiskun, dyke mbajtnr Orarin me 
tre gishtërinjtë, dhe Prifti thotë me zë të larte:

PRIFTI: Merrni, hani; ky është Trupi im, që 
thyhet për ju, për ndjesën e mëkatave.

KORI: Amin.
Prifti thotë me zë të unjnr:

PRIFTI: Gjithashtu e shenjtëroj Kupën pas
Darkës, dyke thënë:

Dhjaku i tregon Priftit Kupën, dyke mbajtur Orarin me 
tre gishtërinjtë, dhe Prifti thotë me zë të lartë:

PRIFTI: Pini prej këti, të gjithë; ky është 
Gjaku'im i Dhjatës së Re, që derdhet për ju edhe 
për shumë, për ndjesën e mëkatave.

KORI: Amin.
Besnikët bien më gjunjë. Prifti thotë fshehtazi:

PR IFTI: Pra, dyke mbajtur nër mënt këtë por- 
rosi të Shpëtimtarit edhe Pësimet, që duroj për ne, 
Kryqësimin, Varrimin, Ngjalljen pas tri ditësh, Flu- 
turimin në qjell, Fronësimin më të djathtën e Atit, 
si edhe Ardhjen e dytë të lavdëruar;

Dhjaku merr Dhiskun me dorën e djathtë, dhe Kupën me
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his mission in our behalf; and in the night in which 
he was betrayed, nay in which he gave himself up 
for the salvation of mankind, he took bread in his 
holy, flawless, and immaculate hands; he gave 
thanks, he blessed it, he consecrated it, he broke it, 
he gave it to his holy disciples and Apostles, saying:

The Deacon points ont the Paten to the Priest, holding 
his Orarion with three fingers, and the Priest exclaims:

PRIEST: Take, eat; this is my Body, which is 
broken for you, for the remission of sins.

CHOIR: Amen.
The Priest says in a low voice:
PRIEST: Likewise he consecrated the Cup after 

the Supper, saying:
The Deacon points ont the Chalice to the Priest, holding 

his Orarion with three fingers, and the Priest exclaims:

PRIEST: Drink of it, all of you; this is my
Blood of the New Testament, which is shed fpr you 
and for many, for the remission of sins.

CHOIR: Amen.
The eongregation kneels. The Priest prays seeretly:

PRIEST: Therefore, bearing in mind this com- 
mand of our Savior and the Passion he endured for 
our sake, the Crucifixion, the Burial, the Ressurec- 
tion after three days, the Ascension into heaven, the 
Enthronement at thë right hand of the Father, the 
second and glorious Advent;

The Deacon takes the Paten in his right hand, and the
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të mëngjërën kryqthi, dyke mbajtur dorën e djathtë përmi të 
mëngjërën, i ngre, edhe bën shenjën e kryqit përmi Anti- 
mensin. Prifti thotë me zë të lartë:

PRIFTI: Të tuat nga të tuat ty t ’i blatojmë,
pas të gjithave dhe për të gjitha.

'KORI: Të hymnojmë, të bekojmë, ty të përhi-
rojmë, 0  Zot; dhe të lutemi, Perëndia ynë.

BEKIMI I KUNGATES
Prifti thotë fshehtazi:

PRIFTI: Gjithashtu të blatojmë këtë therore
shpirtërore dhe të pagjakme, edhe te lutemi, të 
lypim, edhe të kërkojmë: Dërgoje Shpirtin e Shenjtë 
mi ne edhe mi këto Dhurata të parëvëna.

Pastaj Prifti dhe Dhjaku bëjnë tri reverenca, i ngr.enë 
duartë dhe sytë përpjetë, kur Prifti thotë me zë të unjur:

PRIFTI: 0 Zot mëshirëplot, mos e merr prej
nesh Shpirtin e Shenjtë, që ua dërgove Apostujve 
më orën e tretë, po përsërit-e në zëmrat e shërbë- 
torëve të tu, që po të luten.

DHJAKU: Kthjello-ma zëmrën, 0  Perëndi, edhe 
përsërit-ma frymën e drejtë.

PRIFTI: 0 Zot mëshirëplot, mos e merr prej
nesh . . . .

DHJAKU: Mos më hith tej prej faqes sate, edhe 
mos ma merr Frymën tënde të Shenjtë.

PRIFTI: 0 Zot mëshirëplot, mos e merr prej
nesh . . . .
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Chalice in his left crosswise, with his right hand over the 
left, elevates them and makes the sign of the cross over the 
Antimens therewith. The Priest exclaims:

PRIEST: Thine from thine own we offer unto
thee, in all and for all.

CHOIR: To thee we sing, to thee w"e offer praise, 
to thee we render thanks, Lord our God; we pray 
unto thee, Lord our God.

CONSECRATION OF HOLY EUCHARIST
The Priest prays secretly:

PRIEST: Furthermore we offer unto thee this
spiritual and unbloody saerifice, and we pray, and 
beseech, and implore thee: Send down thy Holy 
Spirit upon us and upon these Gifts here presented,

Then the Priest and the Deacon make three reverences, 
lift up their hands, and look upward, while the Priest says 
im a low voiee:

PRIEST: 0 gracious Lord, take not away from
us thy most Holy Spirit, whom thou hast sent unto 
thy Holy Apostles at the third hour, but renew him 
in the hearts of thy servants, who pray unto thee.

DEACON: Create in me a clean heart, O Lord,
and renew in me a righteous spirit.

PRIEST: 0 gracious Lord, take not away . . .

DEACON: Cast me not away from thy presence, 
and take not away from me thy Holy Spirit.

PRIEST: 0  gracious Lord, take not away . . .
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Dhjaku i tregon Priftit Dhiskun e Shenjtë, dyke mbajtur 
Orarin me tre gishtërinjtë, dhe thotë me ze të nnjur:

DHJAKU: Shenjtëroje Bukën e Shenjtë, 0  Kry- 
ezot.

Prifti bën shenjën e kryqit përmi Bukën e Shenjtë, dhe 
thotë me zë të unjur:

PRIFTI: Dhe bëj-e këtë Bukë Trup të çëmuar 
të Krishtit tënt.

Dhjaku i tregon Priftit Kupën e Shenjtë gjithashtu, edhe 
thotë:

DHJAKU: Shenjtëroje Kupën e Shenjtë, 0  Kry- 
ezot. .

Prifti bën shenjën. e kryqit përmi Kupën e Shenjtë, edhe 
thotë:

PR IFT I: Edhe bëj-e atë, që është në këtë Kupë, 
Gjak të çëmuar të Krishtit tënt.

Dhjaku 1 tregon Priftit Dhiskun edhe Kupën tok gjith- 
ashtu, edhe thotë:

DHJAKU: Shenjtëroj-i që të dyja, 0  Kryezot.

Prifti bën shenjën e kryqit përmi Dhiskun edhe Kupën, 
edhe thotë:

PRIFTI: Dyke i ndryshuar me anën e Shpirtit 
të Shenjtë.

DH JAKU: Amin, Amin, Amin.
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The Deacon points out the Paten to the Priest, holding 
his Orarion with three fingers, and says in a low voice:

DEACON: Consecraite the Holy Bread, 0 Master,

The Priest makes the sign of the eross over the Holy 
Bread, and says in a low voice:

PBIEST: And make this Bread the precious
Body of thy Christ.

The Deacon points out the Holy Chalice to the Priest 
likewise, and says:

DEACON: Consecr-ate the Holy Chalice, O
Master.

The Priest makes the sign of the cross over ,the Holy 
Chalice, and says:

-PRIEST: And make what is in this Chalice the 
precious Blood of thy Christ,

The Deacon points out hoth Paten and Chalice to the 
Priest likewise, and says:

DEACON: Consecrate them both, 0  Master.

The Priest makes the sign of the cross over both Paten 
and Chalice, and says:

PRIEST: By changing them through thy Holy
Spirit.

DEACON: Amen, Amen, Amen.
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Që të dy bien më gjunjë, dhe Prifti thotë fshehtazi:

PRIFTI: Që tu dhurojnë kungonjësve paqesimin 
e shpirtit ; ndjesën e mëkatave; shoqërinë e Shpirtit 
të Shenjtë; trashëgimin e mbretërisë qjellore; nde- 
rin e afërimit ballëhapur dhe faqebardhë pranë teje. 
Le të mos na shpjerë në gjykim dhe në dënim, po 
le të na ndihmonjë për të fituar mëshirën dhe hirin 
e përjetmë me Shenjtorët, që të kanë pëlqyer prej 
jete, Steratërit tanë, Atërit, Patrikët, Profetët, 
Apostujtë, Lëçitësit, Ungjillorët, Dëshmorët, Konfe- 
sorët, Ashkëtinjtë, dhe gjithë shpirtet e të drejtëve, 
që kanë f jetur me besë.

Dhjaku unjet përpara Priftit, edhe i thotë me zë te unjur-*

DHJAKU: Kujto-më, 0  Kryezot.
PRIFTI: Zoti të kujtoftë në mbretërinë e tij,

gjithënjë, tani dhe përherë, dhe në jetët e jetëve.

DHJAKU: Amin.

Besnikët sheshohen, Dhjaku temjanis Dhuratat e Shenjta 
dhe Prifti thotë me zë të lartë:

PRIFTI: Veçan tërëshenjtën, të paeinuarën, të 
përmibekuarën, të lavdëruarën, Kryezonjën tonë, 
Perëndilindësen, dhe gjithënjë Virgjëreshën Mari.

TE KA HIE
KORI: Të ka hie me të vërtet të të lumërojmë 

ty Perëndilindësen; gjithmon të lumurën dhe të për-
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They both kneel, and the Priest prays secretly:

PRIEST: May they bestow upon the communi-
cants purification of soul; remission of sins; the 
fellowship of thy Holy Spirit; the inheritance of 
the kingdom of heaven; the privilege of approach- 
ing thee blamelessly and fearlessly. Let them not 
lead us to judgment and condemnation, but let them 
help us to obtain mercy and grace with the Saints, 
who have been well-pleasing unto thee through the 
ages, namely our Forefathers, Fathers, Patriarchs, 
Prophets, Apostles, Preachers, Evangelists, Martyrs, 
Confessors, Ascetics, and all the souls of the right- 
eous departed in the faith.

The Deacon bows his head to the Priest, and says in a 
low voice:

DEACON: Remember me, 0  Master.
PRIEST: May the Lord remember thee in his

kingdom, always, both now and forever, and for 
ages to come.

DEACON: Amen.

The congregation sits down. The Deaeon censes the Holy 
Gifts, and the Priest exclaims:

PRIEST: Especially let us commemorate our 
most holy. immaculate, blessed, and glorious Lady, 
the Mother of God and ever-virgin Mary.

PR AISE W ORTH Y
CHOIR: Praiseworthy 'tis humbly and piously to 

sing the glories thou dost deserve, thou ever blessed
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mikulluarën dhe Mëmën e Perëndisë sonë; më të 
nderçimen se Kerubimet dhe më të lavdëruarën pa 
përqasje nga Serafimet; që pa u-cinuar linde Fjalë 
Perëndinë; me të vërtetë Perëndilindësen ty të ma- 
dhështojmë.

Dhjaku i sjell Dhiskun me Naforën Priftit, i cili bën 
Shenjën e kryqit me atë mi Dhuratat e Shenjta, dhe thotë 
fshehtazi:

URATA PERKUJTONJESE

PR IFTI: Le të përkujtojmë Shën Jan Pagëzorin, 
Profetin dhe Parërendësin; Apostujtë e Shenjtë, të 
lavdëruar, dhe emërshkëlqyer; Shenjtin e ditës, N., 
të cilin e kremtojmë sot; edhe të gjithë Shenjtorët. 
Shtjer-e syrin mi ne, 0 Zot, me nërmjetimet e tyre; 
kujto, 0  Zot, të gjithë Orthodoksët besëmirë, që kanë 
fjetur me shpresën e ngjalljes për jetën e pasosur; 
kujto, 0  Zot, shpirtet e shërbëtorëve të jetëndërruar, 
N., dhe prëh-i në Parajsën ku shkëlqen drita e 
fytyrës sate; kujto, 0  Zot, Kishën e Shenjtë, të Për- 
gjithëshme, dhe Apostollore; kujto, 0  Zot, të gjithë 
Peshkopët, Priftërinjtë, Dhjakët, Murgët, edhe Mur- 
geshat Orthodokse; kujto, 0  Zot, Presidentin e Shte- 
teve të Bashkuara të Amerikës, edhe popullin Amer- 
ikan, edhe fal-u paqen, lumërinë, dhe pietetin; kujto, 
0  Zot, këtë qytet, çdo qytet edhe çdo vënt, edhe ba- 
norët e tyre besnikë; kujto, 0  Zot, lundrëzonj ësit, 
udhëtonjësit, të sëmurët, vuajtësit, edhe robërit; 
kujto, O Zot, ata që sjellin pemë dhe vepra të mira 
në kishët e tua; ata që kujdesen për të varfërit;



LITURGY OF ST. JOHN CHRYSOSTOM 123

one, holy and immaeulate and gracious Mother of 
our Lord, more honored than Cherubim, more glo- 
rious beyond all measure than Seraphim, thou in 
mystery God the Word hast borne for us; Mother 
of God thou art indeed, we magnify thee.

The Deacon brings a tray containing small pieces of 
.Altar-bread to the Priest, who makes the sign of the cross 
'Over the Holy Gifts therewith, and then prays secretly:

COMMEMORATION PRAYER

PRIEST: Let us commemorate the holy Prophet 
.and Forerunner, St. John the Baptist; the ho]y, 
glorious, and renowned Apostles; the Saint of this 
day, N., whose memory we celebrate; and all thy 
Saints. Look down upon us. 0 Lord, through their 
intercession; rememher, 0 Lord, all the Orthodox 
believers who have fallen asleep in the hope of a 
resurrection to everlasting life; remember, 0  Lord, 
the souls of thy departed servants, N., and give them 
rest in Paradise where the light of thy countenance 
is shining; remember. 0  Lord. the Holy, Universal, 
and Apostolic Church; remember, 0  Lord, all the 
Orthodox Bishops, Priests, Deacons, Friars and 
Nuns; remember, 0 Lord, the President of the 
United States of America, and the American people, 
and grant them peace, prosperity, and piety; re- 
member, 0  Lord, this city, every city and country, 
and the faithful dwelling therein; remember, 0  
Lord, those traveling by land, by sea, and by air, 
the sick, the suffering, and those in captivity; re-
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edhe dërgoji mëshirat e tua mi të gjithë ne.

Në Meshën e Shën Basilit të Math këndohet ky Tropar i 
Shën Marisë:

ME TY GEZOHET
KOPJ: Më ty gëzohet, 0  hirplote, tërë krijesa,

sistem i Engjëjye, gjindja e njerësve, O tempull i 
shenjtëruar, Parajs’ e arësyshme, mburrje virgjë- 
rore, prej së cilës u-mishërua dhë u-bë djalë Perën- 
dia ynë i përjetmë; se prëhrin tënt e bëri fron, dhe 
gjirin tënt e bëri më të gjërë së qjëjtë. Më ty gëzo- 
het, 0  hirplote, tërë krijesa, lavdi më ty.

Që të Dielën e Pashkës gjer Ditën e Shestjes këndohet ky 
Tropar i Shën Marisë:

ENGJELLI I THERRISTE
KORI: Engjëlli i thërriste hirplotes: Gëzohu, 

Yirgjëreshë e kulluar, dhe prapë të them, Gëzohu, 
se Biri yt u-ngjall pas tr i ditsh prej varrit. Ndriçohu, 
ndriçohu, 0  Jerusalem i ri, se lavdi e Zotit përmi ty 
ka lindur sot. Vallezo tani, dhe ngazëllohu, 0  Sion; 
dhe ti, 0  Perëndilindëse e kulluar, dëfre, se Biri yt 
sot u-ngjall.



LITURGY OF ST. JOHN CHKYSOSTOM 125

member, 0  Lord, those who bear fruit and do good 
worbs in thy Churches, those who care for the poor; 
and send down thy mercies upon all of us.

In the Liturgy of St. Basil the Great the following 
substiute is sung:

ALL THE WORLD
CHOIR : All the world, Mother of God, blessed

Mary, rejoices in thee. All angelic hosts, all genera- 
tion-s of men praise and glorify thee, O Queen of all 
heavens, pride of all virgins on earth, of whom 
Christ our Lord iwas incarnate and became a child, 
Christ our God eternal. For he made of thy lap a 
throne of all thrones, he made of thy heart a P-ara- 
dise of Saints and Angels. All the world, Mother of 
God, blessed Mary, rejoices in thee,

From Easter Snnday to the Feast of Ascension the 
follo\ying snbstitute is sung:

SEEING MARY
CHOIR: Seoing Mary full of grace, the Angel

greeted her saying, Hail all hail, and once again I 
say, AU hail, thy Son is risen from the grave in 
three days, and granted life to all the dead. Shout 
and rejoice, all ye people. Shine, 0  shine with fadi- 
ance, New Jerusalem of heaven, for ’our Savior’s 
glory upon thee dawns again. 0  dance thou now, 
leap and be merry, 0  Zion. Thou immaculate, and 
Holy Mother of our Lord, celebrate the Easter Day 
of thy Son.
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PRIFTI: Më parë kujto, 0  Zot, Kryepeshkopin 
tonë Theofan, të cilin falua Kishëve të tua të shenjta 
më paqe, shiguri, nder, shëndet, edhe ditë të gjata, 
që të presë drejtësisht fjalën e së vërtetës sate.

KORI: Dhe të gjithë dhe të gjitha.
’DHJAKU: Dhe ato që ka cilido në mëndjen, dhe 

të gjithë dhe të gjitha.
KORI: Amin.
PRIFTI: Dhe epna që me një gojë dhe me një 

zëmër ta lavdërojmë dhe ta përhymnojmë emrin tënt 
madhështor dhe të nderuar, të Atit e Birit edhe 
Shpirtit Shenjt, tani dhe përherë, dhe në jetët e 
jetëve.

KORI: Amin.
PRIFTI: Mëshira e Perëndisë dhe Shpëtimtarit 

tonë Jesu Krisht qoftë me ju të gjithë.
KORI: Dhe me frymën tënde.

Këtu dorëzohen Dhjakët. Pastaj Dhjaku qëndron në 
vëndin e zakontë përpara Derës së Bukur, dhe thotë:

LITANIA LYPESORE E DYTE
DHJAKU: Të gjithë Shenjtorët dyke kujtuar,

persëri dhe përsëri, më paqe, le t'i lutemi Zotit.
KORI: Mëshiro, 0  Zot.
DHJAKU: Për Dhuratat e çëmuara, të blatuara, 

dhe të shenjtëruara, le t'i lutemi Zotit.
KORI: Mëshiro, 0 Zot.
DHJAKU: 'Që Perëndia ynë njeridashës, që i 

mirëpriti në Alltarin e tij të shenjtë, qjellor, dhe 
mistik si erën e një arome shpirtërore, të na dër-
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PRIEST: Among the first remember, 0 Lord,
our Archbishop Theophan, and grant that he may 
rightly administer unto thy holy ehurches the word 
of thy truth in peace, safety, health, honor and length 
of days.

CHOIR: And all mankind.
DEACON: And all whom each has in mind, both 

men and women.
CHOIR: Amen.
PRIEST: And grant us with one voice and one 

heart to glorify and exalt thy most blessed and ma- 
jestic name, Father, Son, and Holy Spirit, always, 
both now and forever, and for ages to come.

CHOIR: Amen.
PRIEST: And may the mercy of our Almighty 

God and Savior Jesus Christ be with you all.
CHOIR: And with thee may it be.

