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Ë HEN’ Ë MADHË.
S H E R B Ë S ’ Ë D H E N T O R I T .

( Kio sherbëse kendohët te Diëlen ë Lulëvë mlrcma-/
nët} si dhë te Henen ë te Marten mbrema.)

Ë bëkuar eshte Peërendia jone perghithemonc; leni 
ë perhëre, dhë ne jëte te Jëtevë.

Lavdie ty , 6 Përendia jone, lavdie me ty.
0 Mbrët ciëllor, ngushellimtar, frym’ ë se ver4ëtes, 

ce ndodhësh kudo dhë mbush te ghitha, thësar’ i te n>ira- 
vë dhë falesi i jëtes, ëja dhë rri brenda ner në dL*. tja- 
strona prëj ch do piklë.
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Sli£nt Pcrendi, Sliënt i t'ucislinie, Shënti 
meshircna. ( T r i lu r e . )

Ati yns ce je ne ciëll, u siienterofte ëmcri yt. Ar: ii- 
te mbrëteria jotë. U oefte dasi.nria jotë si nde i ' T l i  • ( 
mbi dhe. Buken t‘one te perditcshmë ëpna-ë në\t rrt. i>  
dh5 falai fajët t'ona, sindekur odhë nëvë u'a falim rajio- 
revë t'ane. Dlië mos na shtiëre ndo ngasjë, po shpetona 
nga i ligu.
Sëpsë jotja eshte........... te jëtevë. Amen.

Meshiro, 6 Xot, (12 JUre).
Ëni lë t‘i falëmi ë t*i biëm ner kembe Përendise mbrë- 

t it  t’one. Ëni lë t’i falëmi ë t ’i biëm ner kembe Krishtit, 
mbrëtit dhë Përendise s’one. Ëni lë t'i falëmi ë t’l biëm 
ner keinbe vëte Krishtit, mbrëtit dhë Përendise s ’one.

Pastaj thuhën Psallmct 20 ë 21 nga dalë dhë P rifli tëmja- 
nis.

P S A L M  X X

Te deghofte Xoti nde dite tc Shtcrgimit! te mburoftc ë- 
mcr' i  Përendise fakobit! Te dergofte ndihme brëj te shën- 
teruarit vent, ëdhë te fortsofie prëj Sionese! Kujtoftc ghithc 
kurba?iët ë tu , ëdhë te pritte kurban ghithe djëguri?ic!
Te dhe?itepas xcmercs s' atë, ëdhë mbarofte ghithe kcshillc?t 
t'endë! Dote gexohëmi ?nbe shpetimne t'ent, ëdhë ?nbe ëmer te 
Përendise t ’one dote ngrëhim flam urët t'-ona. Mba?'ofte Xoti 
ghithe te ly fura t ë tua!

Ta?iig?ioha, sëXoti shpetoj te lyë?dnëtij: do f  a deghogne 
f r ë j  ciëllit tij te shegteruarit: shpetim i  se djathtes ati eshte më 
fu c i.

Tsa (mburëne) nde cërëë tsa nde kuaj: po në dote kujtojme 
ëmerin ë Xotit Përe?idise t'one. A ta  shkane ëdhë rane: po nëvë 
u ngritme, ëdhë ndëgnme drëjt. Shpë/to, 0 Xot. ?nbrëti lë te ?ia 
perghighët kur uë therrësi?n.
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P S A L M  X X I.

llb rc ti dole gcxchct ndz fu c it t'cndë, o Xot: Edhc sa shu- 
me dote gexohct nde shpctim t'cnt! I  dhë dcsherimin ëxëmercs 
a ii, ëdhë mtk i shtirë dashurimin ë buxevët ati. Scpsc ë
harritë më bckimc tc niire: vurë mi kryët t'a ti kurorc ari tc 
kulluarc. Te lypijcte , cal.c i dhë dite te ghata nde jëte te jctcs. 
Lavdia ë ati csht' c madhë nde shpetimt t'ent: vurë mbi ate lav- 
di ë madhcri. Sc ti i dhë bëkim nde jëte te jëtese: ë gcxovc më 
gexim  mc facën t'cndë. S ë  mbrëti shfrën mbe Xotne, ëdhc më 
ane icpcrddlim it te Lartit nukc dote tundëte.