Herë Deacons are ordained. The Deacon stands in his 
accustomed place in front of the Holy Doors, and says:

SECOND SUPPLICATION LITANY
DEACON: Commemorating all the Saints, again 

and again, in peace let us pray to the Lord.
CHOIR: Lord our God, have mercy.
DEACON: For the Holy Gifts now offered and 

çonsecrated, let us pray to the Lord.
CHOIR: Lord our God, have mercy.
DEACON: That our merciful God, who has re~

ceived them upon his holy, heavenly, and mystdcal 
Altar as the fragrance of spiritual perfume, wi]l
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gonjë si çperblim hirin e Përëndishmë dhe dhuratën 
e Shpirtit Shenjt, le t’i lutemi Zotit.

KORI: Mëshiro, 0  Zot.
DHJAKU: Përkrahna, shpëtona, mëshirona, dhe 

ruajna, 0  Perëndi, me hirin tënt.
KORI: Mëshiro, 0  Zot.
DHJAKU: Ditën e tërë të inbarë, të shenjtë, të 

paqme, dhe të pamëkatme, Zotit le t ’i lypim.
KORI: Falna, 0  Zot.
DHJAKU: Engjëll paqeje, udhëheqës besnik,

ruajtës të shpirteve dhe të trupeve tona, Zotit le t ’i 
lypim.

KORI: Falna, 0  Zot.
DHJAKU: Ndjesë dhe falje të fajeve dhe të më- 

katave tona, Zotit le t ’i lypim.
KORI: Falna, 0  Zot.
DHJAKU: Të mirat edhe të dobishmet për shpir- 

tet tona, dhe paqe për 'botën, Zotit le t’i lypim.

KORI: Falna, 0  Zot.
DHJAKU: Që ta shkojmë kohën e mbetur të 

j etës sonë më paqe dhe me pendim, Zotit le t ’i lypim.

KORI: Falna, 0  Zot.
DHJAKU: Mbarim të krishterë, paqesor, dhe 

faqebardhë të jetës sonë, dhe mprojtje të mirë për- 
para gjykatores së trëmpshime të Krishtit, le t ’i 
lypim.

KORI: Falna, 0  Zot.
DHJAKU: Bashkimin e fesë dhe Shoqërinë e

Shpirtit Shenjt dyke lypur, veten tonë, dhe njër-
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send down upon us in return the divine grace and 
the gift of the Holy Spirit, let us pray to the Lord.

CHOIR: Lord our God, have mercy,
DEACON: Help us, save us, have mercy on us, 

and protect us, 0 God, by thy grace.
CHOIR: Lord our God, have mercy.
DEACON: A perfect, holy, peaceful, and sinless 

day, let us beseech of the Lord.
CHOIR: We pray, grant, 0 Lord.
DEACON: An angel of peace, a faithful guide, 

and a fguardian of our souls and bodies, let us be- 
seech of the Lord.

CHOIR: We pray, grant, 0  Lord,
DEACON: Pardon and remission of our sins and 

trespasses, let us beseech of the Lord.
CHOIR: We pray, grant, 0 Lord.
DEACON: All things beneficial and salutary to

our souls, and peace for the world, let us beseech of 
the Lord.

CHOIR: We pray, gran-t, 0 Lord.
DEACON: That we may spend the rest of our

life in peace and repentance, let us beseech of the 
Lord.

CHOIR: We pray, grant, 0  Lord.
DEACON: A Christian ending to our life, pain- 

less, blameless, peaceful, and a good defense before 
the awesome tribunal of Christ, let us beseech of 
the Lord.

CHOIR: We pray, grant, 0  Lord.
DEACON: Beseeching the Lord for unity in 

faith and for the communion of the Holy Spirit, let
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jatrin, dhe tërë jetën tonë Krishtit Perëndi le tja  
pranojmë.

KORI: Ty, 0 Zot.

Sipas zakonit Grek, Litania Lypesore e Dyte kapërcehet 
përgjithërisht. Ne këtë mes, Prifti thotë fshehtazi:

URATA LYPESORE E TRETE

PRIFTI: Ty, 0 Zot njeridashës, ta dorëzojmë
jetën edhe shpresën tonë; dhe të lutemi, të lypim, 
dhe të kërkojmë: Ylerësona të kungojmë Sakramen- 
tat e tua qjellore dhe të trëmpshime nga ky Alltar i 
shenjtë dhe shpirtëror me ndërgjegjie të fjeshtë, 
për ndjesën e mëkatave, për faljen e fajeve, për sho- 
qërinë e Shpirtit të Shenjtë, për trashëgimin e mbre- 
tërisë qjellore, dhe për nderin e afërimit ballëhapur 
dhe faqebardhë pranë teje.

Besnikët bien më gjunjë. Dhjakn e ngjesh Orarin kryqthi, 
dhe Prifti thotë me zë të lartë:

PR IFTI: Dhe vlerësona, 0  Kryezot, të kuxojmë 
të përthërresim ballëhapur dhe faqebardhë ty, Per- 
ëndinë dhe Atin qjellor, dhe të thomi.

URATA ZOTERORE

KORI: Ati ynë, që je në qjell; u-shenjtëroftë
emri yt; arthtë mbretëria jote; u^bëftë dëshira jote 
si në qjell edhe mi dhe; bukën tonë të përdiçime
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us commend ourselves, and one another, and all our 
life unto Christ our God.

CHOIR: To thee, Lord our God.

In Greek use, the Second Supplication Litany is usually 
omitted. While the Deacon recites it, the Priest prays 
secretly:

FIRST SUPPLICATION PRAYER

PRIEST: To thee, 0  merciful Master, we commit 
all our life and our hope; and we pray and beseech 
and implore thee: Make us worthy to partake of 
thy heavenly and awesome Sacraments from this 
holy and spiritual Altar with a clear conscience, for 
the remission of sins, for the forgiveness of tres- 
passes, for the fellowship of the Holy Spirit, for the 
inheritance of the kingdom of heaven, for the 
privilege of approaching thee blamelessly and fear- 
lessly.

The congregation kneels. The Deacon girds his Orarion 
about him erosswise, and the Priest exclaims:

PRIEST: And enable us, 0  Lord, freely and de- 
servedly to invoke thee, God the heavenly Father, 
and to say:

THE LORD’S PRAYER

CHOIR: Our Father, who art in heaven; haL
lowed be thy name; thy kingdom come; thy will be 
done on earth as it is in heaven; give us this day
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epnaje neve sot; edhe falnaji fajet, sikundër edhe 
ne ua falim fajtorëve tanë; edhe mos na shtjer në 
ngasj e; po shpëtona nga i ligu.

PRIFTI: Se jotja është mbretëria, dhe fuqia, dhe 
lavdia, e Atit edhe Birit edhe Shpirtit Shenjt, tani 
dhe përherë, dhe në jetët e jetëve.

ICORI: Amin.

Besnikët sheshohen. Prifti këthehet nga besnikët, i bekon 
kryqthi, edhe thotë:

PRIFTI: Paqe të gjithëve.
KORI: Dhe me frymën tënde.
DHJAKU: Krerët tona le tja  unjim Zotit. 
KORI: Ty, 0 Zot.

Prifti thotë me zë të tmjur:

URATA LYPESORE E PARE
PRIFTI: Të përhirojmë, 0 Mbret i padukur, që 

krijove gjithësinë nga e paqëna me fuqinë tëndë të 
pakuiishme dhe mëshirën tënde të pamatur; ti, 0 
Zot, hidh-e syrin nga qjelli mi ata që janë unjur jo 
përpara një njeriu, po përpara teje, 0  Perëndi i tërë- 
fuqishim; pra, mirëprit-i këto Dhurata për fitimin 
tonë sipas nevojës së cilitdo prej nesh; lundrezo me 
lundrëzonjësit; udhëto me udhëtonjësit; shëroji të 
sëmurët, 0  mjek i shpirteve dhe i trupeve tona.

Pastaj Prifti thote me zë të lartë:

PRIFTI: Me hirin, dhe përdëllimet, edhe njeri-
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our daily bread; and forgive us our trespasses as 
we forgive those who trespass against us; and lead 
us not into temptation; but deliver us from evil.

PRIEST: For thine is the kingdom, and the 
power and the glory, Father, Son and Holy Spirit, 
always, both now and forever, and for ages to come.

CHOIR: Amen.

The congregation sits down. The Priest faces the congrega- 
tion, blesses it crosswise, and says:

PRIEST: Peace unto all.
CHOIR: And with thee may it be.
DEACON: Let us bow our heads unto the Lord.
CHOIR: To thee, Lord our God.

The Priest prays secretly:

SECOND SUPPLICATION PRAYER
PRIEST: We give thanks unto thee, 0 invisible 

King, who in thy boundless power and infinite mercy 
hast created the universe out of nothing; do thou 
look down from heaven upon those who have bowed 
thedr heads, not before flesh and blood, but before 
thee, Almighty God; do thou therefore administer 
these offerings for our benefit according to the spe- 
cial need of every one of us; sail with the sailors; 
travel with the wayfarers; heal the sick, 0  Physician 
of our souls and bodies.

Then the Priest exclaims:

PRIEST: Through the bounties, graee, and mercy
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dashjen e Birit të vetëm, me të cilin je i bekuar* 
bashkë me Shpirtin e tërëshenjtë, dhe të mirë, dhe 
jetëbërës, tani dhe përherë, dhe në jetët e jetëve.

KORI: Amin.

Prifti thotë me zë të 11113111:

URATA LYPESORE E DYTE

PRIFTI: Dëgjona, 0 Zoti Jesu Krisht, 0  Perën- 
dia ynë, nga banesa jote e shenjtë dhe nga froni i 
lavdëruar i mbretërisë sate; eja dhe shenjtërona, ti 
që rri me Atin në qjell, edhe ndodhesh këtu me ne 
padukurisht; dhe vlerësona me dorën tënde të fu- 
qishme për Kungatën e Shenjtë, dhe me anën tonë 
tërë popullin.

Prifti përpara Alltarit edhe Dhjaku përpara Derës së 
Bukur bëjnë tri r-everenca, dhe thonë me zë të unjur:

PRIFTI DHE DHJAKU: 0  Zot, kij mëshirë, dhe 
fal-më mua mëkatarin.

LARTESEVH

Dhjaku thotë me zë të lartë:

DH JAKU: Le të vëmë re.

Prifti e ngre Bnkën e Shenjtë, dhe thotë:

PRIFTI: Të Shenjtat të Shenjtëve.
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of thy only-begotten Son, with whom thou art 
blessed, together with thy most holy, and gracious, 
and life-giving Spirit, always, both now and forever, 
and for ages to come.

CHOIR: Amen.

The Priest prays secretly:

THIRD SUPPLICATION PRAYER

PRIEST: Hearken, 0  Lord Jesus Christ our 
God, from thy holy habitation and from the glorious 
throne of thy kingdom; come and sanctify us, thou 
who sittest with the Father dn heaven, and art here 
invisibly present with us; and vouchsafe by thy 
mighty hand to impart unto us thy sacred Body and 
thy precious Blood, and through us to all the people.

The Priest before the AJtar and the Deacon before the 
Holy Doors, make three reverences, saying* in a low voice:

PRIEST and DEACON: 0  Lord, be gracious and 
merciful unto me a sinner.

ELEVATION
The Deacon exclaims loudly:

DEACON: Let us attend.

The Priest elevates the Holy Bread, and says:

PRIEST: The Sacraments for the Saints.
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Dera e Bukur mbyllet, edhe mbulohet me kurtinën.

KORI: Një është Shenjt, një është Zot, Jesu 
Krishti, për lavdi të Perëndisë Atit. Amin.

KUNGATORJA

KORI: Lavdërojeni Zotin prej qjellit, lavdërojeni 
më të lartat. Alilluia, alilluia, alilluia.

KUNGIMI I KLERIKEVE
Në: këtë mes, Dhjaku shkon në Shenjtëroren, qëndron më 

të djathtën e Priftit, edhe thotë me zë të unjur:

DHJAKU: Theje Bukën e Shenjtë, 0  Kryezot.

Prifti e thyen Bukën e Shenjtë më katërsh, edhe thotë:

PR IFTI: Qengji i Perendisë thyhet edhe pjesëto- 
het, po nukë përçahet; hahet gjithënjë, po nukë 
soset; edhe i shenjtëron ata që e hanë.

Prifti i radhit pjesat e Bukës së Shenjtë në formën e 
Kryqit, si pason:

j  s
M U N T 

K S
Dhjaku, dyke mbajtur Orarin me tre gishtërinjtë, i txegon 

Kupën Priftit, edhe thotë me zë të unjur:
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The Holy Doors are closed, and the Curtain is drawn.

CHOIR: One is bl-est and one is Lord, Savior
Jesus Christ, the Son and glory of God. Amen.

COMMUNION HYMN
0 praise ye God, the Lord of hosts, 0  praise him 

in the highest. Alleluia, alleluia, alleluia.

COMMUNION OF CLERGY
In the meantime, the Deaeon g'oes into the Sanctnary, 

stands at the right hand of the Priest, and says in a low 
voice:

DEACON: Break the Holy Bread, 0  Master,

The Priest hreahs the Holy Bread into four pieees, and 
says:

PRIEST: The Lamb of God is broken and dis-
tributed; always broken and never divided; always 
eaten and never exhausted; it consecrates its com- 
munioants.

The Priest arranges the pieces of Holy Bread on the 
Paten in the form of a cross, as follows:

I c
N I K A 

X C
The Deacon, holding his Orarion with three fingers, points 

ont the Chalice to the Priest, and says in a low voice:



138 MESHA E SHEN JAN GOJARTIT 

DHJAKU: Mbush-e Kupën e Shenjtë, 0  Kryezot.

Prifti merr pjesën e markuar JS, bën shenjën e kryqit 
përmi Kupën, e heth brenda, dhe thotë:

PR IFT I: Plotësia e Shpirtit të Shenjtë. 
DHJAKU: Amin.

Dhjaku i jep ujën e nxehtë Priftit, edhe thotë:

DHJAKU: Bekoje ujën e nxehtë, 0  Kryezot.

Prifti e bekon kryqthi, edhe thotë:

PRIFTI: E bekuar është nxehtësia e Shenjtorëve, 
gjithënjë, tani dhe përherë, dhe në jetët e jetëve. 

DHJAKU: Amin.

Dhjaku e derth ujën e nxehtë në Kupën kryqthi, edhe 
thotë:

DHJAKU: Nxehtësia e besës, plot me Shpirtin 
Shenjt. Amin.

Pastaj Piifti dhe Dhjaku thonë fshehtazi:

URATAT KUNGATORE

PRIFTI DHE DHJAKU: Besonj, 0  Zot, edhe 
rëfenj që ti je me të vërtetë Krishti, i Bir i Perën- 
disë së gjallë, që ke ardhur në botën për të shpëtuar 
mëkatarët, nga të eilët unë jam i pari. Gjithashtu 
besonj që ky është Trupi yt i fjeshtë, dhe ky është 
Gjaku yt i çemuar. Pra, të lutem, kij mëshirë për 
mua, dhe ndjem-i fajet e dashura dhe të padashura,
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DEACON: Fill the Holy Chalice, 0  Master.

The Priest takes the piece marked IC, makes the sign of 
the cross over the Chalice therewith, drops it in, and says:

PRIEST: The fullness of the Holy Spirit.
DEACON: Amen.

The Deaeon gives the boiling water to the Priest, and says:

DEACON: Bless the boiling water, 0  Master,

The Priest blesses it crosswise, and says:

PEIEST: Blessed is the fervor of thy Saints,
always, both now and forever, and for ages to come.

DEACON: Amen.

Tbe Deacon pours the boiling water into the Chalice 
crosswise, and sayst'

DEACON: The fervor of faith, full of the Holy 
Spirit. Amen.

Then the Priest and the Deacon pray secretly:

COMMUNION PRAYERS

PRIEST and DEACON: I believe, 0  Lord, and 
I confess that thou art verily the Christ, the Son of 
the living God, who hast come into the world to save 
the sinners, of whom I am the worst one. I also 
believe that this is thy sacred Body and this, thy 
precious Blood. Therefore I pray thee, have mercy 
upon me and forgive my trespasses, both voluntary
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me fjalë a me punë, me dijë a me padijë; dhe vlerëso- 
më të kungonj Sakramentat e Shenjta për ndjesën e 
mëkatave dhe për jetën e pasosur. Amin.

Në darkën tënde mistike, 0  i Bir i Perëndisë, 
merr-me sot pjesëtar; se nukë do tu thom armiqve 
Misterin, as do të jap një puthje si Juda; po si 
kusari të thërres: Kujto-më, 0  Zot, kur të vish në 
mbretërinë tënde.

Mos më gjykoftë dhe mos më dënoftë Kungata 
jote, 0  Zot, po ma shëroftë shpirtin edhe trupin.

Ndje-më, 0  vëlla, dhe bashkëmeshëtar.

Prifti e thyen pjesën e Bukës së Shenjtë, të markuar 
KS, në aqë copë sa janë meshëtarët, edhe thotë:

PRIFTI: Ja ku i afrohem Krishtit, Perëndisë, 
dhe Mbretit tonë të pavdekur. Kungohem unë, Prifti 
i pavyer, N., me Trupin e shenjtë dhe të çëmuar të 
Zotit, edhe Perëndisë, dhe Shpëtimtarit tonë Jesu 
Krisht, për ndjesën e mëkatave të 'mia dhe për jetën 
e pasosur.

Kungon Bukën e Shenjtë, dhe thotë:

PRIFTI: Kjo m’i preku buzët, edhe do t ’i spas- 
tronjë të gjitha paudhësitë e mia."

Pastaj merr Sfyngjerin, i fshin duartë, e puth Sfyngjerin, 
e vë mënjanë, dhe thotë:
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and involuntary, whether by word or deed, whether 
wittingly or unwittingly, and enable me to partake 
of thy Holy Sacraments for the remission of my 
sins and for everlasting life. Amen.

Let me, O Son of God, Savior Christ, share at thy 
Altar thy . mystical Supper this day, I shall not tell 
to foes thy Mystery, nor shall I give thee a kiss like 
that of Judas, but likë the poor sinner shall I pray 
unto thee: Lord my God, remember me forever in 
thy realm.

Let the Communion of thy Holy Sacraments, 0  
Lord, bring me neither judgment nor punishment, 
but let it heal my soul and my body.

Forgive me, 0  brother and fellow-minister.

The Priest breaks the piece of Holy Bread marked XC 
into as many particles as there are clergymen participating 
in the Litnrgy, and says:

PRIEST: Behold, I approach Christ, our im-
mortal King and God. I, the unworthy Priest, N., 
partake of the holy and precious Body of our Lord, 
and God, and Savior Jesus Christ, for the remission 
of my sins and f or everlasting life.

He partakes of the Holy Bread, and says:

PRIEST: This has touched my lips, and it shall 
take away my iniquities, and it shall purge my sins.

Then he takes the Sponge, wipes his hands, kisses the 
Sponge, lays it aside, and says:
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PRIFTI: Dhjak, afrohu.

Dhjaku afrohet, bën një reverencë, dhe thotë:

DHJAKU: Ja ku i afrohem Krishtit, Perëndisë, 
dhe Mbretit tonë të pavdekur, Kungo-më, 0  Kry- 
ezot, me Trupin e shenjtë dhe të çëmuar të Zotit, 
edhe Perëndisë, dhe Shpëtimtarit tonë Jesu Krisht 
për ndjesën e mëkatave të mia dhe për jetën e paso- 
sur.

Prifti i jep një copë të Bukës se Shenjtë, dhe thotë:

PR IFTI: Kungohet shërbëtori i Perëndisë, Dhjak 
N., me Trupin e shenjtë dhe të çëmuar të Zotit, edhe 
Perëndisë, dhe Shpëtimtarit tonë Jesu Krisht për 
ndjesën e mëkatave të tij dhe për jetën e pasosur.

Dhjaku e merr Bukën e Shenjtë, puth dorën e Priftit, 
shkon prapa Alltarit, kungohet me atë, edhe thotë:

DHJAKU: Kjo m’i preku buzët, edhe do Pi spas- 
tronjë të gjitha paudhësitë e mia.

Prifti merr Kupën, kungohet me Yerën e Shenjtë tri 
herë, dhe thotë:

PR IFTI: Ja ku i afrohem përsëri Krishtit, Per- 
ëndisë dhe Mbretit tonë të pavdekur. Kungohem unë, 
Prifti i pavyer N., me Gjakun e shenjtë, të çëmuar, 
dhe jetëbërës të Zotit, edhe Perëndisë, dhe Shpëtim- 
tarit tonë Jesu Krisht për ndjesën e mëkatave të
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PRIEST: Deacon, approach.

The Deacon approaches, mahes a reverence, and says:

DEACON: Behold, I approach Christ, our im-
mortal King and God. Impart unto me, 0  Master, 
the holy »and precious Body of our Lord, and God, 
and Savior Jesus Christ, for the remission of my 
sins and for everlasting life.

The Priest gives him a particle of the Holy Bread, and 
says:

PRIEST: The servant of God, Deacon N., par- 
takes of the holy and precious Body of our Lord, 
and God, and Savior Jesus Christ for the remission 
of his sins and for everlasting life.

The Deacon takes the Holy Bread, kisses the hand of the 
Priest, withdraws behind the Altar, partakes of the Holy 
Bread, and says:

DEACON: This has touched my lips, and it shall 
take away my iniquities, and it shall purge my sins.

The Priest takes the Chalice, partakes of the Holy Wine 
thrice, and says:

PRIEST: Behold, again, I approach Christ, our
immortal King and God. I, the unworthy Priest, N., 
partake of the holy, precdous, and life-giving Blood 
of our Lord, and God, and Savior Jesus Christ, for 
the remission of my sins and for everlasting life in
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mia dhe për jetën e pasosur, më emrin e Atit e Birit 
edhe Shpirtit Shenjt. Amin.

Prifti i fshin bnzët me shaminë, e puth Kupën, edhe th-otë t

PRIFTI: Kjo m'i preku buzët, edhe do t ’i spas- 
tronjë të gjitha paudhësitë e mia.

Pastaj Prifti thotë:

PRIFTI: Dhjak, afrohu përsëri.

Dhjaku bën një revereneë, dhe thotë:

DHJAKU: Ja ku i afrohem përsëri Krishtit, Per- 
ëndisë, dhe Mbretit tonë të pavdekur. Kungo-më, 0  
Kryezot, me Gjakun e shenjtë, të çëmuar, dhe jetë- 
bërës të Zotit, edhe Perëndisë, dhe Shpëtimtarit tonë 
Jesu Krisht për ndjesën e mëkatave të mia dhe për 
jetën e pasosur.

Prifti i jep Kupën, edhe thotë:

PR IFTI: Shërbëtori i Perëndisë, Dhjak N., kun- 
gon me Gjakun e Shenjtë, të çëmuar, dhe jetëbërës 
të Zotit, edhe Perëndisë, dhe ShpëtimtarrUtonë Jesu 
Krisht, për ndjesën e mëkatave të tij dhe për jeten 
e pasosur, më emrin e Atit e Birit edhe Shpirtit 
Shenjt. Amin.

Dhjaku kungon Verën e Shenjte tri herë, i fshin buzët 
me shaminë, e puth Kupën edhe dorën e Priftit, i cili thotë:
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the name of Father, Son, and Holy Spirit. Amen.

The Priest wipes his lips with the Veii; kisses the Chalice 
and says:

PEIEST: This has touched my lips, and it shall 
take away my iniquities, and it shall purge my sins.

Then the Priest says:

PRIEST: Deacon, approach again.

The Deaeon makes a reverence, and says:

DEACON: Behold, again I approach Christ, our 
immortal King and God. Impart unto xne, 0  Master, 
the holy, precious, and life-giving Blood of our Lord, 
and God, and Savior Jesus Christ, for the remission 
of my sdns and for everlasting life.

The Priest gives him the Chaliee, and says:

PRIEST: The servant of God, Deacon N., par-
takes of the holy, precious, and life-giving Blood of 
our Lord, and God, and Savior Jesus Christ, for the 
remission of his sins and for everlasting life in the 
name of Father, Son, and Holy Spirit. Amen.

The Deacon partakes of the Holy Wine thrice, wipes his 
lips with the Veil ,and kisses the Chalice and the hand of 
the Priest,,who says:
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PRIFTI: Kjo t ’i preku buzët, edhe do t ’i spas- 
tronjë të gjitha paudhësitë e tua.

Prifti i ndan pjesat e Bukës së Shenjtë, të markuara MU 
dhe NT në eopra të vogla për kungonjësit llaikë, dhe i heth 
në Kupën, të cilën e mbulon me Mbulesën. Gjithashtu e vë 
Yllthin mi Dhiskun, dhe e mbulon me Mbulesën. Pastaj thotë 
f  shehtazi:

URATA PAS KUNGATES
PR IFTI: Të përhirojmë, 0  Kryezot njeridashës, 

mirëbërës i shpirteve tona, se na vlerësove sot për 
Sakramentat e tua qjellore dhe të pavdekura; prir- 
na në udhën e drejtë; foreona të gjithë me besën 
tënde; mpronaje jetën; shiguronaji çapet; me ura- 
ta t edhe lutjet e Perëndilindëses së lavdëruar dhe 
gjithënjë virgjëreshës Mari, dhe të gjithë Shenjto- 
rëve.

Në këte mes, Dhjaku thotë fshehtazi:

TROPARET E PASHKE3
DHJAKU: Passi pamë ngjalljen e Krishtit, le

t ’i falemi Zotit të Shenjtë Jesu, të vetëmit te pamë- 
katmë. Kryqit tënt po i falemi, 0  Krisht, edhe
ngjalljen tënde të shenjtë po hymnojmë dhe lavdë- 
rojmë, se ti je Perëndia ynë, veç teje nukë njohim 
tjatër, emrin tënt po emërojmë. Se ja, me anën e 
Kryqit ardhi gezimi në tërë botën, se dyke duruar 
Kryqin, e dërmove vdekjen me vdekje.

Ndriçohu, ndriçohu, 0  Jerusalem i ri, se lavdi e
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PRIEST: This has touched thy lips, and it shall 
take away thy iniquities, and shall purge thy sins.

Th& Priest divides the pieces of the Holy Bread marked 
NI and KA into small particles for the lay conimimicants, 
and places them in the Holy Chalice, which he covers with 
the Veil. Likewise he places the Star-cover over the Paten, 
and covers the latter with the Veil. Then he prays secretly:

POST-COMMUNION PRAYER

PRIEST: We thank thee, 0 meroiful Master, ben- 
efactor of our isouls, for .thou hast vouchsafed this 
day to impart unto us thy heavenly and immortal 
Sacraments; direct us into the right w ay; strength- 
en all of us in thy faith ; protect our life; guard our 
steps; through the prayers and supplications of the 
glorious Mother of God and ever-virgin St. Mary, 
and of all the Saints.

In the meantime, the Deacon reeites secretly:

EASTER ANTHEMS
DEACON: Now that we have seen the resurrec- 

tion of Christ, let us bow before the Holy Lord Jesus 
who .alone is sinless. We worship thy Cross, 0  
Christ, and we praise and glorify thy resurrection; 
for thou art our God, and we know no other beside 
thee, and we call upon thy name. For lo, through 
the Cross is joy come into all the world, for he has 
endured crucifixion and has defeated death by his 
death.

Shine, 0  shine with radiance, New Jerusalem of
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Zotit përmi ty ka lindur sot. Vallezo tani dhe nga- 
zëllohu, 0 Sion; dhe ti, 0  Perëndilindëse e kulluar, 
dëfre, se Biri yt sot u-ngjall.

0 Pashka e madhe, 0 Zoti Krisht 0  Shpëtimtar, 
Perëndi dhe Fjalë, urtësi edhe fuqi; shpjer-na pra 
lart, në Parajs’ e në qjell, ku mbretëron ti 0  Zot 
për jetë, mi fronin e gjithë botëve.

Pastaj Dera e Bukur hapet. Besnikët ngrihen. Dhjaku 
inerr Kupën nga Prifti, e ngre, këthehet nga besnikët, edhe 
thote:

DH JAKU: Me frikë Perëndie, besë, dhe dashuri 
afrohuni.

KOKI: I bekuar ësht ay, që vjen më emrin e
Zotit. Perëndia është Zoti, dhe u-çfaq nër ne.

Në këtë mes, Dhjaku këthehet, edhe e vë Kupën mi All- 
tarin.

KUNGIMI I POPULLIT
Ata që dëshërojnë të kungojnë afrohen. Prifti këndon 

Uratën e Kungatës: “Besonj, O Zot, edhe rëfenj . . 
Pastaj i jep Kungatën e Shenjtë nga Kupa cilitdo, edhe 
thotë:

PRIFTI: Shërbëtori i Perëndisë, N., merr Kun- 
gatën e Shenjtë për ndjesën e mëkatave të tij dhe 
.për jetën e pasosur.

KORI: Trupin e Krishtit kungoni, burimin e
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heaven, for our Savior’s glory upon thee davns 
again. 0  dance thou now, leap and be merry, 0 
Zion; thou immaculate and Holy Mother of our Lord, 
celebrate the Easter I>ay of thy son.

0 Easter most blessed, 0  Savior Christ our gra- 
cious Lord; light and wisdom supernal, Word of 
God ineifable; grant unto us to rejoice with thee 
when thou shalt come with glory and power, to reign 
over us eternally,

Then the Holy Doors are opened. The congregation rises. 
The Deaeon takes the Chalice from the Priest, elevates it,. 
faces the congregation, an<i says:

DEACON; With fear of God, faith, and charity, 
approach.

CHOIR: Praised and blest is he that comes in
the Lord’-s name. God the Lord is revealed to us.

In the meantime, the Deacon retnrns to the Altar, and 
places the Chalice thereon.

COMMUNION OF PEOPLE
Those who desire to communicate approach. The Priest 

reads aloud the Communion Prayer: fT believe, O Lord, and 
I confess . . Then he imparts the Holy Communion 
from the Chaliee to each one, and says:

PRIE'ST: The servant of God, N., partakes of
the Holy Communion for the remission of his sins 
and f or everlasting life.

CHOIR: Come nad reeeive the Bread of Heaven,
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pavdekur ugjëroni. Alilluia, alilluia, alilluia.

Në darkën tënde mistike, 0  i Bir i Përëndisë, 
merr-me sot pjesëtar, se nukë do tu tregonj armiqve 
Misterin, as do të jap një puthje si Juda, po si kusari 
të thërres: Kujtomë, 0  Zot, kur të vish në mbre- 
tërinë tënde.

Pastaj Prifti e vë Kupën mi Alltarin, këthehet nga bes- 
nikët, i bekon kryqthi, dhe thotë:

PRIFTI: 0 Perëndi, shpëtoje popullin tënt, edhe 
bekoje trashëgimin tënt.

KORI: Pamë dritën e vërtetë, muarmë frymën 
qjellore; gjetmë besën e vërtetë, dyke iu-falur Tri- 
nisë pandarë; se ajo na shpëtoj.

Prifti merr Sfyngjerin, i fshin coprat e Bukës së' Meshës 
nga Dhisku, i heth në Kupën, edhe thotë:

PRIFTI: Shpërlaji, 0  Zot, mëkatat e atyre, që 
u-kujtuan në Gjakun tënt të çëmuar, me nërmjetimet 
e Shenjtorëve të tu.

DHJAKU: Amin.

Prifti e mbulon Kupën, vë mi Dhiskun Yllthin, Mbulesën 
e Dhiskut, edhe Mbulesën e Madhe, e temjanis Kupën tri 
herë, dhe thotë me zë të unjur:

PRIFTI: Lartësohu në qjell, 0  Zot, edhe lavdia 
jote e mbuloftë tërë dhenë.
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and taste the Wine of the immortal fonntain. Ah 
leluia, alleluia, alleluia.

Let me, 0 Son of God, Savior Christ, share at thy 
Altar thy mystical Supper this day. I shall not tell 
to foes thy mystery, nor shall I give thee a kiss like 
that of Judas, but like the poor isinner shall I pray 
unto thee: Lord my God, remember me forever in 
thy realm.

Then the Priest places the Chalice on the Altar, faces the 
congregation, blesses it crosswise, and says:

PRIEST: 0 Lord, save thy people, and bless thy 
inheritance.

CHOIR: We have seen the very light, received 
the heavenly Spirit now, we have found the truth- 
ful faith of the Lord, by adoring Trinity indivisible, 
which forever saved us.

The Priest takes the Sponge, wipes therewith the remain- 
ing particles of Altar-bread on the Paten into the Chalice, 
and says in a lo.w voice:

PRIEST: Wash away, 0 Lord, the sins of all
those who are commemorated in thy precious Blood 
through the prayers of thy Saints.

DEACON: Amen.

The Priest covers the Chalice, places the Star Cover, the 
Paten-Veil, and the folded Great Veil, upon the Paten, 
censes the Chalice thrice, and says in a low voice:

PRIEST: Be thou exalted in heaven, 0  Lord,
and thy glory above all the earth.
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Prifti e merr Dhisktm, e vë mi kokën e Dhjakut, i cili 
shkon dhe e vëndos mi Tryezën e Blatës. Prifti e merr 
Kupën, këthehet nga besnikët, edhe thotë me zë të nnjur:

PRIFTI: I bekuar është Perëndia ynë..

Pastaj Prifti thotë me zë të lartë:

PRIFTI: Gjithënjë, tani dhe përherë, dhe në 
jetët e jetëve.

Besnikët sheshohen.

LE TE MBUSHEN

KORI: Amin. Le të mbushen gojët tona gji-
thënjë me hymne dhe lavdërime për ty, 0  Zot, se na 
vlerësove sot të kungojmë Sakramentat e tua të per- 
ëndishme, të pavdekura, dhe jetëbërëse; shentërona 
me hirin edhe mëshirën tënde gjithënjë, 0  Zot, dhe 
shigurona me drejtësinë tënde.

Në këtë mes, Prifti e vë Kupën mi Tryezën e Blatës. 
Dhjaku del nga dera e veriut, qëndron në vendin e zakontë 
përpara Derës së Bukur, dhe thotë:

UTANIA PAS KUNGATES

DHJAKU: 0 të drejtë, passi kunguam Misteret 
e perëndishme, të shenjta, të kulluara, të pavdekura, 
jetëbërëse, dhe të trëmpshime të Krishtit, sikundër
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The Priest takes the Paten and sets it upon the head of 
the Deacon, who goes and places it on the Oblation Table. 
The Priest takes the Chalice, faces the congregation, and 
says in a low voice:

PRIEST: Blessed is our God.

Then the Priest exclaims:

PRIE'ST: Always, both now and forever, and
for ages to come.

The congregation sits down.

LET OUR MOUTHS

CHOIR: Amen. Let our mouths be always filled 
with hymns and eulogies for thee, O Lord our God, 
so that we may .sing praises to thee, for thou hast 
granted unto us to partake today of thy immortal 
Sacraments, bestowing life eternal and salvation; 
sanctify us with thy grace and mercy this day and 
forever, 0  Lord, in thy truth. Alleluia, allëluia, 
alleluia.

In the meantime, the Priest places the Chalice upon the 
Oblation Table. The Deacon goes out through the north 
door, stands in his accustomed place before the Holy Doors, 
and says:

POST-COMMUNION LITANY

DEACON: 0  believers! Having partaken of the 
divine, holy, immaculate, immortal, heavenly, life- 
giving, and awesome Sacraments of Christ, let us
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i ka hie, le ta përhirojmë Zotin*
KORI: Mëshiro, 0 Zot.
DHJAKU: Përkrahna, shpëtona, mëshirona, dhe 

ruajna, 0  Perëndi, me hirin tënt.
KORI: Mëshiro, 0  Zot.
DHJAKU: Ditën e tërë të mbarë, të shenjtë, të

paqme, dhe të pamëkatme dyke lypur> veten tone, 
dhe njërjatrin, dhe tërë jetën tonë Krishtit Perëndi 
le tja pranojmë.

KORI: Ty, O Zot.

Prifti e palos Antimensin, bën Sbenjën e kryqit me Un- 
gjillin përmi • atë, edhe thotë:

PRIFTI: Se ti je shenjtërimi ynë, dhe ty të dër- 
gojmë lavdi, Atit e Birit edhe Shpirtit Shenjt, tani 
dhe përherë, dhe në jetët e jetëve.

KORI: Amin.
PRIFTI: Më paqe le të shkojmë. 
KORI: Më emrin e Zotit.
DHJAKU: Le t’i lutemi Zotit. 
KORI: Mëshiro, 0  Zot.

Prifti del nga Dera e Bukur, qendron përpara korës së 
Xrishtit, i shoqëruar prej Dhjakut, edhe thotë me zë të lartë:

URATA E TRIBUNES

PRIFTI: 0  Zot, bekoji ata që të bekojnë dhe ata 
që të kanë besim; shpëtoje popullin tënt edhe tra- 
shëgimin tënt. Ruaje plotësinë e kishës sate; shenj-
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worthi]y give thanks unto the Lord.
CHOIR: Lord our God, have mercy,
DEACON: Help us, save us, have mercy on us,

and protect us, 0  God, by thy grace.
CHOIR: Lord our God, have mercy.
DEACON: Beseeching a perfect, holy, peaceful,

and sinless day, lert us commend ourselves, and one 
another, and all our life unto Christ our God.

CHOIR: To thee, Lord our God.

The Priest folds the Antimens, makes the sign of the 
cross over it with the Gospel Book, and says:

PRIEST: For thou art our sanctification, and
unto thee we ascribe glory, Father, Son, and Holy 
Spirit, always, both now and forever, and for ages 
to come.

CHOIR: Amen.
PRIEST: Let us depart in peace.
CHOIR: In peace, in the Lord's name,
DEACON: Let us pray to the Lord.
CHOIR: Lord our God, have mercy.

The Priest goes out through the Holy Doors, stands before 
the Icon of Christ accompanied by the Deacon, and recites 
aloud:

TRIBUNE PRAYER

PRIEST: 0 Lord, bless those who bless thee and 
trust in thee; save thy people and thy inheritance. 
Preserve the fullness of thy church; sanctify those
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tëroji ata që dësherojnë bukurinë e shtëpisë sate; 
lavdëroji me fuqinë tënde të perëndishine; dhe mos 
na nev-erit ne që shpresojmë mi ty. Fal-i paqen botës 
sate, kishëve të -tua, priftërinjve, popullit Amerikan, 
edhe gjithë popujve të botës. Se të gjitha dhuratat 
e mira zbresin që lartazi prej teje, Atit të dritëve, 
dhe ty të dërgojmë lavdi, përhirim dhe adhurim, 
A-tit e Birit edhe Shpirtit Shenjt, tani dhe përherë, 
dhe në j etët e j etëve.

KORI: Amim, Emri i Zotit qoftë i bekuar që 
tani dhe gjer më jetë. {Tri hereJ)

Në këtë mes, Prifti këthehet në Alltar nga Eera e Bukur, 
shkon në Tryezën e Blatës, dhe thotë fshehtazi:

URATA MBARONJESE
PRIFTI: 0  Krisht, 0  Perëndia ynë, që je vetë

plotësimi i Ligjës dhe i Profetëve, dhe ke mbaruar 
tërë pllanin e Atit për shpëtimin tonë, mbush-i zëm- 
rat tona me gas e me ngazëllim, gjithënjë, tani dhe 
përherë, dhe në. jetët e jetëve. Amin.