Bora jotë dotc ghëgne ghith' armicte ë tu: ë djathta jotc d.ote 
ghëgne ata cc te kanc meri. Dote besh ata si fu re  x ja ri ne kohe 
te xëmerimit t'ent: Xoii do i'iperpije ne xëmerim tc ti: ëdhë 
x ja ri do t'i haje. Do te prishch pëmen ë atyiëvëprëj dhcut, ëdhë 
fa ren  ë atyrcvëprëj tc bijvët gnërexët. Së  vune nder me?it te 
kccia kunder tëjë: mcnduane keshille te tsilat nuke mu?itne t ' i  
?igrëhi?i. Perandaj do t 'i  besh te kthëjne krahet, kur te be?ich 
g a ti shighëtat ë tua vibi kordhëxat ë tua kunder facës atyrëvë.

Lartohu , o Xot, ndc ju c it t'e?idë: dote ke?idojme ë do psallim  
pcrfucinc t'c?idë.

Psalt. 0  Xot, shpeto popullin tent dhë bëkcjë 
trashegimin tent.
dhuroju bësimtarevë mundjë kunder barbarevë dhë 
ruajë Shtëtin tent më krycin tent.

Lavdië Atit ë Birit, ëdhë shpirtit Shent.
Ti c’u ngritë maje krycit dykë dashur, Slvtëtit 

te rice ka ëmerin tent fali meshirimët tendë. Gexc- 
hi më fucine tendë mbrëterit t ’ane bësnike, dyl;ë u 
dhuruar mundjë permi armicteë tyrë. Lë te l;ëne 
perkrahjën tende ce eshte pancplie prëj pscjëji, tro-
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pëj’ ë pa-mundur.
Tani ë perhëre ë ne jëte te jëtevë. Atr en.
Mprojtëshe ë trSflipshimë ëdhë ë paturperuar,

mos i chperhith kerkimël tona, o ë mire, e tere-lav* 
deruar Hyjlindesë. Mpshëtë shtëtin ë Orllicdclifcvë 
shpetoji ata ce i urdhercvë te mbrëtercjre dbë dhu- 
rojumun ljën ngaciëjte. Së ti lindë Përendine, o ë 
vëtem ë bëkuar.

Pr. Meshirona....A degho ë meshiro.
Pr. Së ti j ë ...... te jëtevë.
Psalt. Amen. Bëko, o Ate, me ëmerin ë Xotit.
Pr. Lavdie.......  te jëtevë Amen.

Lavdi Përendise me te larterat dhë mbi dhë pactimi 
dhë më gnërexit miredaahjë. (tri hëie).

0  Xot, hapmi buxet dhë goja imë dote lajmeroje lav- 
d ine tendë. (dy hëre).

Xot, sa u shumuane ata ce me ahtrengojnet Shume 
vëta ngrëne kryë kunder mëjë. Shumevëta thone per

shpirtin t’im; Nuk’eahte shpetim per atë tëPërendia. Po 
ti, 6 Xot, Jë mburogna imë, lavdia imë ëdhë ay ce larte- 
son kryët t ’ im. Therrita Xotit më xëne t 1 im, ëdhë me 
deghoj prëj malit ti te ehenteruar. Une rashe ë fjëta; u 
xghova; së Xoti me ndih. Nuke dote frikesohëm prëj dhjëte 
mijeravë populli ce cendrojne kunder mëjë percark. Ngrë- 
hu,o Xot; shpetome, 6 përendia imë; së ti goditë ghith’ ar- 
mict* ë mi nde nofullet; thëvë dhembet ë fajtorevë. Shpe- 
tim i esht’i Xotit, ëdhë bëkimi yt eshte mbi popullin tent. 
Une rashe ë f jëta; u xghova, së Xoti me ndih.