DHJAKU: Le t ’i lutemi Zotit. 
KORI: Mëshiro, 0  Zot,
Prifti i bekon besnikët kryqthi, dhe thotë:

P R IFT I: Bekimi, mëshira, dhe hiri i Zotit arthtë 
mi ju, gjithenjë, tani dhe përherë, dhe në jetët e 
jetëve.

KORI: Amin,
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who.love the beauty of thy house; glorify them in 
recompense with.thy divine power? and forsake us 
not who rely on thee, Give peaee to thy world, to 
thy churches, to thy priests, to the American people, 
and to all the peoples of the world, For every good 
and perfect gift is from above, and comes from thee  ̂
the Father of lights, and unto thee we ascribe glory, 
thanksgiving and worship, Father, Son, and Holy 
Spirit, alwlays, both.now and forever, and for ages 
to come*

CHQIR: Amen. May the Lord?s name be blessed 
for generations, for ages, and forever. (Thrioe.)

In the meantime, the Priest retnrns into the Altar throngh 
the Holy Doors, goes to the Oblation Table, and prays 
secretly:

CONCLUDING PRAYER
PRIEST: 0 Christ our God, who art thyself the 

consummatiomof the Law and the Prophets, and 
hast fulfilled the plan of the Father for our salva- 
tion, do thou fill our hearts with joy and gladness, 
always, both now and forever, and for ages to come, 
Amen.

DEACQN: Let us pray to the Lord.
CHOIR: Lord our God, have mercy.
The Priest hlesses the congregation erossvvise, and says:

PRIEST: May the blessing of the Lord, his 
mercy and grace be upon you, always, both now and 
forever, and for ages to come.

CHOIR: Amen.
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PRIFTT: Lavdi më ty, 0  Krisht Perëndi, shpresa 
jonë, lavdi m;ë ty.

KORI: Lavdi Atit e Birit edhe Shpirtit Shenjt, 
tani dhe përherë, dhe në jetët e jetëve. Amin. Më- 
shiro, 0 Zot; mëshiro, 0  Zot; mëshiro, 0 Zot. Beko, 
0  Kryezot.

Prifti i bekon besnikët kryqthi, edhe thotë:

PERLESHIMI

PRIFTI: Krishti, Perëndia ynë i vërtetë, që u- 
ngjall së vdekurësh, me nërmjetimet e Shën Marisë; 
me fuqinë e Kryqit të çëmuar dhe jetëbërës; me 
mprojtjen e Forcave Engjëllore; të Shën Jan Pagë- 
zorit, Profetit edhe Parërendësit; të Apostujve të 
shenjtë, të lavdëruar, dhe emërshkëlqyer; të Shën 
Jan Gojartit (a të Shën Basilit të M ath); të Stër- 
atërve të perëndishmë Shën Joakimit edhe të Shën 
Annës; të Shenjtit të Kishës N .; të Shenjtit të ditës 
N., të cilin kremtojmë sot; edhe të gjithë Shenjto- 
rëve; na mëshiroftë dhe: na shpëtoftë, si Perëndi i 
mirë, njeridashës, dhe mëshirëplot.

Me uratat e.Shën Atërve tanë, 0  Zoti ynë Jesu 
Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona.

Prifti qëndron në çapin e funtmë të shkallës përpara
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PKIEST: Glory to thee>. 0  Christ, our God and
our hope, glory to thee.

CHOIR: Glory to Father, Son, and Holy Spirit, 
always, both now and forever, and for ages to come. 
Amen. Lord our God, have mercy; Lord our God, 
have mercy; Lord our God, have mercy. Bless, O 
Master.

The Priest blesses the eongregation erosswise, and says:

BENEDICTION

PRIEST: May our gracious and merciful Lord, 
Jesus Christ, our true God, who rose from the 
dead, through the intercession of his most blessed, 
holy, and immaculate Mother Saint Mary; through 
the might of the hoiy and life-giving Cross; through 
the protection of the holy and heavenly Angelic 
Po\yers; of the holy and glorious Prophet and Fore- 
runner, Saint John the Baptist; of the holy, glo- 
rious, and renowned Apostles; of our holy Father, 
Saint John Chrysostom (or Saint Basil the Great) ; 
of -the holy, righteous, and divine ancestors, Saint 
Joachim and Saint Ann; of the Patron Saint N. of 
this Church; of Saint N., whose memory we cele- 
brate today; and of all the Saints; have mercy upon 
us and save us.

Through the prayers of our Holy Fathers, 0 Lord 
Jesus Christ our God, have mercy upon us and save 
us.

The Priest stands on the lowest step of the stairs before
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Derës së Bukur me Kryqin ne dorën e mëngjër, u ndan 
Naforën besnikëve, dbe thotë:

PRIFTI: Bekimi dhe mëshira e Zotit arthtë mi 
ju.

Besnikët përshëndoshin Kryqin, marrin Naforën, dhe 
shkojnë nga Kisha. Në këtë mes, Dhjaku shkon në Tryezën 
e Blatës, mbaron Dhuratat e Shenjta, e fshin Kupën, i ve 
Enët e Shenjta në vëndin e zakontë, dhe i mbulon me 
Mbulesën e madhe. Pastaj Prifti dhe Dhjaku thonë.:

URATAT PAS MESHES
PRIFTI: 0  Krisht, 0  Perëndia ynë, mbret i 

qjellit edhe krijetari i gjithësisë, të përhirojmë për 
të gjitha të mirat që na ke dhuruar dhe për Sakra- 
mentat e tua të shenjta dhe jetëbërëse që na kun- 
gove. Pra, të lutemi, 0  Zot i hirshim dhe mëshirë- 
plot: Ruajna nënë mprojtjen tënde, nënë hien e 
krahëve te tu; dhe vlerësona gjer në ditën e funtme 
me ndërgjegje të fjeshtë të marrim Kungatën e 
Shenjtë për ndjesën e mëkatave tona dhe për jetën 
e pasosur. Se ti je buka e jetës, burimi i shenjtë- 
rimit, dhuronjësi i dhuratave qjellore, dhe ty të 
dërgojmë lavdi, Atit e Birit edhe Shpirtit Shenjt, 
tani dhe përherë, dhe në jetët e jetëve. Amin.

Tani përlëshoje shërbëtorin tënt, 0  Zot, më paqe 
sipas fjalës sate, se sytë e mi e panë shpëtimin tënt, 
që ke pregatitur përpara gjithë popujve, dritë për të 
ndriçuar paganët, edhe lavdi për popullin tënt IsraeL
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the Holy Doors with the Cross in his left hand, distributes 
the Altar-bread to the congregation, and says:

PRIEST: The Lord’s blessing and mercy be with 
you.

The worshippers kiss the Cross, receive the Altar-bread, 
and leave the CHurch. In the meantime, the Deacon goes to 
the Oblation Table, consumes the Holy Gifts, wipes the 
Chalice, places the Holy Vessels in their accustomed place, 
and covers them with the Great Veil. Then the Priest and 
the Deacon pray:

POST-LITURGIC PRAYERS
PRIEST: 0 Ohrist, our God and Master, king of 

heaven, and creator of the universe, we thank thee 
for all the 'blessings thou hast bestowed upon us, and 
for thy holy and life-giving Sacraments which thou 
hast imparted unto us, Therefore, we pray thfee, 0 
gracious and merciful Lord: Keep us under thy pro-. 
tectlon, under "the shelter of thy wings; and grant 
that even unto our last breath we may worthily and 
with a pure conscience receive thy Holy Communion 
for the remission of our sins and for everlasting 
life. For thou art the Bread of Life, the fountain of 
consecration, the donor. of heavenly gifts, and unto 
thee we ascribe glory, Father, Son, and Holy Spirit, 
always, both now and forever, and for ages to come. 
Amen.

Now dismiss, 0  Lord my God, thy servant in 
peace and mercy, for thy word has been fulfilled this 
day, for my eyes have beheld thy redemption, thy 
salvation now, which thou hast granted to all re-
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DHJAKU: Shenjt Perëndi, Shenjt i fuqishmë,
Shenjt i pavdekur, mëshirona. (Tri here.)

Lavdi Atit e Birit edhe Shpirtit Shenjt, tani dhe 
përherë, dhe në jetët e jetëvë. Amin.

Trini e tërëshenjtë, mëshirona; O Zot, hirësoji 
mëkata tona; 0  Kryezot, fal-i paudhësitë tona; 0  
i Shenjtë, vështroji, dhe shëroji sëmundjet tona për 
emrin tënt.

Mëshiro, 0  Zot. (Tri here.)
Lavdi Atit e Birit edhe Shpirtit Shenjt, tani dhe 

përherë, dhe në jetët e jetëve. Amin.
Ati ynë, që je në qell; u-shenjtëroftë emri yt; 

arthtë mbretëria jote; u-bëftë dëshira jote si në qell 
edhe mi dhe; bukën tonë të përdiçime epnaje neve 
sot; edhe falnaji fajet, sikundër edhe ne ua falim 
fajtorëve tanë; edhe mos na shtjer në ngasje, po 
shpëtona nga i ligu.

PR IFTI: Se jotja është mbretëria, dhe fuqia, dhe 
lavdia, e Atit e Birit edhe Shpirtit Shenjt, tani dhe 
përherë, dhe në jetët e jetëve.

DHJAKU: Amin.
PRIFTI: Fjala jote si një pishtar, shkëlqeu dhe 

ndriti, botën e tërë me dituri; thesaret e varfërisë 
na dhuroj, dhe lartësin’ e përunjësisë na tregoj. Po 
siç na rrite me fjalë, Atë Shën Jan Gojartë, lutju 
Krishtit, Fjalës Perëndi, të shpëtohen shpirtet tona.

DHJAKU: Në tërë dhenë dolli fama jote, se ajo 
ka pritur fjalën tënde, kur përhape dogmat e per- 
ëndishme. madhështove natyrën e gjërave, riformove
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pentant people on earth, light of revelation nnto 
Gentiles, and glory forever unto Israel.

DEACON: 0 thrice-holy, 0  Lord mighty, 0 God 
immortal, have mercy on us. (Thrice.)

Glory to Father, Son, and Holy Spirit, always, 
both now and forever, and for ages to eome. Amen.

0 Holy Trinity, have mercy on us. 0 Lord, for- 
give our sins, 0 Master, pardon our trespasses. O 
Holy One, visit and heal our infirmities for thy 
name’s sake.

Lord our God, have mercy. (Thrice.)
Glory to Father, Son, and Holy Spirit, always, 

both now and forever, and for ages to come. Amen.
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy 

name, thy kingdom come; thy will be done on earth 
as it is in heaven: give us this day our daily bread; 
and forgive us our trespasses as we forgive t'hose 
who trespass against us'; and lead us not into temp- 
tation; but deliver us from evil.

PRIEST: For thine is the kingdom, and the
power, and the glory, Father, Son, and Holy Spirit, 
always, both now and forever, and for ages to come.

DEACON: Amen.
PRIEST: Thy graceful sermon, shining like a

torch-light, enlightened all the Churches of the 
world, enriched mankind with Christian virtues. 
Teacher and Father, St. John Chrysostom, intercede 
with Christ our God for the salvation of our souls.

DEACON: Thy sermon is gone out into all the 
earth, and thy message has reached all men; thou 
hast preached religion with divine eloquence; thou
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zakonet e njerësve, Shën Basil Kryeprift, Atë oshe- 
nar, lutju Zotit Krisht Perëndi, të shpëtohen shpirtet 
tona.

PRIFTI: 0 mburonj’ e patronditur e të Krish-
terëve, nërmjetare e palodhur e besnikëve, vër-u 
veshin mëkatarëve me dhëmpshëri, se po të thër- 
resim besërisht, 0 Nën’ e Zotit Jesu ICrisht, 0  Mari 
Virgjëreshë: Ndihna me nërmjetimet, dhe lutjet
mëshirëplote, dhe mpro përherë gjdth’ ata, që të 
lusin, 0 Perëndilindëse.

DHJAKU: Ti je e nderuar mi Kerubim, dhe e 
lavdëruar pa përqasje mi Serfaim;; ti me të vërtetë 
linde Fjalë Perëndinë; pra ty të madhështojmë, 
Perëndilindëse.

PRIFTI: Lavdi me ty, 0 Krisht Perëndi, shpresa 
jonë, lavdi më ty.

DHJAKU: Lavdi Atit e Birit edhe Shpirtit
Shenjt, tani dhe përherë, dhe në jetet e jetëve. Amin. 
Mëshiro, 0  Zot; mëshiro, 0 Zot; mëshiro, 0 Zot. 
Beko, 0 Kryezot.

PRIFTI: Krishti, Perëndia ynë i vërtetë, që u- 
ngjall së vdekurësh, me nërmjetimet e Shën Marisë, 
dhe të gjithë Shenjtorëve, na niëshiroftë dhe na 
shpëtoftë, si i mirë dhe njeridashës.

Prifti dhe Dhjaku i nxierin robat e meshës, i lajnë duartë, 
e piithin AUtarin, edhe shkojnë nga kisha.
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hast expounded the nature of all existence; thou hast 
reformed the customs of humanity; 0 Saint Basil, 
royal prelate and Holy Father, intercede with Christ 
our God, for the salvation of our souls.

PRIEST: 0 ever-present protector of Christians 
and unfailing mediator before the Creator, despise 
not the prayers of sinners, but extend thy kind as- 
sistance to us, who cal? with faith upon thee. Hasten 
to intercede, 0 Mother of God, for all those who 
honor thee.

DEACON: More honored than Cherubim, more
glorious beyond all measure than Seraphim, thou in 
mystery God the Word hast borne for us, Mother 
of God thou art indeed, we magnify thee.

PRIEST: Glory to thee, 0 Christ, our God and
our hbpe, glory to thee.

DEACON: Glory to Father, Son, and Holy Spirit, 
always, both now and forever, and for ages to come, 
Amen. Lord our God, have mercy; Lord our God, 
have mercy; Lord our God, have mercy. Bless, O 
Master.

PRIEST: May our gracious and merciful Lord
Jesus Christ, our true God, who rose from the dead, 
through the intercession of his most blessed Mother, 
Saint M-ary, and of all the Saints, have mercy on us 
and save us.

DEACON: Amen.

The Priest and the Deacon remove their vestments, wash 
their hands, kiss the Altar, and leave the Church.



KATEKIZME E SHKURTER 
E KISHES ORTHODOKSE UNDORE

HYRJA

1. Ç’ është Katekizma?
Katekizma është një libër e arësimit të Krishterë, 

e shkruar në formë pyetjesh edhe përgjigjesh.

Përse ësht i nevojshim arësimi i Kirshterë për

Arësimi i Krishterë ësht i nevojshim për ne, se. 
na shpie në Perëndinë, në shpëtimin, dhe në lum-
erme.

3. Si mundim t’i afrohemi Perëndisë?
Mundim t’i afrohemi Perëndisë me mëndje, me

dëshirë, dhe me punë.

4. Kush i afrohet Perëndisë me mëndje?
Ay që beson drejt i afrohet Perëndisë me mëndje.

5. Kush i afrohet Perëndisë me dëshirë? 
Ay që falet i afrohet Perëndisë me dëshirë.

6. Kush i afrohet Perëndisë me punë?
Ay që rron sipas dëshirës dhe Kgjes së Perëndisë i 

afrohet me punë.



A SHORT CATECHISM 
OF THE 

EASTERN ORTHODOX CHURCH
INTRODUCTION

1. What is a Catechism?
A Catechism is a book of Christian instruction 

written in the form of questions and answers.

2. Why is Christian instruction necessary f or us ?

Christian instruction is necessary for us, because 
it leads us to God, to salvation, and to happiness.

8. How can we draw near to God ?
We can draw near to God by thought, by wish, 

and by deed.

4. Who draws near to God by thought?
He who rightly believes in God draws near to him 

by thoughf.

5. Who draws near to God by wish?
He who prays to God draws near to him by wish.

6. Who draws near to God by deed?
He who lives according to God’s will and law 

draws near to him by deed.
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7. Ku mësojmë qysh ta besojmë Perëndinë? 
Mësojmë ta besojmë Perëndinë në Besoren.

8. Ku mësojmë qysh t ’i falemi Perëndisë? 
Mësojmë qysh t'i falemi Perëndisë në Uratën

Zotërore.

9. Ku mësojmë qysh të rrojmë sipas dëshirës dhe 
ligjës së Perëndisë?

Mësojmë të rrojmë sipas dëshirës edhe ligjes së 
Perëndisë në të Dhjetë Porrositë.

10. Ku mësojmë qysh ta fitojmë lumërinë e Krish- 
terë në dhenë dhe në qjellin?

Mësojmë ta fitojmë lumërinë e Krishterë në dhenë 
dhe në qjellin n ë ‘Lumërimet.

BESORJA
I. Besonj më një Perëhdi, Atin e tërëfuqishim, 

krijetarin e qjellit e të dheut e të gjithë të dukurave 
dhe të padukura;

II. Dhe më një Zot Jesu Krisht, të vetëmin Bir 
të Perëndisë, që lindi prej Atit para gjithë jetëve, 
dritë prej dritë, Perëndi të vërtetë prej Perëndie të 
vërtetë, që lindi dhe nuk u-bë, të bashkëqënshim me 
Atin, me anën e të cilit u-bënë të gjitha;

III. Që për ne njerëzit dhe për shpëtimin tonë 
zbriti prej qjellit, dhe u-mishërua prej Shpirtit 
Shenjt dhe Virgjërës Mari, dhe u-bë njeri;
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7. Where can we learn how to believe in God? 
We learn how to believe in God in the Creed.

8. Where can we learn how to pray ?
We learn how to pray in the Lord's Prayer.

9. Where can we learn how to live according to 
God’s will jand law ?

We learn how to live according to God's w-ill and 
law in the Ten Commandments.

10. Where can we learn how to achieve Christian 
happiness on earth and in heaven ?

We learn how to achieve Christian happiness on 
earth and in heavën in the Beatitudes.

THE CREED

I. I believe in one God the Father Almighty, 
maker of heaven and earth, and of all things visible 
and invisible.

11. And in one Lord Jesus Christ, the only-be- 
gotten Son of God, born of the Father before all 
ages, light of light, very God of very God, begotten 
not made, consubstantial with the Father, through 
whom all things were made;

III. Who for us men and for our salvation came 
down from heaven and was inearnate of the Holy 
Spirit and the Virgin Mary, and was made man;
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IV. Që u-kryqësua për ne në kohën e Pontit Pil- 
lat, dhe vojti, dhe u-varros;

V. Dhe u-ngjall më të tretën ditë pas Shkronjave;

VI. Dhe u-ngjit në qjell, edhe ndënji më të djath- 
tën e A tit;

V II: Dhe do të vinjë prapë me lavdi të gjykonjë 
të gjallët e të vdekurit, mbretëri’ e të cilit do mos 
ketë mbarim;

VIII. Dhe më Shpirtin Shenjt, Zotin dhe jetë- 
dhënësin, që dërgohet prej Atit, që adhurohet e lav- 
dërohet me Atin e me Birin, që foli me anën e Pro- 
f  etëve;

IX. Më një Kishë të Shenjtë, të Përgjithëshme, 
dhe Apostollore;

Rëfenj një Pagëzim për ndjesën e mëkatave;

XI. Pres ngjalljen e të vdekurve;

XII. Dhe jetën e botës që vjen. 
Amin.

11. Ç’ është Besorja?
Besorja, a Simboli i Besës, është një deklaratë e 

dobtrinave kryesore të Kishës Orthodokse Lindore, 
e çpallur prej Sinodit Ekumenik I të Nikesë më 325 
pas Krishtit edhe prej Sinodit Ekumenik II të Stam- 
bollit më 381 pas Krishtit.
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IV. And was crucified for us under Pontius Pilate, 
and suffered, and was buried;

V. And the <third day he rose according to the 
Scriptures;

VI. And ascended into heaven, and sitteth at the 
right hand of the F ather;

VII. And he shall come again with glory to judge 
the quick and the dead, and his kingdom shall have 
no end.

VIII. And I believe in the Holy Spirit, the Lord 
and life-giver, who proceedeth from the Father, who 
with the Father and the Son is worshipped and 
glorified, who spake by the Prophets.

IX. I believe in one Holy, Universal and Apostolic 
Church.

X. I confess one Baptism for the remission of 
sins.

XI. I look for the resurrection of the dead;

XII. And the life of the world to come.
Amen.

11. What is the Creed?
- The Creed, or Symbol of Faith, is a statement of 

the principal doctrines of the Eastern Orthodox 
Church, drawn up by the first Ecumenical Council 
of Nicea in 325 A.D. and the seeond Ecumenical 
Council of Constantinople in 381 A.D.
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12. Ç’ është Sinodi Ekumenik?
Sinodi Ektimenik është një kuvënt i përbërë prej 

Prellatësh, që përfaqësojnë të gjitha Patrikanat e 
vetëqeverisura dhe të gjitha Kishët Autokefale të 
Fesë Orthodokse Lindore.

1B. A janë lidhëse vëndimet e një Sinodi Eku- 
menik për të gjitha Patrikanat e vetëqeverisura, për 
të gjitha Kishët Autokefale të fesë Orthodokse Lin- 
dore, dhe për të gjithë anëtarët e tyre?

Vëndimet e një Sinodi Ekumenik janë lidhëse për 
të gjitha Patrikanat e vetëqeverisura, për të gjitha 
Kishët Autokefale të Fesë Onthodokse Lindore, dhe 
për të gjithë anëtarët e tyre.

14. Cilat janë Patrikanat e vetëqeverisura dhe 
Kishët Autokefale të Fesë Orthodokse Lindore?

Patrikanat e vetëqeverisura dhe Kishët Autokefale 
të Fesë Orthodokse Lindore janë këto që pasojnë: 
(a) Patrikana e Stambollit; (b) Patrikana e Alek- 
sandrisë; (c) Patrikana e Antiokisë; (d) Patrikana 
e Jerusalemit; (e) Patrikana e Rusisë; (f) Patri- 
kana e Rumanisë; (g) Patrikana e Serbisë; (h) 
Patrikana e Bullgarisë; (i) Kisha jVutokefale e 
Gjeorgjisë; (j) Kisha Autokefale e Kipros; (k) 
Kisha Autokefale e Sinajt; (1) Kisha Autokefale e 
Greqisë; (m) Kisha Autokefale e Shqipërisë; (n) 
Kisha'Autokefale e Pollonjës; (o) Kisha Autokefale 
e Cekoslovakisë.
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12. What is an Ecumenical Council?
An Ecumenical Council is a convention of Prelates 

representing all the self-governing Patriarchates and 
all the Autocephalous Churches of the Eastern Or- 
thodox Faith.

13. Are the decisions of an Ecumenical Council 
binding to all the self-governing Patriarchates, to 
all the Autocephalous Churc'hes of the Eastern Or- 
thodox Faith, and to all their members?

The decisions of an Ecumenical Council are bind- 
ing to all the self-governing Patriarchates, to all the 
Autocephalous Churches of the Eastern Orthodox 
Faith, and to all their members,

14. Which are the self-governing Patriarchates 
and the Autocephalous Churches of the Eastern Or- 
thodox Faith?

The self-governing Patriarchates and Autocepha- 
lous Churches of the Eastern Orthodox Faith are 
the following: (a) The Patriarchate of Constanti- 
nople; (b) The Patriarchate of Alexandria; (c) The 
Patriarchate of Antioch; (d) The Patriarchate of 
Jerusalem; (e) The Patriarchate of Russia; (f) 
The Patriarchate of Romania; (g) The Patriarch- 
ate of Serbia; (h) The Patriarchate of Bulgaria; 
(i) The Autocephalous Church of Georgia; (j) 
The Autocephalous Chureh of Cyprus; (k) The Au- 
tocephalous Church of Sinai; (1) The Autocephalous 
Church of Greece; (m) The Autocephalous Church 
of Albania; (n) The Autocephalous Church of Po-
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15. Si ësht e ndarë Besorja?
Bosorja ësht e ndarë në dymbëdhjetë nyja.

16. Cila është nyja e parë e Besores?
Nyja e parë e Besores është si pason: “Besonj 

më një Perëndi, Atin e tërëfuqishim, krijetarin e 
qjellit e të dheut e të gjithë të dukurave dhe të padu- 
kurave.”

17. Ç’ doktrina përmban nyja e parë e Besores?

Nyja e parë e Besores përmban doktrinat paso- 
njëse: (a) Perëndia është një nga esenca dhe në tri 
persona; (b) Ati Perëndi është persona e parë e 
Shën Trinisë; (c) Perëndia e bëri qjellin e dhenë dhe 
të gjitha të dukurat e të padukurat; (d) Perëndia 
ësht i gjithëfuqishim, e përmban dhe e qeveris 
gjithësinë me fuqinë e vetë.

18. Cila është nyja e dytë e Besores?
Nyja e dytë e Besores është si pason: “Dhe më 

një Zot Jesu Krisht, të vetërain Bir të Perëndisë, që 
lindi prej Atit para gjithë jetëve, dritë prej drite, 
Perëndi të vërtetë prej Perëndie të vërtetë, që lindi 
dhe nuk u-bë, të bashkëqënshim me Atin, me anën e 
të cilit u-bënë të gjitha.”

19. Ç’ doktrina përmban nyja e dytë e Besores?
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land; (o) The Autocephalous Church of Czechoslo- 
vakia.

15. How is the Creed divided?
The Creed is divided into twelve articles.

16. What is the first article of the Creed?
The first article of the Creed is as f ollows: “I be- 

lieve in one God, the Father Almighty, maker of 
heaven and earth and of all things visible and in- 
visible.,,

17. What doctrines are contained in the first 
article of the Creed ?

The doctrines contained in the first article of the 
Creed are the following: (a) God is one in essence 
and in three persons. (b) God the Father is the first 
person of the Holy Trinity. (c) God made heaven 
and earth and all things visible and invisible. (d) 
God is almighty, sustaining and governing the uni- 
verse by his power.

18. What is the second aritcle of the Creed?
The second article of the Creed is as follows:

“And in one Lord Jesus Christ, the only-begotten 
Son of God, born of the Father before all ages, light 
of light, very God of very God, begotten, not made, 
consubstantial with the Father, through whom all 
things were made.,?

19 > What doctrines are contained in the second 
article of the Creed ?
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Nyja e dytë e Besores përmban doktrinat paso- 
njëse: a) Jesu Krishti, i vetëmi Bir i Perëndisë, është 
persona e dytë e Shën Trinisë; b) Esht i baskëqën- 
shim dhe i bashkëpanismë me Atin; c) Lindi, po 
nuk u-bë, dhe të gjitha gjërat u-krijuan me anën e
tij.

20. Cila eshtë nyja e tretë e Besores?
Nyja e tretë e Besores është si pason: “Që për 

ne njerëzit dhe për shpëtimin tonë ztoriti prej qjellit, 
dhe u-mishërua prej Shpirtit Shenjt dhe Virgjërës 
Mari, dhe u-bë njeri/,

21. Ç’ doktrina përmban nyja e tretë e Resores?

Nyja e trete e Besores përmban doktrinat paso- 
njëse: a) I Bir i Perëndisë zbriti prej qjëllit; mori 
natyrën e njeriut, domethënë një shpirt arësor dhe 
një trup njerëzor; u-bë njeri i mbaruar pa pushuar 
së qëni Perëndi; dhe ban-oj mi dhenë i emëruar Jesu 
Krisht; b) u-mishërua prej Shpirtit Shenjt edhe 
Virgjëreshës Mari, e cila me të drejtë quhet Nëna 
e Perëndisë; c) Ardhi mi dhenë për të shpëtuar 
njerëzit nga mëkati, në të cilin lindin edhe rojrië, 
edhe nga vdekja, në të cilën u-dënuan që nga koha 
e rëzimit të Adamit.

22. Cila është nyja e katërtë e Besores?
Nyja e katërtë e Besores është si pason: “Dhe
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The doctrines contained in the second article of 
the Creed are the following: (a) Jesus Christ, only- 
begotten Son of God, is the second person of the 
Holy Trinity. (b) He is consubstantial and co- 
eternal with the Father. (c) He was born, but not 
made, and all things were created through him.

20. What is the third article of the Creed?
The third article of the Creed is as follows: “Who 

for us men and for our salvation came down from 
heaven and was incarnate of the Holy Spirit and 
the Virgin Mary, and was made man.,,

21. What doctrines are contained in the third 
article of the Creed?

The doctrines contained in the third article of the 
Creed are the fo7lowing: (a) The Son of God came 
down from heaven; assumed the nature of man, 
namely a reasonable soul and human flesh; became 
a perfect man without ceasing to be God; and dwelt 
on earth where he was called Jesus Christ. (b) He 
was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin 
Mary, who rightly is called the Mother of God. (c) 
He came on earth to save men from sin, in which 
they are born and live, and from death, to which 
they have been condemned ever since the fall of 
Adam.

22. What is the fourth article of the Creed? 
The fourth article of the Creed is as fol]ows: “And
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u-kryqësua më kohën e Pontit Pillat, edhe vojti, dhe 
u-varros.”

23. Ç’ doktrina përmban nyja e katërtë e 
Besores ?

Nyja e katërtë e Besores përmban doktrinat pa- 
sonjëse: a) Jesu Krishti, i Bir i Perëndisë, u-mbër- 
thye mi Kryqin, vojti, vdiq, edhe u-varros si një 
njeri i vdekshim; b) E duroj këtë dëshmëri jo për 
veten e tij, po për të gjithë njerëzit, që të na 
shpëtonjë nga mëkati dhe nga vdekja.

24. Cila është nyja e pestë e Besores?
Nyja e pestë e Besores është si pason: “Dhe u- 

ngjall më të tretën ditë pas Shkronjave.”

25. Ç’ doktrina përmban nyja e pestë e Besores?

Nyja e pestë e Besores përmban doktrinat paso- 
njëse: a) Jesu Krishti u-ngjall së vdekurësh me 
fuqinë e tij të perëndishme ditën e tretë pas vdekjes 
së vetë, sikundër u-parëtha prej Profetëve; b) E 
mundi vdekjen me vdekjen e vetë, dhe e hapi udhën 
e ngjalljes dhe të jetës së pasosur për të gjithë bes- 
nikët e vërtetë.

26. Cila është nyja e gjashtë e Besores?
Nyja e gjashtë e Besores është si pason: “Dhe 

u-ngjit në qjell, edhe ndënji më të djathtën e Atit.”
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was crucified for us under Pontius Pilate, and suf- 
fered, and was buried.”

23. What doctrines are contained in the fourth 
article of the Creed?

The following doctrines are eontained in the fourth 
article of the Creed: (a) Jesus Christ, the Son of 
God, was nailed to a Cross, suffered, died, and was 
buried like a mortal man. (b) He endured this 
martyrdom not for himself but for all men, in order 
to save u's from sin and death.

24. What is the fifth article of the Creed ?
The fifth article of the Creed is as follows: “And 

the third day he rose aceording to the Scriptures.”

25. What doctrines are contained in the fifth 
article of the Creed ?

The following doctrines are contained in the fifth 
article of the Creed: (a) Jesus Christ rose from 
the dead by the power of his divinity on the third 
day after his death, as had been foretold by the Pro- 
phets. (b) He defeated death by his death and 
opened to all true believers the way to resurrection 
and everlasting life.

26. What is the sixth article of the Creed?
The sixth article of the Creed is as follows: “And

ascended into heaven, and sitteth at the right hand 
of the Father.”
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27. Ç’ doktrinë përmfean nyja e gjashtë e Be- 
sores ?

Nyja e gjashtë e Besores përmban këtë doktrinë: 
Jesu Krishti, ditën e dyzettë pas; Ngjalljes, u-ngjit 
n§ qjell, edhe ndënji më të djathtën e Perëndisë dhe 
Atit, si i barabartë nga fuqia dhe lavdia.

28. Cila është nyja e shtattë e Besores?
Nyja e shtattë e Besores është si pason: “Dhe do 

të vinjë prapë me lavdi të gjykonjë të gjallët dhe 
të vdekurit, mbretërf e të cilit do mos ketë mbarim/'

. 29. Ç’ doktrina përmban nyja e shtattë e Besores?

Nyja e shtattë e Besores përmban doktrinat pa- 
smjëse: a) Jesu Krishti do të vinjë prapë mi dhenë 
me lavdi; b) Do t'i gjykonjë të gjallët edhe «të vde- 
kurit; c) Mbretëria e tij e përjetme do të vinjë pas 
Gjyqit të Funtmë.

30. Cila është nyja e tettë e Besores?
Nyja e tettë e Besores është si pason: “Dhe më 

Shpirtin Shenjt, Zotin dhe jetëdhënësin, që dërgohet 
prej Atit, që adhurohet e lavdërohet me Atin e me 
Birin, që foli me anën e Profetëve.”

31. Ç’ doktrina permban nyja e tettë e Besores?
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27, What doctrine is contained in the sixth article 
of the Creed ?

The following doctrine is contained in the sixth 
article of the Creed: Jesus Ch'rist on the fortieth 
day after the resurrection ascended into heaven and 
sits at the right hand of God the Father, as his equal 
in power and glory.

28. What is the seventh article of the Creed?
The seventh article of the Creed is as follows:

“And he shall come again with glory to judge the 
quick and the dead, and his kingdom shall have no 
end.M

29. What doctrines are contained in the seventh 
article of the Creed ?

The following doctrines are contained in the sev- 
enth article of the Creed: (a) Jesus Christ shall
come again on earth in glory. (b) He shall judge 
the living and the dead. (c) His everlasting king- 
dom will follow the Last Judgment.

80. What is the eighth article of the Creed?
The eighth article of the Creed is as follows: “And 

I believe in the Holy Spirit, the Lord and life-giver, 
who proceedeth from the Father,' who with the 
Father and the Son is worshipped and glorified, who 
spake by the Prophets.”

31. What doctrines are contained in the eighth 
article of the Creed ?
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Nyja e tettë e Besores përmban doktrinat paso- 
njëse: a) Shpirti i Shenjtë është persona e tretë e 
Shën Trinisë; b) Dërgohet prej A tit; c) Si Zot 
edhe Perëndi, ka të drejtë për gjithatë adhurim 
edhe lavdi, që i përkasin Atit edhe Birit; d) I fry- 
mësoj Profetët edhe Apostujtë t ’u lëçitin njerësve 
dëshirën e Perëndisë dhe t’i shkruajnë Shkripturat 
e Shenjta; e) U jep njerësve jetë shpirtërore dhe 
hir të perëndishmë.

32. Cila është nyja e nëntë e Besores?
Nyja e nëntë e Besores është si pason; “Më një 

Kishë të Shenjtë, të Përgjithëshme, dhe Apostol- 
lore.”

. Ç’ doktrina përmban nyj a e nëntë e Besores ?

Nyja e nëntë e Besores përmban këto doktrina:
a) Ka vetëm një Kishë të Krishterë të vërtetë; b) 
Kjo Kishë ësht e Shenjtë, se u-themelua prej Zotit 
edhe Shpëtimtarit tonë; c) Esht e Përgjithëshme, 
se i përmbleth të gjithë besnikët Orthodoksë të 
gjithë viseve, të gjithë popujve, dhetë gjithë kohëve; 
d) Esht Apostollore, se na është dorëzuar prej Apos- 
tujve dhe suksesorëve të tyre legjitimë pa këputje, 
pa ndryshim, dhe pa shtrëmbërim; e) Kisha Ortho- 
dokse Lindore i ka të gjitha këto karakteristika.

34. Ç’ është Kisha? 
Kisha është tokica e të gjithë të Krishterëve Or-
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The f  ollowing doctrines are contained in the eighth 
article of the Creed: (a) The Holy Spirit is the 
third person of the Holy Trinity. (b) He proceeds 
from the Father. (c) He is entitled to the same 
worship and glory which belong to thë Father and 
the Son as Lord and God. (d) He has inspired the 
Prophets and the Apostles to declare God’s will to 
men and to write the Holy Seriptures. (e) He givës 
spiritual life and divine grace to men.

32. What is the ninth article of the Creed?
The ninth article of the Creed is as follows: “I

believe in one Holy, Universal, and Apostolic 
Church.”

33. What doctrines are contained in the ninth 
article of the Creed?

The following doctrines are contained in the ninth 
article of the Creed: (a) There is only one true 
Christian Chnrch. (b) It is Holy because it has 
been founded by our Lord and Savior. (c) It is 
Universal, because it comprises all the Orthodox be- 
lievers of all countries, of all peoples, and of all times.
(d) It is Apostolic, because it has been transmitted 
to us by the Apostles and their legitimate successors 
without any break, change, or deviation. (e) The 
Eastern Orthodox Church has all these .character- 
istics.

34. What is the Church?
The Church is the congregation of all Orthodox
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th-odoksë, të bashkuar me gjithatë fe, me gjthato 
sakramenta, dhe me gjithatë hierarki.

35. Cili është i Krishterë?
I Krishterë ësht ay njeri, i cili është pagezuar, i 

cili beson më Zotin edhe Shpëtimtarin tonë Jesu 
Krisht, edhe i cili ron sipas mësimeve të tij.

36. Cili ësht i Krishterë Orthodoks?
I Krishterë Orthodoks ësht ay i Krishterë, i cili 

beson në doktrinat e formulluara prej të shtatë Sino- 
deve Ekumenike, ashtu si interpretohen prej Kishës 
Orthodokse Lindore.

37. Cilat janë të shtatë Sinodet Ekumenike?
Të shtatë Sinodet Ekumenike janë si pasojnë: a) 

E Nikesë I, 325 pas Krishtit; b) E Stambollit I, 
381; c) E Efesës, 431; d) E Khalkedonës, 451; e) 

. E Stambollit II, 553; f) E Statmbollit III, 680; g) E 
Nikesë II, 787.

38. Cila është nyja e dhjettë e Besores?
Nyja e dhjettë e Besores është si pason: “Rëfenj 

një Pagëzim për ndjesën e mëkatave,,,

39. Ç' doktrinë përmban nyja e dhjettë e Be- 
sores ?

Nyja e dhjettë e Besores përmban doktrinën pa- 
sonjëse: Cilido besnik i vërtetë duhet të marrë një 
here Sakramentin e Pagëzimit të Shenjtë.
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Christians united in the s-ame faith, the same sacra- 
ments, and the same hierarchy,

35. What is a Christian ?
A Christian is a person who is baptized, who be- 

lieves in our Lord and Savior Jesus Christ, and who 
lives according to his teaching.

36. What is an Orthodox Christian?
An Orthodox Christian is a Christian who be- 

lieves in the doctrines formulated by the seven Ecu- 
menical Councils, as they are interpreted by the East- 
ern Orthodox Ohurch.

37. What are the seven Ecumenical Councils?
The seven Ecumenical Councils are those of (a)

Nicea, 325 A.D.; (b) Constantinople I, 381 A.D.; 
(c) Ephesus, 431 A.D.; (d) Chalcedon, 451 A.D.;
(e) Cohstantinople II, 553 A.D.; (f) Constantinople 
III, 680 A.D.; (g) Nicea II, 787.

38. What is the tenth article of the Creed?
The tehth article of the Creed is as follows: “I 

confess one Baptism for the remission of sins.”