7

PSALM XXXVIII,
Xot, mos me certo nde xemerimt tent, as mos tnfc

mundo nde merit teadë. Së shighëtat ë tua m’ u ngalne,
ëdhë dora jotë po me shtrengon. S’ka shendët nde mish

t’ im, per puae texemerimit tent: s*ka pactim nde ështe-
rat ë mia nga fajët t ’ imë. Së pa-udkeriet ë mia kaper-

tsyën kryët t’im: posi barre ë rende u renduan mbi mua.
Plaget ë mia ucëlpne ë ukalpne, ptr pune te marexise s’
imë. U be8h’ i ngrate, ëdhë u kerusa farë: ghithe ditene
ëtsen i vrërete. Së mushkerit’ ë mia u mbushne më te nzë- 
hte ëdhë s’ka shendët nde misht t ’im. U semura ëdhë u ke- 

puta fort: UiuriJ prëj shtrengimit te xëmres s ’imë. Xot, 
ghithe desherimi im eshte perpara tëjë, ëdhë pshëretima 
imë s’fishëte prëj tëjë. Xëmra imë perxihëte,fucia imë po 
me lë: ëdhë drit’ë syrë mi, as ajo s’eshte bashkt më mua. 
Mict’ ë mi ëdhë te afermit’ ë mi rine lark plagese s’ imë, 

ëdhë me te afermit’ ë mi rine per se largu. Ëdhë ata ce 
kerkojne shpirtim t’ im (me) ngrëjae kurth: ë ata ceker- 
kojne te këcëne t’imë, flasene kotesi, ëdhë shkojne nder 
ment gegnështra ghithe ditene. Po une po si shurth nuke 
deghoj ëdhë posi i pa-goje, ce crçke hap gojen’ë tij. 
Ëdhë isha porsi gne gneri ce nuke deghon, ëdhë ce nuke 
kadrëdhejë nde gojet te tij. Sëshperëva mbe ty  oXot: 

tido me deghosh, o Xot Përendia im. Së thashe, mos u ge- 
xofshin per mua: kur shkët kemba imë, ata mbahëne mbe 
te math kunder mëjë. Së une jam gati per te rene, ëdhë 
tedhemburit t ’im eshte perpara mëjë perhëre. Së unedote 
refëgn pa-urdherine t’imë, dote me vigne rende per fajne 
t ’im. Poaremict’e mirojne, ëdhë jane teforte: dhë u shu-
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muan, ata ce me kane meri pa udhe. fe ata ce bejne k$c 
nde vent te se mirese, jane aremict’ë mij: sëpsë ndjëk te 
rairene. (Moa hic dore prëj mëjë 6 Xot: Përendia im, mos 
u mergo prëj mejë. Nzito te me ndihesh,o Xot i shpetimit 
t’im).

PSALM LXIII.

te Judëse.
0 Përendi, ti jë përendiaim: ce ne menghës po te kerkoj: 
shpirti im ka ëtjë per ty,mishi im ka mall per ty  ne dhë 
te shkrëte, ë te thate, ë te pa uje: ce te shoh fucine 

tendë ëdhë lavdimne tent, sikunder te pashe nde shente- 
rorët. Së perdelimi y t eshte me imire së jëta: buxetë mia 
do te lavderojne. Keshtu dote te bëkogn ndejëte t ’imë: 
mb’ ëmerit tent kam per te ngriture duart’ ë mia shpirti 
im do te ngignëte posi prëj te majmi ë prëj dhiami, ëdhë 
më buxe geximi dote te lavderoje goja imë: kjir te kujtoj 
nde shtrat t’im, ty  shkogn nde ment ne ruajtejëtte r.ate- 
se: sëm ’ u berë naihmesi im, perandaj ndene hijën ëfltte- 
vët tua dote gexohëm. Shpirti im u nghit pas tëjë:ë djatli- 
ta jotë me mban. Po ata ce kerkojne shpirtin t'im per te 
humbure, dote hyjne nde me te poshtemët anet ë dhëut: 
Dote biëne ndene fucit teshpatese: dote jëne pjëse ë cha- 
kajvët. Po mbrëti dote gexonëte per Përendine: dote lav- 
derohët kushdo ce bëtonët mb’ate, së dot’u thurëte goja ë 
atyrëvë ce flasene gegnështre.