39. What doctrine is contained in the tenth ar- 
ticle of the Creed ?

The doctrine contained in the tenth article of the 
Creed is the following: Every true believer must 
receive once the Sacrament of Holy Baptism.



186 KATEKIZME E SHKURTER

40. Ç’ është Sakramenti ?
Sakramenti është një ceremoni simbolike, me anën 

e së cilës transmetohet hiri i perëndishmë.

41. Sa Sakramenta ka ?
Ka shtatë Sakramenta: Pagëzimi; a) Mirosja;

b) Kungata; c) Pëndesa; d) Dorëz'imi; e) Martesa; 
f) Efkelia.

42. Ç’ është Pagëzimi ?
Pagëzimi është Sakramenti, i cili na çpërlan nga 

mëkati origjinal, na jep një jetë të re prej hiri, na 
bën të Krishterë, bij të Perëndisë, dhe trashëgimtarë 
të mbretërisë qjellore.

48. Si bëhet Pagëzimi ?
Pagëzimi bëhet me kalljen e trishme në ujë më 

emrin e Atit e Birit edhe Shpirtit Shenjt.

44. Ç? është Mirosja?
Mirosja është Sakramenti, me anën e të cilit mar- 

rim të gjitha dhuratat e Shpirtit të Shenjtë dhe 
bëhemi të Krishterë të mbaruar.

45. Si bëhet Mirosja?
Mirosja bëhet me lyerjen e Miros së Shenjtë, të 

cilën e ka bekuar Peshkopi.

46. Ç’ është Kungata?
Kungata është Sakramenti, me anën e të cilit bash-
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40. What is a Sacrament ?
A Sacrament is a symbolic ceremony through 

which divine grace is transmitted.

41. How many Sacraments are therë?
There are seven Sacraments, namely: (a) Bap- 

tism; (b) Confirmation; (c) Communion; (d) 
Penance; (e) Ordination; (f) Matrimony; (g) 
Unction.

42. What is Baptism ?
Baptism is a Sacrament which cleanses us from 

original sin, gives us a new life of grace, makes us 
Christians, children of God, and heirs of the king- 
dom iof heaven,

43. How is Baptism administered ?
Baptism is administered by a triple immersion in 

water in the name of Father, Son, and Holy Spirit.

44. What is Confirmation ?
Confirmation is a Sacrament through which we 

receive all the gifts of the Holy Spirit and become 
perfect Christians.

45. How is Confirmation administered ?
Confirmation is administered by anointing with

Holy Chrism donsecrated by the Bishop.

46. What is Communion?
Communion is the Sacrament through which we
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kohemi me Shpëtimtarin tonë Jesu Krisht edhe bë- 
hemi pjesëtarë të jetës së pasosur.

47. Si bëhet Kungata ?
Kungata bëhet me formën e Bukës edhe Verës, 

të cilat u-transformuan në Trupin edhe Gjakun e 
Zotit edhe Shpëtimtarit tonë Jesu Krisht në Meshën 
e perëndishme.

48. Ç' është Pëndesa?
Pëndesa është Sakramenti, me anën e të cilit falen 

mëkatat e bëra pas Pagëzimit.

49. Si bëhet Sakramenti i Pëndesës?

Sakramenti i Pëndesës bëhet me rëfimin edhe 
ndjesën e mëkatave.

50. C' është Dorëzimi?
V

Dorëzimi është Sakramenti, me anën e të cilit 
klerikët marrin hirin edhe fuqinë të mbarojnë shër- 
besat e shenjta si peshkopë, si priftërinj, edhe si 
dhjakër.

51. Si bëhet Sakramenti i Dorezimit?

Sakramenti i Dorëzimit bëhet me vënien e dorës 
§ë Peshkopit.

52. Ç’ është Martesa ?
Martesa është Sakramenti, me anën e të cilit një
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are united with our Savior Jesus Christ and become 
partakers of eternal life.

47. How is Communion administered ?
Communion is administered in the form of bread

and wine which have been transubstantiated into 
the Body and Blood of our Lord and Savior in the 
divine Liturgy.

48. What is Penance?
Penance is the Sacrament through which the sins 

committed after Baptism are forgiven.

49. How is the Sacrament of Penance admin- 
istered ?

The Sacrament of Penance is administered 
through the confession and the absolution of sins.

50. What is Ordination?
Ordination is a Sacrament through which clergy- 

men receive the grace and the authority to perform 
their sacred ministries of bishops, priests, and dea- 
eons.

51. How is the Sacrament of Ordination admin- 
istered ?

The Sacrament of Ordination is administered 
through the laying-on of the bishop’s hands.

52. What is Matrimony?
Matrimony is the Sacrament through which a
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i Krishterë dhe një e Krishterë bashkohen ligjërisht 
si burrë dhe grua.

53. Si bëhet Sakramenti i Martesës?

Sakramenti i Martesës bëhet me këmbimin e una- 
zave, me kurorëzimin e çiftit, me pirjen e kupës së 
përbashkme, dhe me bekimin e lidhjes së tyre.

54. Ç’ është Efkelia?
Efkelia është Sakramenti, me anën e të cilit mar- 

rim hirin e shërimit shpirtëror dhe trupësor.

55. Si bëhet Efkelia ?
Efkelia bëhet me lyerjen e vajit të shenjtë.

56. Kush munt t ’i bënjë Sakramentat e shenjta ? 
Sakramentat e shenjta munt t ’i bëjnë këta: (a)

Peshkopi munt t ’i bënjë të gjitha Sakramentat; (b) 
Prifti munt t ’i bënjë të gjitha Sakramentat përveç 
Dorëzimit; (c) Dhjaku ndihmon' Peshkopin dhe 
Priftin për të bërë Sakramentat.

57. Cila është nyja e njëmbëdhjettë e Besores? 
Nyj-a e njëmbëdhjettë e Besores është si pason:

“Pres ngjalljen e të vdekurve.”

58. Ç’ doktrinë përmban nyja e njëmbëdhjettë e 
Besores?
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Christian man and woman are united in lawful mar- 
riage.

53. Hpw is the Sacrament of Matrimony admin- 
istered ?

The Sacrament of Matrimony is administered by 
exchanging the rings, by crowning the couple, by 
oifering them the common cup, and by blessing their 
union.

54. What is Unction ?
Unction is a Sacrament through which we obtain 

the grace of spiritual and physical healing.

55. How is Unction administëred ?
Unction is administered by anointing with Holy 

Oil.

56. Who can perform the Holy Sacraments? 
The following can perform the Holy Sacraments:

(a) The bishop can perform all Sacraments. (b) 
The priest can perform all Sacraments except Or- 
dination. (c) The deacon assists the bishop and the 
priest in performing the Sacraments.

57. What is the eleventh article of the Creed? 
The eleventh article of the Creed is as follows:

“I look for the resurrection of the dead.”

58. What doctrine is contained in the eleventh 
article of the Creed ?
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Nyja e njëmbëdhjettë e Besores përmban këtë 
doktrinë: Të gjithë të vdekurit do të ngjallen prapë 
në fundin e botës dhe do të bëhen te pavdekur.

59. Cila është nyja e dymbëdhjettë e Besores? 
Nyja e dymbëdhjettë e Besores është si pason: 

(<Edhe jetën e botës që vjen.”

60. Ç’ doktrinë përmban nyja e dymbëdhjettë e 
Besores?

Nyja e dymbëdhjettë e Besores përmban këtë 
doktrinë: Pas ngjalljes së përgjithëshme të drejtët 
do të gëzojnë një jetë lumërie të pasosur; dhe 
mëkatarët e papenduar do të vuajnë për jetë.

61. Si mbaron Besorja?
Besorja mbaron me fjalen “Amin.”

62, Ç' është kuptimi i fjalës “Amin” ?
“Amin” është një vërtetim fetar me kuptimin: 
Ashtu qoftë.

URATA ZOTERORE

I. Ati ynë që j e në qj ell;
II. U-shenjtëroftë emri y t ;
III. Arthtë mbretëria jote;
IV. U-bëftë dëshira jote si në qjell edhe mi dhe;
V. Buken tonë të përdiçime epnaje neve sot;
VI. Edhe falnaji fajet sikundër edhe në ua falim 

fajtorëve tanë;
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The doetrine contained in the eleventh article of 
the Creed is the following: All the dead will rise 
again at the end of the world and become immortal.

59. What is the twelfth article of the Creed?
The twelfth article of the Creed is as follows:

uAnd the life of the world to come.,?

60. What doctrine is contained in the twelfth 
article of the Creed ?

The doctrine contained in the twelfth article of 
the Creed is the following: After the general resur- 
rection there will be an eternal life of blessedness 
for the just, and an everlasting life of suffering for 
the unrepentant sinners.

61. How is the Creed concluded?
The Creed concludes with the word “Amen.”

62. What does “Amen” mean?
“Amen” is a religious affirmation which means:
So be it.

THE LORD’S PRAYER

I. Our Father who art in heaven;
II. Hallowed be thy name;
III. Thy kingdom come;
IV. Thy will be done on earth as it is in heaven;
V. Give us this day our daily bread;
VI. And forgive us our trespasses as we forgive 

those who trespass against u s;
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VIL Edhe mos na shtjer në ngasje;
VIII. Po shpëtona nga i ligu.
IX, Se jotja është mbretëria, dhe fuqia^dhe lav- 

dia, e Atit e Birit edhe Shpirtit Shenjt, tani dhe për- 
herë, dhe në je-tët e jetëve.

Amin.

63. Përse kjo uratë quhet IJrata Zotërore?
Kjo uratë quhet Urata Zotërore, se Zoti dhe Shpë- 

timtari ynë Jesu Krisht ua mësoj Apostujve dhe 
pasanikëve të vetë.

64. Si ndahet kjo uratë?
Kjo uratë ndahet më nëntë pjesa, domethënë në 

parëthënien, në shtatë lypjet, edhe në doksollogjinë.

65. Ç  është parëthënia?
Parëthënia është sL pason: “Ati ynë që je në 

qjell”

66. Përse Zoti ynë na mësoj ta quajmë Perëndinë 
si Atin tonë?

Zoti ynë na mësoj ta quajmë Perëndinë si Atin 
tonë, se ay është krijatori ynë edhe ne jemi të bijtë 
e tij.

67. Cila është lypja e parë e Uratës Zotërore?

Lypja e parë e Uratës Zotërore është si pason: 
“U-shenjtëroftë emri yt.”
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VII. And lead us not into temptation;
VIII. But deliver us from evil.
IX. For thine is the kingdom, and the power, 

and the glory, Father, Son, and Holy, Spirit, always, 
both now and forever, and for ages to come.

Amen.

63. Why is this prayer called the Lord’s Prayer?
This prayer is called the Lord's Prayer because

our Lord and Savior himself taught it to his Apostles 
and to his followers.

64. How is this prayer divided ?
The Lord’s Prayer is divided into nine parts, 

namely the preface, the seven petitions, and the 
doxology.

65. What is the preface?
The preface is the following: U0ur Father who 

art in heaven.M

66. Why has our Lord taught us to call upon God 
as our Father ?

Our Lord taught us to call upon God as our Father 
because he is our Creator and we are his children.

67. What is the first petition of the Lord's 
Prayer?

The first petition of the Lord’s Prayer is the fol- 
lowing: uHallowed be thy name.”
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68. Përse lutemi në lypjen e parë?

Në lypjen e parë i kërkojmë Perëndisë të na ndih- 
monjë që ta ruajmë emrin e tij të shenjtë në mëndjet 
edhe në zëmrat tona dhe ta lavdërojmë në mejtimet 
edhe në veprat tona.

69. Cila është lypja e dytë e Uratës Zotërore?

Lypja e dytë e Uratës Zotërore është si pason: 
^Arthtë mbretëria jo te”

70. Përse lutemi në lypjen e dytë?

Në lypjen e dytë i lutemi Perëndisë ta shpejtonjë 
ardhjen e mbretërisë tij edhe triumfin e idealeye 
K-ristianike të paqes dhe të drejtësisë midis të gjithë 
popujve të botës.

71. Cila është lypja e tretë e Uratës Zoterore?

Lypja e tretë e Uratës Zoterore është si pason: 
^U-beftë dëshira jote si në qjell edhe mi dhe.>?

72. Përse lutemi në lypjen e tretë?

Në lypjen e tretë i lutemi Perëndisë të na ndih- 
monjë që ta nënështrojmë dëshirën tonë në dëshirën 
e tij dhe të na forconjë për të bërë dëshirën e tij 
mi dhe, siç e bëjnë Engjëjtë dhe Shenjtorët në qjell.
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68. What do we pray for in the first petition of 
the Lord's Prayer?

In the first petition we ask God to help us keep 
his name holy in our minds and hearts and glorify 
him in our thoughts and in our deeds.

69. What is the second petition of the Lord's 
Prayer?

The second petition of the Lord’s Prayer is as 
follows: “Thy kingdom come,”

70. What do we pray for in the second petition 
of the Lord’s Prayer?

In the second petition we pray that God will 
hasten the coming of his kingdom and the triumph 
of the Christian ldeals of peace and justice among 
all the peoples of the world.

71. What is the third petition of the Lord’s 
Prayer ?

The third petition of the Lord’s .Prayer is the 
following: “Thy will be done on earth as it is in 
heaven.”

72. What do we pray for in  the third petition of 
the Lord’s Prayer?

In the third petition we ask God to help us sub- 
ordinate our will to his will and enable us to do his 
will on earth, as the Angels and Saints do it in 
heaven.
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7B. Cila është lypja e katërtë e Uratës Zotërore?

Lypja e katërtë e Uratës Zotërore është si pason: 
“Bukën tonë të përdiçime epnaje neve sot.”

74. Përse lutemi në lypjen e katërtë?

Në lypjen e katërtë i lutemi Perëndisë të na japë 
për ditë çdo gjë të nevojshime për të përmbajtur 
jetën fizike të trupeve tona dhe jetën shpirtërore të 
shpirteve tona.

75. Cila është lypja e pestë e Uratës Zotërore?

Lypja e pestë e Uratës Zotërore është si pason: 
“Edhe falnaji fajet sikundër edhe ne ua falim fajto- 
rëve tane.”

76. Përse lutemi në lypjen e pestë të Uratës Zo- 
tërore?

Në lypjen e pestë i lutemi Perëndisë te na i ndjenjë 
mëkatat që kemi bërë kundër tij, sikundër edhe 
ne ua falim shokeve mëkatat që kanë bërë kundër 
nesh.

77. Cila është lypja e gjashtë e Uratës Zotërore?

Lypja e gjashtë e Uratës Zotërore është si pason: 
:‘Edhe mos na shtjer në ngasje,”

78. Përse lutemi në lypjen e gjashtë të Urates
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73. What is the fourth petition of the Lord’s 
Prayer ?

The fourth petition of the Lord's Prayer is as 
follows: “Give us this day our daily bread.5’

74. What do we pray for in the fourth petition 
of the Lord's Prayer?

In the fourth petition we pray that G-od will give 
us each day all that is necessary to support the 
physical life of our bodies and the spiritual life of 
our souls.

75. What is the fifth petition of the Lord’s 
Pr ay er ?

The fifth petition of the Lord's Prayer is as fol- 
lows: “And forgive us our trespasses as we forgive 
those who trespass against us.5?

76. What do we pray for in the fifth petition of 
the Lord's Prayer ?

In the fifth petition we pray that God will pardon 
the sins which we have committed against him as 
we forgive the sins which our fellow men have com- 
mitted against us.

77. What is the sixth petition of the LorçPs 
Prayer?

The sixth petition of the Lord’s Prayer is as fol- 
lows: fiAnd lead us not into temptation.”

78. What do we pray for in the sixth petition of
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Zotërore?
Në lypjen e gjashtë i lutemi Perëndisë të na ndih- 

monjë për të kapërcyer çdo ngasje mëkatare,

79. Cila është lypja e shtattë e Uratës Zotërore?

Lypja, e shtattë e Uratës Zotërore është si pason:
wPo shpëtona nga i ligu.”

80« Përse lntemi në lypjen e shtattë të Uratës 
Zotërore ?

Në lypjen e shtattë i lutemi Perëndisë të na 
mpronjë gjithënjë nga çdo e keqe fizike dhe shpir- 
tërore.

81. Cila është doksollogjia e Uratës Zotërore? 
Doksollogjia e Uratës Zotërore është si pasom 

“Se jotja është mbretëria, dhe fuqia, dhe lavdia, e 
Atit e Birit edhe Shpirtit Shenjt, tani dhe përherë, 
dhe në jetët e jetëve. Amin/'

82. Përse e shtojmë këfë doksollogji pas Uratës 
Zotërore?

E shtojmë këtë doksollogji pas Uratës Zotërore 
për të treguar që jo vetëm kërkojmë mëshira nga 
Perëndia, po edhe i blatojmë lavdinë që i përket.

TE DHJETE PORROSITE

I. Unë jam Zoti Perëndia yt; mos kij të tjera 
perëndira përpara meje.
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the Lord’s Prayer ?
In the sixth petition we ask God to help us over- 

come all sinful temptations.

79. What is the seventh petition of the Lord's 
Prayer?

The seventh petition of the Lord’s Prayer is as 
follows: “But deliver us from eviL”

80. What do we pray for in the seventh petition 
of the Lord’s Prayer ?

In the seventh petition we pray that God wil-l 
always protect us from all physical and spiritual 
harm.

81. What is the doxology of the Lord’s Prayer? 
The doxology of the Lord’s Prayer is as follows:

“For thine is the kingdom, and the power, and the 
glory, Father, Son, and Holy Spirit, always, both 
now and forever, and for ages to come. Amen."

82, Why do we add this doxology after the Lord’s 
Prayer ?

We add this doxology after the Lord’s Prayer to 
show that we not only ask mercies from God, but 
also offer him that glory which is his by right.

THE TER COMMANDMENTS

I. I am the Lord thy God; thou shalt have no 
other gods before me.
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II. Mos bëj piktura të skalisura për veten tënde; 
mos i adhuro, edhe mos u shërbe.

III. Mos e përmënt më kot emrin e Perëndisë.
IV. Kujtoje ditën e Shtunë, dhe nderoje si të 

shenjtë.
V. Nderoje atin edhe nënën tënde.
VI. Mos vraj.
VII. Mos kurvëro.
VIII. Mos vith.
IX. Mos bëj dëshmi të rreme, kundër fqirit tënt,

X. Mos lakmo pronat e fqirit tënt.

83. Cila është porrosia e parë?
Porrosia e parë është si pason: “Unë jam Zoti 

Perëndia yt. Mos kij perëndira të tjera përpara 
meje.”

84. Ç’ urdhër marrim nga porrosia e parë?
Nga porrosia e parë marrim urdhërin t ’i blatojmë

vetëm Perëndisë adhurimin që i detyrojme.

85. Ç’ jemi të ndaluar të bëjmë nga porrosia e 
parë?

Nga porrosia e parë jemi të ndaluar t ’i blatojmë 
një personë a një plaçke nderin edhe adhurimin që i 
përket vetëm Perëndisë.

86. A jemi të lejuar nga porrosia e parë t ’i nde-
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II. Thou shalt not make unto thee any graven 
images; and thou shalt not bow to them, nor serve 
them.

III. Thou shalt not take the name of the Lord thy 
God in vain.

IV. Remember the Sabbath day, to keep it holy.
V. Honor thy father and thy mother.
VI. Thou shalt not kill.
VII. Thou shalt not commit adultery.
VIII. Thou shalt not steal.
IX. Thou shalt not bear false witness against 

thy neighbor.
X. Thou shalt not covet thy neighbor’s goods.

83. What is the first commandment ?
The first commandment is as follows: “I am the 

Lord thy God; thou shalt have no other gods before 
me.”

84. What are we ordered to do in the first com- 
mandment?

In the first eommandment we are ordered to offer 
to God alone the supreme worship we owe him.

85. What are we forbidden to do in the first 
commandment?

In the first commandment we are forbidden to 
offer to a person or object the honor and worship 
due to God alone.

86. Are we allowed to venerate the Angels and
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rojmë Bngjëjtë dhe Shenjtorët?
Nga porrosia e parë jemi të lejuar t*i nderojmë 

Engjëjtë dhe Shenjtorët si shërbëtorë të zgjedhur 
të Perëndisë, të cilët nërmjetojnë pranë tij per shpë- 
timin e shpirteve tona.

87. Cila është porrosia e dytë?
Porrosia e' dytë është si pason: “Mos bëj piktura 

të skalisura për veten tënde; mos i adhuro edhe mos 
u shërbe.”

88. Çy urdhër marrim nga porrosia e dytë?

Nga porrosia e dytë marrim urdhërin të mos i 
nderojmë idhullat që përfaqesojnë perëndira pagane.

89. A jemi të ndaluar nga porrosia e dytë t’i 
nderojmë konizmat e Zotit tonë, të Shën Marisë, dhe 
të Shenjtorëve?

Nukë jemi të ndaluar nga porrosia e dytë t ’i nde- 
rojmë konizmat, se i quajmë si kujtime simbolike të 
Zotit tonë, të Shën Marisë, dhe të Shenjtorëve.

90. A jemi të ndaluar nga porrosia e dytë t ’i 
nderojmë lipsanet e Shenjtorëve?

Nukë jemi të ndaluar nga porrosia e dytë t?i 
nderojmë lipsanet, se këto janë kufomat e Shenjto- 
rëve, shërbëtorëve të zgjedhur të Perëndisë.

91. Cila është porroçia e tretë?
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the Saints in the first commandment?
In the fir-st commandment we are allowed to ven- 

erate the Angels and the Saints as the chosen ser- 
vants of God, who intercede with him for the salva- 
tion of our souls.

87. What is the second commandment?
The second commandment is as follows: <4Thou 

shalt not make unto thee any graven images; and 
thou shalt not bow to them nor serve them.”

88. What are we ordered to do in the second com- 
mandment ?

In the second commandment we are ordered not 
to worship idols represen'ting pagan divinities.

89. Are we forbidden to venerate the icons of 
our I ord, of Saint Mary, and of the .’Saints in the 
second commandment?

In the second commandment we are not forbidden 
to venerate the icons, because we consider them as 
symbolic memorials of our Lord, of Saint Mary, and 
of the Saints.

90. Are we forbidden to venerate the relics of 
the Saints in the first commandment?

In the first commandment we are not forbidden 
to venerate relics of the Saints, because they are 
the bodies of the Saints, the chosen servants of our 
Lord.

91. What is the third commandment?
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Porrosia e tretë është si pason; 
më kot emrin e Perëndisë.”

“Mos e përmënt

92. Ç’ urdhër marrim nga porrosia e tretë?

Nga porrosia e tretë marrim urdhërin të flasim 
me respekt për Perëndinë, për Shenjtorët e tij, për 
Kishën e tij, për Sakramentat e tij, edhe t’i ruajmë 
striktërisht betimet edhe zotimet që bëjmë më emrin 
e tij.

93. Ç’ jemi të ndaluar të bëjmë nga porrosia e 
tretë ?

Nga porrosia e tretë jemi të ndaluar ta përdorim 
emrin e Perëndisë dhe të Shenjtorëve te tij për nëmë, 
blasfemira, profanitete, dhe betime të .çkujdesura.

94. Cila është porrosia e katërtë?
Porrosia e katërtë është si pason; “Kujtoj-e ditën 

e Shtunë, dhe nderoj-e si të shenjtë,”

95. Ç’ urdhër marrim nga porrosia e katërtë?

Nga porrosia e katërtë marrim urdhërin të pu- 
nojmë gj ashtë ditë në javë për nevojat tona shekul- 
lore, dhe ta lëmë mënjanë ditën e shtattë veçanërisht 
për adhurimin e perëndishmë.

96. Cila është dita e Krishterë e adhurimit?
Dita e Krishterë e adhurimit është e Diela, dita e 

parë e javës, ;se të Dielën Zoti ynë u-ngjall së vdeku-



CATECHISM 207

The third commandment is as follows: “Thou 
shalt not take the name of the Lord thy God in 

'vain.”

92. What are we ordered to do in the third com- 
mandment?

In the third commandment we are ordered to 
speak reverently of God, of his Saints, of his Church, 
of his Sacraments, and to keep strictly the oaths 
and vows we make in his name.

93. What are we forbidden to do in the third 
commandment?

In the third commandment we are forbidden to 
use the name of God and of his Saints in curses, 
blasphemies, profanities, and careless oaths.

94. What is the fourth commandment?
The fourth commandment is as f-ollows: “Eemem- 

ber the Sabbath day, to keep it holy.”

95. What are we ordered to do in the fourth com- 
mandment?

In the fourth commandment we are ordered to 
work six days in the week for our worldly needs 
and to set apart the seventh day especially for divine 
worship.

96. What is the Christian day of worship?
The Christian day of worship is Sunday, the first 

day of t’he week, because on Sunday our Lord rose
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rësh, edhe të Dielën Shpirti i Shenjtë zbriti mi Apos- 
tujtë.

97, Ç’ jemi të ndaluar të bëjmë nga porrosia e 
katërtë?

Jemi të ndaluar nga porrosia e katërtë të bëjmë 
punë robërishte të panevojshime, të cilat rëndojnë 
më tepër trupin se mëndjen.

98. Ç? farë pune a shërbimi ësht e lejuar të Die- 
lave ?

Fara e punës ose e shërbimit të lejuar të Dielave 
ësht ajo që imponohet nga nevoja a nga sevapi.

• 99, Ç? ditë të tjera jemi të urdhëruar prej Kishës 
që t?i ruajmë të shenjta?

Jemi të urdhëruar prej Kishës t ’i mbajmë: a) Të 
kremtet e Zotit edhe Shpëtimtarit tonë Jesu Krisht;
b) Të kremtet e Shën Marisë, Nënës së Perëndisë;
c) Të kremtet e Shenjtorëve; d) Të katër Kreshmët, 
Ditët Kreshmore, dhe Ditët e Agjërimit.

100. Si jemi të urdhëruar prej Kishës ta adhu- 
rojmë Perëndinë të Dielave dhe të kremteve?

Jemi të urdhëruar prej Kishës ta adhurojmë 
Perëndinë të Dielave dhe të kremteve, dyke vajtur 
në Meshë regullisht.

101. Cilat janë të katër Kreshmët?
Të katër Kreshmët janë këto: a) Kreshma e
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from the dead, and on Sunday the Holy Spirit de- 
scended upon the A-postles.

97. What are we forbidden to do in the third 
commandment ?

In the third commandment we are forbidden to 
do all unnecessary servile work, which requires labor 
of body rather than of mind.

98. What kind of work or labor is allowed on 
Sunday?

The kind of work or labor a?lowed on Sunday is 
that whieh is imposed by necessity or by charity.

99. What other days are we ordered by the 
Church to keep holy?

We are ordered by the Church to keep as holidavs:
(a) The Feasts of our Lord and Savior Jesus Christ;
(b) The Feasts of Saint Mary, the blessed Mother 
of God; (c) The Feasts of the Saints; (d) The 
Four Lent Seasons, the Lenten Days, and the Total 
Fast Days.

100. How are we ordered by the Church to wor- 
ship God on Sundays and holidays?

We are ordered by the Church to worship God on 
Sundays and holidays by attending the Divine Lit- 
urgy regularly.

101. What are the Four Lent Seasons?
The Four Lent Sea^ons are the following: (a)
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Pashkës, e cila përbëhet prej të pesë javëve përpara 
Pashkës; b) Kreshma e Shën Pjetrit, e cila përbë- 
het prej ditëve që bien midis së Bielës së Gjithë 
Shenjtorëve pas Rushajeve dhe së kremtes së Shën 
Pjetrit edhe Shën Palit më 29 Qershor; c) Kreshma 
e Shën Marisë, e cila përbëhet prej të dy javëvë 
përpara Shën Marisë më 15 Gusht; d) Kreshma e 
Kërshëndellave, e cila përbëhet prej të dyzetë ditëve 
përpara Kërshëndellave më 25 Dhjetor,

102. Cilat janë Ditët Kreshmore?
Ditët Kr-eshmore janë këto: a) Të gjitha të Mër- 

kurat edhe të Premtet, me përjashtimin e atyre që 
bien brënda në javën e Pashkës ose brënda në të 
dymbëdhjetë ditët midis Kërshëndallave, më 25 
Dhjetor, edhe Vëngjillës së Ujit të Bekuar, më 5 
Jenar; b) Vëngjilla e Ujit të Bekuar, më 5 Jenar; 
c) Dita e Kryqit, më 14 Shtator; d) Kokëprerja e 
Shën Jan Pagezorit, më 29 Gusht.

103. Si jemi të urdhëruar prej Kishës t?i mbajmë 
Kreshmët edhe Ditët Kreshmore?

Jemi të urdhëruar prej Kishës th mbajmë të katër 
Kreshmët edhe Ditët Kreshmore, dyke ngrënë plo- 
tërisht vetëm një herë ditën, edhe dyke mos ngrënë 
gjelle të purbuletura, si mish, pulë, peshk, qumësht, 
prodhime qumështore, verë dhe vaj, me këto përjash- 
time: a) Peshku dhe vaji lejohen të Dielën e Pallm- 
ave; Ditën e Shën Sotirit, më 6 Gusht; Ditën e 
Hyrjes së Shën Marisë^ më 21 Nëntor; edhe Ditën e 
Ungjillëzimit, më 25 Mars. b) Qumështi edhe pro-
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Easter Lent, which consists of the five weeks pre- 
ceding Easter; (b) St. Peter's Lent, which consists 
of the days intervening between the Sunday of All 
Saints after Pentecost and the festival of Saint Peter 
and Saint Paul, on June 29; (c) Saint Mary's Lent, 
which consists of the two weeks preceding the fes- 
tival of Saint Mary's Assumpti-on, August 15; (d) 
Christmas Lent, which consists of the forty days 
preceding Christmas, December 25.

102. What are the Lenten Days?
The Lenten Days are the following: (a) All Wed- 

nesdays and Fridays, with the exception of those 
falling within Easter Week or within the twelve days 
intervening between Christmas, December 25, and 
Epiphany Eve, January 5; (b) Epiphany Eve, Jan- 
uary 5; (c) Holy Cross Day, September 14; (d) 
Beheading of Saint John the Baptist, August 29.

103. How are we ordered by the Church to ob- 
serve the Four Lent Seasons and the Lenten Days?

We are ordered by the Church to observe the Four 
Lent Seasons and the Lenten Days by taking only 
one full meal a day and by ahstaining from all 
animal foods, including milk, dairy products, oil, 
and wine, with the following exceptions: (a) Fish 
and oil are allowed on Palm Sunday; on Trans- 
figuration Day, August 6; on Saint Mary’s Presen- 
tation, November 21; and on Saint Mary?s An- 
nunciation, March 25; (b) Milk and dairy products
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dhimet qumështore lejohen Javën e Bardhë dome- 
thënë javën e parë të Kreshmës së Pashkës.

104. Cilat janë Ditët e Agjerimit?
Ditët e Agjerimit janë këto: a) Të tri ditët e 

para pas së Dielës së Bardhë; b) Të tri ditët e para 
të Javës së Madhe; c) E Prëmtja e Zezë dhe e Shtuna 
e Madhe.

105. Si jemi të urdhëruar t ’i mbajmë Ditët e 
Agjërimit?

Jemi të urdhëruar t'i mbajmë Ditët e Agjërimit, 
dyke mos ngrënë fare.

106. Sa Ditë Kreshmore jemi të urdhëruar prej 
Kishës të mbajmë përpara se të marrim Kungatën 
e Shenjtë?

Jemi të urdhëruar prej Kishës të pabajmë tri 
Ditë Kreshmore dhe dymbëdhjetë orë Agjërimi për- 
para se të marrim Kungaten e Shenjtë.

107. Cilët janë të detyruar t'i mbajnë të katër 
Kreshmët, Ditët Kreshmore, edhe Ditët e Agjërimit?

Të gjithë të Krishterët në moshën e shtatë vjeteve 
dhe lart janë të detyruar t ’i mbajnë të katër Kresh- 
mët, Ditët Kreshmore, dhe Ditët e Agjërimit veç 
nëqoftëse përjashto'hen me leje të veçantë.

108. Cila është porrosia e pestë?
Porrosia e pestë është si pason: “Nderoj-e atin 

edhe nënën tënde.”
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are allowed in Dairy Week, namely the first week 
of the Easter Lent.

104. What are the Total Fast Days?
The Tbtal Fast Days are the following: (a) the 

first three days following Dairy Sunday; (b) the 
first three days of Holy Week; (c) Good Friday and 
Holy Saturday.

105. How are we ordered by the Church to ob- 
serve the Total Fast Days?

We are ordered by the Church to observe the 
Total Fast Days by total abstinence from all foods.

106. How many Lenten Days are we ordered by 
the Church to observe before receiving Holy Com- 
mundon ?

We are ordered by the Church to ohserve at least 
three Lenten Days and twelve hours of Total Fast 
before receiving Holy Communion.

107. Who are obliged to observe the Four Ien t 
Seasons, the Lenten Days, and the Total Fast Days ?

All Christians seven years of age or over are 
obliged to observe the Four Lent Seasons, the Len- 
ten Days, and the Total Fast Days unless they are 
excused or dispensed.

108. What is the fifth commandment ?
The fifth commandment is as follows: <fHoror 

thy father and thy mother.”
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109. Ç’ jemi të urdhëruar të bëjmë në porrosinë 
e pestë ?

✓

Në porrosinë e pestë jemi të urdhëruar të respek- 
tojmë dhe të dëgjojmë prindërit edhe superiorët tanë 
ligjorë, domethënë Peshkopët tanë, Priftërinjtë, 
Dhjakët, mësonjësit, mirëbërësit, edhe zyrtarët e 
qytetit, të shtetit, edhe të vëndit.

110. Ç’ jemi të ndaluar të bëjmë nga porrosia e 
pestë ?

Nga porrosia e pestë jemi të ndaluar të mos dë- 
gjojmë prindërit edhe superiorët tanë ligjorë.

.111. Cila është porrosia e gjashtë?
Porrosia e gjashtë është si pason: “Mos vraj.”

112. Ç’ jëmi.të urdhëruar të bëjmë në porrosiiië 
e gjashtë?

Në porrosinë e gjashtë jemi të urdhëruar të 
respektojmë jetën tonë dhe jetën e të tjerëve.

113. Ç' jemi të ndaluar të bëjmë nga porrosia e 
gjashtë?

Nga porrosia e gjashtë jemi të ndaluar të bëjmë 
vrasje dhe vetëvrasje.

114. Cila është porrosia e shtattë?
Porrosia e shtattë është si pason: “Mos kurvëro.^
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109. What are we orderëd to do in the fifth com- 
mandment ?

In the fifth commandment we are ordered to re- 
spect and otoey onr parents and our lawful superiors, 
namely our bishops, priests, deacons, school teachers, 
benefactors, and the officials of our city, state, and 
country.

110. What are we forbidden to do in the fifth 
commandment ?

In the fifth commandment we are forbidden to 
disobey our parents and our lawful superiors.

111. What is the sixth oommandment?
The sixth eommandment is as follows: “Thou 

shalt not kill.”

112. What are we ordered to do in the sdxth 
commandment ?

In the sixth commandment we are ordered to re- 
spect our lives and the lives of others.

113. What are we forbidden to do in the sixth 
commandment ?

In the. sixth commandment we are forbidden to 
commit murder and suicide.

114. What is the seventh commandment?
The seventh commandment is as follows: “Thou 

shalt not commit adultery.”
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115v Ç’ jemi të urdhëruar të bëjmë në porrosinë
e shtattë?

Në porrosinë e shtattë jemi të urdhëruar të jemi 
të pastër në mejtimet, në fjalët, edhe në veprat.

116. Ç' jemi të ndaluar të bëjmë nga porrosia e 
shtattë ?

Jemi të ndaluar nga porrosia e shtattë të jemi të 
papaqmë në mejtimet, në fjalët, edhe në veprat.

117. Cila është porrosia ë tettë?
Porrosia e tettë është si pason: “Mos vith.>,

118. Ç' jemi të urdhëruar të bëjmë në porrosinë 
e tettë?

Në porrosinë e tettë jemi të urdhëruar të respek- 
tojmë pronën e tjatrit.

119. Ç' jemi të ndaluar të bëjmë nga porrosia e 
tettë?

Jemi të ndaluar nga porrosia e tettë të rëmbejmë 
për veten tonë pronën e tjatrit.

120. Cila është porrosia e nëntë?
Porrosia e nëntë është si pason: “Mos bëj dëshmi 

të rreme kundër fqirit tënt.”

121. Ç’ jemi të urdhëruar të bëjmë në porrosinë 
e nëntë?
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115. What are we ordered to do in the seventh 
commandment ?

In the seventh commandment we are ordered to 
be chaste in thoughts, words, and deeds.

116. What are we forbidden to do in the seventh 
commandment?

In the seventh commandment we are forbidden to 
be unchaste in thoughts, words, or deeds.

117. What is the eighth commandment?
Thë eighth commandment is as follows: “Thou 

shalt not steal.”

118. What are we ordered to do in the eighth 
commandment ?

In the eighth commandment we are ordered to 
respect the property of others.

119. What are we forbidden to do in the eighth 
commandment?

In the eighth commandment we are forbidden to 
appropriate for ourselves what belongs to others.

120. What is the ninth commandment?
The ninth commandment is as follows: “Thou 

shalt not bear false witness against thy neighbor.”

121. Wbat are we ordered to do in the ninth com- 
mandment?
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Në porrosinë e nëntë jemi të urdhëruar të thomi 
të vërtetën për fqinjtë tanë.

122. Ç’ jemi të ndaluar të bëjmë nga porrosia e 
nëntë ?

Jemi të ndaluar nga porrosia e nëntë të çpifim dhë 
të gënjejmë kundër fqinjve tanë.

128. Cila është porrosia e dhjettë?
Porrosia e dhjettë është si pason: “Mos lakmo 

plaçkat e fqirit tent.”

124: Ç' jemi të urdhëruar të bëjmë në porrosinë 
e dhj ettë ?

Në porrosinë e dhjettë jemi të urdhëruar të.mbe- 
temi të kënaqur me gjendjen tonë dhe të gëzohemi 
për mbarëvajtjen e fqinjvë tanë.

125. Ç’ jemi të udaluar të bëjmë nga porrosia e 
dhjettë?

Jemi të ndaluar nga porrosia e dhjettë të dëshë- 
rojmë rëmbimin e pronave të fqinjve tanë.

LUMERIMET

I. Lum të varfërit nga mëndja, se e atyre është 
mbretëria e qjellit.

II. Lum vajtonjësit, se ata do të ngushëllohen.
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In* the ninth commandment we are ordered to be 
truthful with our neighbors.

122. What are we forbidden to do in the ninth 
eommandment ?

We are forbidden to slander or tell lies about our 
neighbors.

123. What is the tenth commandment?
The tenth commandment is as follows: (<Thou 

■shalt not covet thy neighbor's goods.”

124. What are we ordered to do in the tenth com- 
mandment ?

In the tenth commandment we are ordered to be 
content with our lot in life and to rejoice in our 
neighbor’s prosperity.

125. What are we forbidden to do in the tenth 
commandment ?

In the tenth commandment we are forbidden to 
entertain any unlawful desire of acquiring our 
neighbor's possessions.