PSALM LXXXVIII.
0 Xot Përendi ë shpetimit t ’ im, dit1 ë nate thirra 

perpara tëjë: lë te vigne perpara tëjë te falurit t ’ im: ugn 
vëshne tent me klithaiët t ’ imë. Së shpirtiim u mbush tru-
bit.Uiji'5, ëdhë jotn imë po aferohët ne varrt. U nemeruash
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bashke më ata cs zbrosin ne grope, u beshe posi gnëri pa 
ndihme. Hëdhur ade te vdëkurit, pcsi te vraret ce kans re- 
ne ne varr, tsilet ti nuk’ ikujton më, ë u keputne prëj co- 
res s’ atë. Me vurë ne gropë fort te poshtermë, ne ërresire ë 
nde thëllesira. Xëmerimi y t cendroj mbi mua, dhë sollë ghi- 
the valet ë tua. Mergovë prëj mëjë te gnohurit ë mi: me be- 
rë ndyresi nder ata: u mbylla dhë s’ munt te dal. Syrit t’ 
im iu prë fucia prëj shtrengimit: thirra me ty, 6 xot, ghithe 
ditene: ndëjta duar'c ë mia me ty. Mo=; do te besh prme te 
mahniteshmë nde te vdëktirit? apo te vdëkurit dote ngrihën 
dhë dot’ te lavderojne? Mos ë kane per te trëguar nde varrt 
perdellimin t ’ ent,ëdhë te vertëten t’ endë nde prishjë? Mcs 
do te gnihën n’ ërresiret punet ë tua te chucichmë, ëchë 
drëiteria jotë ne vent te harruar? Po une thirra me ty , 6 
Xot, ëdhë nde mecghës te falurit t’ im te ka per te arrire. 
Persë hëth shpirtin t’ im, 6 Xot, kthën me gn’ ane facën t’ 
ene prëj mëjë? Jam dore-holle ë ne mundim vdëkjëjë ce 
prëj djalerise s’ imë, po hëc nga friket ë tua ë po vras men- 
diën. Xëmerimët ë tua shkuan mbi mua ë nga friket ë tua 
drithterova. Me cërthulluan posi uje ghithe ditene,me car- 
kuan bashke. Mergovë prëj mëjë mikne ë te afermin ë te 
gnohurit ë mi nde ërresire. 0 Xot Përendi ë shpetimit t’ im, 
dit’ ë nate thirra perpara tëjë, lë te vigne perpara tëjë te 
faluritt’ im, ul vëshne t* ent me klithmët t ’ imë.

PSALM CIII

Bëko Xotne, 6 shpirti im, dhë ghithete perbrendesh- 
mët ë mia ëmerin ë tij te shënteruar. Bëko Xone,o shpir-

im,ëdhë mos harro ghithe te mirat ce te ka dhene, atë 
ce fal ghithe pa udherit’ë tua. Ate ce chperblën jëten
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tëndë pr£i prislijes: ate ce te kurorBsonme hir ë më per- 
dheilimt$:ate ce ngin viëtt’ë tu më te mira: djaleria jotë 
perserilet, posi ë shcipognes. Xoti ben drëjtesie ë ghyc 
gdith\ity:ë ce u benët ë pa-udhe: I deftëu udhet ë tija
Moisiut, punet ë tija te bijvë t ? k ia ilit. Xoti eshte i 

diiroipsliure ë meshire-plot, xemerghere ë perdellim-math. 
Nuke dote xëmeionëte peitëre, ts  cuke pcte mtaje xë- 