THE BEATITUDES

I. Blessed are the poor in spirit, f or theirs is the 
kingdom of heaven.

II. Blessed are those who mourn, for they shall 
be eomforted.
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III. Lum të butët, se ata do ta trashëgojnë dhenë.

IV. I um të urëtit edhe të etjuarit për drejtësinë, 
se ata do të nginjen.

V. Lum mëshironjësit, se ata do të mëshirohen.

VI. Lum të paqmët nga zëmra, se ata do ta shohin 
Perëndinë.

VII. Lum paqebërësit, se ata do të quhen bij' të 
Perëndisë.

VIII. Lum të ndjekurit për të drejtën, se e atyre 
është mbretëria e qjellit.

IX. Lum ju, të poshtëruarit, edhe të ndjekurit, 
edhe të çpifurit me gënjeshtra të këqia për shkakun 
tim; gëzohuni dhe pgazëllohuni, se çpërblimi juaj 
në qjeil do të jetë 1 math.

126. Cili është Lumërimi i parë?
Lumërimi i parë është si pason: “Lum të varfërit 

nga mëndja, se e atyre është mbretëria e qjellit.

127. Cilët janë të varfërit nga mëndja?
Të varfërit nga mëndja janë besnikët e përunjur.

128. Cili është Lumerimi i dytë ? 
Lumërimi i dytë është si pason: ‘ 

se ata do të ngushëllohen.”
Lum vajtojnësit.

129. Cilët janë vajtonjësit?
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III. Blessed are the meek, for they shall inherit 
the earth.

IV. Blessed are those who hunger and thirst after 
righteousness, for they shall be filled.

V. Blessed are the merciful, for they shall obtain 
mercy.

VI. Blessed are the pure in heart, for they shall 
see God.

VII. Blessed are the peacemakers, for they shall 
be called the children of God.

VIII. Blessed are those who are persecuted for 
righteousness, sake, for theirs is the kingdom of 
heaven.

IX. Blessed are ye, when men shall revile you, 
and persecute you, and say all manner of evil against 
you falsely for my sake; rejoice and be glad, for 
great is your reward in heaven.

126. What is the first Beatitude?
The first Beatitude is as follows: “Blessed are 

the poor in spirit, for theirs is the kingdom of 
heaven.”

127. Who are the poor in spirit?
The poor in spirit are the humble believers.

128. What is the second Beatitude?
The second Beatitude is as follows: “Blessed are 

those who mourn, for they shall be comforted."

129. Who are those who mourn?
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Yajtonjësit janë ata që hidhërohen për mëkatat 
edhe kusuret e veta.

130. Cili është Lumërimi i tretë?
Lumërimi. i tretë është si pason: !:Lum të butët, 

se ata do ta trashëgojne dhenë.”

131. Cilët janë të butët?
Të butët janë të pafajmët edhe zëmërmirët.

132. Cili është Lumërimi i katërtë?
Lumërimi i katërtë është si pason: “Lum të urëtit

edhe të etjuarit për drejtësinë, se ata do të nginjen.”

133. Cilët janë të urëtit edhe të etjuarit për drej- 
tësinë ?

Të urëtit edhe të etjuarit për drejtësinë janë ata 
që përpiqen për drejtësinë e Krishterë.

134, Cili është Lumërimi i pestë? 
Lumërimi i pestë është si pason: 

ronjësit, se ata do të mëshirohen.”
'"Lum mëshi-

135. Cilët janë mëshironj ësit ?
Mëshironjësit janë ata që bëjnë veprat shpirtërore 

dhe trupësore të mëshirës.

136. Cilat janë veprat shpirtërore të mëshirës? 
Veprat shpirtërore të mëshirës janë këto: (a)

Qërtimi i m ëkatarit; (b) arësimi i të paditurit; (c)
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Those who mourn are those who are sorry for 
their sins and shortcomings.

130. What is the third Beatitude?
The third Beatitude is as fol!ows: “Blessed are 

the meek, for they shall inherit the earth/'

131. Who are the meek?
The meek are the innocent and kind-hearted,

132. What i*s thetourth  Beatitude?
The 'fourth Beatitude is as follows: “Blessed are 

those who" hunger and thirst after righteousness, 
for they shall be filled,”

133. Who are those who hunger and thirst after 
righteousness ?,?

Those who hunger and thirst after righteousness 
are those who strive for Christian justice,

134. Wbat is the fifth Beatitude?
The fifth Beatitude is as follows: “Blessed are the 

merciful, for they shall obtain mercy/?'

135. Y/ho are the merciful?
The merciful are those who perform the spiritual

and eorporal works of mercy,
\

136. What are the spiritual works of mercy? 
The spiritual works of mercy are the following:

(a) to admonish the sinner; (b) to instruct the
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udhëheqja e të dyshuarit; (d) ngushëllimi i të hel- 
muarit; (e) durimi i padrejtësive; (f) ndjesa e të 
këqiave; (g) lutja për të gjallët edhe për të vde- 
kurit.

137. Cilat janë veprat trupësore të mëshirës?
Veprat trupësore të mëshirës janë këto: (a) ush- 

qirtii i të urëtve; (b) vaditja e të etjuarve; (c) 
veshja e të çveshurve; (d) vizitimi i të burgosurve; 
(e) vizitimi i të sëmurëve; (f) strehësimi i të arra- 
tisurve; (g) varrimi i të vdekurve.

138. Cili është Lumërimi i gjashtë?
Lumërimi i gjashtë është si pason: “Lum të paq- 

mët nga zëmra, se ata do ta shohin Perëndisë.”

139. Cilët janë të paqmët nga zëmra?
Të paqmët nga zëmra janë ata që kanë dëshira të 

perëndishme.

140. Cili eshtë Lumërimi i shtattë?
Lumërimi i shtattë është si pason: “Lum paqe- 

bërësit, se ata do të quhen bij të Perëndisë.”

141. Cilët janë paqebërësit?
Paqebërësit janë ata që rrojnë më paqe me fqinjtë 

e vetë dhe që përpiqen t ’i pajtojnë me njërjatrin.

142. Cili është Lumërimi i tettë?
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ignorant; (c) to eounsel the doubtful; (d) to eom- 
fort the sorrowful; (e) to bear wrongs patiently;
(f) to forgive all injuries; (g) to pray for the liv- 
ing and the dead.

137. What are the corporal works ©f mercy?
The corporal works of mercy are the following:

(a) to feed the hungry; (b) to give drink to the 
thirsty; (c) to clothe the naked; (d) to visit the 
imprisoned; (e) to visit the sdck; (f) to shelter 
the homeless; (g) to bury the dead.

138. What is the sixth Beatitude?
The sixth Beatitude is as follows: “Blessed are 

the pure in heart, for they shall see God.”

139. Who are the pure in heart ?
The pure in heart are those whose desires are 

pleasing to God.

140. What is the seventh Beatitude?
The seventh Beatitude is as follows: “Blessed are 

the peacemakers, for they shall be called the children 
of God.”

141. Who are the peacemakers?
The peacemakers are those who live in harmony 

with their neighbors and who try  to reconcile them 
with each other.

142. What is the eighth Beatitude?
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Lumërimi i tettë është si pason : “Lum të ndje- 
kurit për drejtësinë, se e atyre është mbretëria e 
qjellit.”

143. Cilët janë të ndjekurit për drejtësinë?

Të ndjekurit për drejtësinë janë ata që vuajnë 
për .drejtësinë e Rrishterë.

144. Cili është Lumërimi i nëntë?
Lumërimi i nëntë është si pason: “Lum ju të 

poshtëruarit, edhe të ndjekurit, edhe të çpifurit me 
gënjeshtra të këqia për shkakun tim; gëzohuni dhe 
ngazëllohuni, se epërhlimi juaj në qjell do të jetë i 
math.”

145. Ciiët janë të poshtëruarit për shkakun e Zo- 
tit tonë?

Të poshtëruarit për shkakun e Zotit tonë janë 
dëshmorët që vuajnë dhe vdesin për idealet e Krish- 
tera.

TE NDRYSHME
146. Ciiat janë të tri virtutat e perëndishme? 
Të tri virtutat e perëndishme janë këto: (a) Besa;

(b) shpresa; (c) dashuria.

147. Përse këto virtuta quhen të perëndishme? 
Këto virtuta quhen të perëndishme, se kanë të

bëjnë me Perëndinë.
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The eighth Beatitude is as follows: “Blessed are 
those who are persecuted for righteous:ness, sake, 
for theirs is the kingdom of heaven/’

143. Who are those who are persecuted for right- 
eousness? sake?

Those who are persecuted for righteousness' sake 
are those who suifer for Christian justice.

144. What is the ninth Beatitude ?
The ninth Beatitude is as follows: “Blessed are 

ye, when men shall revile you, and persecute you, 
and shall say all manner of evil against you falsely 
for my sake; rejoice and be glad, for great is your 
reward in heaven.”

145. Who are those who are reviled for the sake 
of our Lord?

Those who that are reviled for the sake of our 
Lord are the martyrs who suifer and die for Chris- 
tian ideals.

MISCELLANEOUS

146. What are the three divine virtues?
.The three divine virtues are the following: (a) 

Faith; (b) hope; (ç) charity.

147. Why are these three virtues called divine ? 
These virtues are called divine because they have

God for their object.
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148. Ç’ është besa?
Besa është virtuta, me anën e së cilës besojmë të 

gjitha të vërtetat e zbuluara prej Perëndisë.

149. Ç? është shpresa?
Shpresa është virtuta, me anën e së cilës jemi të 

shiguruar qe Perëndia do të na japë bekimet e tij 
mi dhenë dhe lumërinë e pasosur në qjellin.

150. ' Ç' është dashuria?
Dashuria është virtuta, me anën e së eilës e duam 

Perëndinë dhe fqirin si veten tonë.

151. Cilat janë të shtatë dhuratat e Shpirtit 
Shenjt?

Të shtatë dhuratat e. Shpirtit Shenjt janë këto: 
(a) Urtësia; (b) kupëtimi; (c) këshilla; (d) for- 
cata; (e) dituria; (f) pieteti; (g) frika e Perën-

T  •  • •dise.

152. Cilat janë të nëntë pemët e Shpirtit Shenjt? 
Të nëntë pemët e Shpirtit Shenjt janë këto: (a)

Dashuria; (b) gëzimi; (c) paqja; (d) durimi; (c) 
fisnikëria; (f) mirësia; (g) besa; (h) butësia; 
(i) përmbajtja,

153. Cilat janë të shtatë burimet kryesore të më- 
katit?

Të shtatë burimet kryesore të mëkatit janë këto: 
(a) Kryelartësia; (b) lakmimi; (c) ndezja; (d) 
zëmërimi; (e) pangopësia; (f) zilia; (g) fjetësia.
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148. What is faith ?
Faith is the virtue by which we firmly believe all 

the truths revealed by God.

149. What is hope?
Hope is the virtue by which we firmly trust that 

God will give us his blessings on earth and eternal 
happiness in heaven.

150. What is charity?
Charity is the virtue by which we love God and 

our neigbbor as ourselves.

151. What are the seven gifts of the Holy Spirit?

The seven gifts of the Holy Spirit are the follow- 
ing: (a) Wisdom; (b) understanding; (c) coun-
sel; (d) fortitude; (e) knowledge; (f) piety; (g) 
fear of God.

152. What are the nine fruits of the Holy Spirit?
The nine fruits of the Holy Spirit are the follow-

ing: (a) love; (b) joy; (c) peace; (d) long-suf- 
fering; (e) kindness; (f) goodness; (g) faith; 
(h) meekness; (i) continence.

153. What are the seven principal sources of sin?

The seven principal sources of sin are the follow- 
ing: (a) pride; (b) greed; (c) lust; (d) anger; 
(e) gluttony; (f) envy; (g) sloth.
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154. Cilat janë të katër gjërat e funtme për të 
kujtuar?

Të katër gjërat e funtme për të kujtuar janë këto: 
(a) Vdekja; (b) Gjyqi; (c) Parajsa; (d) Ferri.

155. Cilat janë porrositë kryesore të Kishës?

Porrositë kryesore të Kishës janë këto: (a) Vaj- 
tja në meshë për të Dielë, për Kërshëndelia, dhe 
Ditën e'Motit të Ri; (b) mbajtja e të katër Kresh-
mëve, e Ditëve Kreshmore, dhe e Ditëve të Agjëri- 
mit; (c) rëfimi i mëkatave të pakën katër herë në 
mot; (d) kungimi të pakën katër herë në mot pas 
të katër Kreshmëve; (e) ndihma për të përmbajtur 
Kishën; (f) mbajtja e ligjave të Kishës për mar- 
tesën; (g) sherbesa për shpirtet e gjirinjve dhe 
miqve të vdekur; h) lutja për mëngjes edhe për 
mbrëmë; i) lutja përpara dhe pas së ngrënës.

156. Ç? mëkat bën një i Krishterë Orthodoks, i 
cili nga faji i vetë nukë ndodhet në Meshë një të 
Dielë a një të kremte të madhe?

Një i Krishterë Orthodoks, i cili nga faji i vetë 
nukë ndodhet në Meshë një të Dielë a një të kremte 
të madhe bën një mëkat mortal.

157. Ç’ është mëkati mortal?
Mëkati mortal është një shkelje e rëndë e ligjës së 

Perëndisë.
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154. What are the four last things to remember ? 
The four last things to remember are the follow- 

ing: (a) Death; (b) Judgment ; (c) Paradise; (d) 
Hades.

155. What are the principal commandments of 
the Church?

The principal commandments of the Church are 
the following: (a) to attend divine services on all 
Sund-ays, on Christmas Day and on New Year’s Day; 
(b) to observe the Four Lent Seasons, the Lenten 
Days,-and the Total Fast Days; (c) to confess our 
sins at least four times a year; (d) to receive Holy 
Communion at least four times a year, after the Four 
Lent Seasons; (e) to contribute to the support of 
the Chureh; (f) to observe the laws of the Church 
concerning marriage; (g) to pray for the souls of 
our dead relatives and friends; (h) to pray every 
morningiand evening; (i) to pray before and after 
each meal.

156. What sin does an Orthodox Christian com- 
mit who through his own fault misses Mass on a 
Sunday, or great holiday ?

An Orthodox C’hristian who through his own fault 
misses Mass on a Sunday, or great holiday eommits 
a mortal sin.

157. What is mortal sin ?
Mortal sin is a grievous offense against the law 

of God.
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158. Përse ky mëkat quhet mortal?
Ky mëkat quhet mortal, ose i vdekshim, se e vret 

hirin e Krishterë të shpirtit.

159. Cilët nukë janë të lidhur nga kjo regull e 
ndodhjes në Kishë?

Nukë janë të lidhur nga kjo regull e ndodhjes në 
Kishë këta që pasojnë: a) Ata që kujdesen për të 
sëmurët; b) ata që janë të ndaluar nga sëmundja 
të dalin jashtë; c) ata që banojnë shumë lark nga 
Kisha; d) ata që duhet të kujdesen menjëherë për 
një punë ngutëse.

160. Cili është dënimi që parëshikon ligja kano- 
nike e Kishës Orthodokse për atë, i cili pa nonjë 
çfajësim të saktë nukë ndodhet në Meshë të Dielave 
dhe të kremteve të mëdha vazhdimisht?

Çkishërimi është dënimi që parëshikon ligja kano- 
nike e Kishës Orthodolse për atë, i cili pa nonjë 
çfajësim të saktë nukë ndodhet në Meshë të Dielave 
dhe të kremteve të mëdha vazhdimisht.

161. Cilat janë uratat që duhet t’i dijë me gojë 
çdo i Krishterë Orthodoks?

Uratat që duhet t’i dijë me gojë çdo i Krishterë 
Orthodoks janë këto: a) Urata Zotërore; b) Be- 
sorja; c) Hymni Trishenjtor.

1S2. Si duhet ta nisim edhe ta  mbarojmë çdo 
uratë?

Duhet ta nisim edhe ta mbarojmë çdo uratë, dyke
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158. Why is this sin called mortal?
This sin is called mortal, or deadly, because it 

kills the Christian grace of the soul.

159. Who are not bound by this rule of Church 
attendance?

The following are not bound by this rule of Church 
attendance: (a) Those who must care for the ‘sick; 
(b) those whose illness does not permit them to go 
outdoors; (c) those who live a considerable distance 
from a Church; (d) those who must give immediate 
attention to urgent work.

160. What is the punishment provided by Eastern 
Orthodox canon law for anyone who without a valid 
excuse repeatedly misses Mass on iSundays or great 
holidays ?

Excommunication is the punishment provided by 
Eastern Orthodox canon law for anyone who without 
a valid excuse repeatedly misses Mass on Sundays 
or great holidays.

161. What are the prayers that every Orthodox 
Christian should know by heart ?

The prayers that every Orthodox Christian should 
know by heart are the following: (a) The Lord’s 
Prayer; (b) the Creed; (c) the Thrice-holy Hymn.

162. How should we begin and end each prayer?

We should begin and end each prayer by blessing
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bërë shenjën e kryqit.

163. Si e bëjmë shenjën e kryqit pas mënyrës 
Orthodokse Lindore?

Shenjën e kryqit pas mënyrës Orthodokse Lindore 
e bëjmë si pason: a) Bashkojmë të tre gishtërinjtë 
e parë të dorës së djathtë në majat, si simbol të Shën 
Trinisë; b) i mbyllim të dy gishtërinjtë e tjerë përmi 
pëllëmbën, si simbol të dy natyrave të Krishtit si 
Perëndi edhe njeri; e) pastaj, me gishtërinjtë të 
regulluar në këtë pozitë, prekim ballën, krahërorin, 
supin e djathtë, dhe supin e mëngjër, si simbol që 
dedikojmë mëndjen, zëmrën, shpirtin, edhe tërë for- 
cën tonë në shërbimin e Perëndisë.

164. Si duhet ta përshëndoshim një Peshkop ose 
n jëP rift?

Duhet ta  përshëndoshim një Peshkop ose një 
Prift, dyke u-unjur përpara ati, dyke marrë be- 
kimin e tij, edhe dyke i puthur dorën,

165. Per ç’ gjë duhet t’i lutet Perëndisë veçanë- 
risht cilido Amerikan Orthodoks?

Cilido Amerikan Orthodoks duhet t ’i lutet Perën- 
disë veçanërisht për Kishën Amerikane Orthodokse 
të pritme, e cila do t ’i bashkonjë të gjithë grupet 
Orthodokse, dhe do t ’i bënjë të zotët ta mbarojnë 
misionin e tyre ungjillor në Shtetet e Bashkuara të 
Amerikës për lavdinë e Zotit edhe Shpëtimtarit tonë 
Jesu Krisht..
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ourselves with the sign of the Cross.

163. What is the Eastern Orthodox way of bless- 
ing ourselves with the sign of the Cross ?

The Eastern Orthodox way of blessing ourselves 
with the sign of the Cross is the following: (a) We 
join the first three fingers of the right hand at the 
ti-ps, as a synxbol of the Holy Trinity. (b) We close 
the two remaining fingers of the right hand on th.e 
palm, as -a symbol of the two natures of Christ -as 
God and man. (c) Then, with the fingers arranged 
in this position, we touch our forehead, our chest, 
our right shoulder, and our left shoulder, as a symbol 
of dedicating our mind, our heart, our soul, and our 
strength to the service of God,

164. How should we greet a bishop or a priest?

We should greet a bishop or a priest hy bowing 
before him, by receiving his blessing, and by kissing 
his hand.

165. What should every Orth-odox American pray 
for especially?

Every Orthodox American should pray especially 
for the American Orthodox Ohurch of the future, 
which will unite all Orthodox groups, and which 
will enable them to fulfill their evangelic mission in 
the United States of America for the glory of our 
Lord and Savior, Jesus Christ.
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