merim per ghithe jëten. Nuke na ë beri pas pa-udherivë 
t ’ona, as na ë chpagoj pas fajëvë tane. Së sa i larter esh- 
te cjëlli prëj dhëct kacë i raath eshte perdellim’i tij mo 
ata ce i kane frike. Sa ndan lindja nga përëcdimi. kacë i 
largoj prëj nësh pa-ucfheriet t ’ona. Sikunder i dhëmp atit 
per-djëmte keshtu i dhëmp ëdhë Xotit per ata ce i kane 

friice. Së a /  gnëhkriësen tone ë mhan ment së jëmi balte. 
Ditt ë gnëriut jane posi bari: posi lulja ë fushea, keshtu 
lile  o i .  S* shkoa ëra mdi ate, ëdhë s’ eshte më. Po 
perdellim'i Xotit esbte jëte pas jëtëm ’ata cei kane frike 
ëdiië drëjtesi ’ë tij me te bijt’ë te bijvë, me ata'ce ruajne 

dhjaten ë tij dhë mbajne ment urdherimëtëtij ce t’ibejne. 
Xoti cëndroj fron’ë tij nde cjëll ëdhë mbrëteri’ë tij xo- 

teron mbi ghithe. Bëkoni Xotne, ju enghëjt’ë tij, te forte 
më fuci, ce beni fjalen ë tij,ce deghoni xen’ë fjalevë te tij. 
Bëkoni Xotne, ju ghitbe usfcterirë tij: ju punetoretë ati 
ce beni dashurimin ë ati. Bëkoni Xotne, ju ghithe punet 
ë ati me ch'do vent te xoterimit te tij: bëko Xotne, o 

shpirti im. Me ch’do vent te xoterimit te tij,fcëko Xotne, 
o shpirti im.

PSALM CXLIII.

0 Xot degho te falurit t ’im mbaji vësh te luturat ë 
mia: pergh5c-m’u, pa3 se vertëtes s’atë ëdhë pas drëjte-
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siau °.*atë. Ëdhë mos hyre ne ghyc m6 shertetore tent, eë 
asgo) i ghalle nuke dote dale i drëjte perpara tëjë. Së 
cr.nl-;u ndoci shpirtin t‘im: shtypi jëten t’imë perdhë,me 
v.iri te rri ne v?ndë te ërrete si te vdëkurit ce-ir.ofi. Per* 
aii iaj m’u xu t'ryma mbi mua, xemeta imë m’u perxjëper- 
brënda, shkoj nder ment vëperimët ë duarvë tendë. lidëj 
duart'ë mia drëc tëjë, shpirti mi ka ëtjë per ty, posi dliëu 
i t.iate. Siipëjt perghëc m’u, o Xot: me xihët fryma, mos 
kthë me gn’ane facën tendë prëj mëjë ce te mos u shem- 
bellëj atyrë ce xbrësin nde grope. Bejme te deghoj per- 
dellimin tent nde menghës; së me ty  shperëgn, hejme te 
gnoh udhen ce cshte per te ëtsure, së në ty  varra shpirtin 
t ’im. Chlirome prëj armicvë t ’im, 6 Xot, së në ty  vign te 
fshihëm. Mesoine te hegn dashurimin tent, së ti jë Përen- 
dia imë. Fryma jotë ë mire lë te me hëce udhen nde dhë 
drëjtesië. Per ëmerin tent, o Xot nghallme, per drëjtesine 
tendë nzir shpirtin t ’im prëj ngushtimit. Dhë per meshirim- 
ne tent shuaji armict’ ë mi ëdhë prish gliith’ ata ct shter- 
ngojne shpirtin t’im, së une jam sherbetori yt.

Deghome o Xot, pas drëjtesise s ’atë dhë mos hyre nde 
ghyc më sherbetorin tent. (Dy hëre). Fryma jotë ë mire lë 
te me hëce udhen mbi dhë drëjtesië. Alleluia, alleluia, a- 
lleluia, lavdie ty o Përendi (tri hëre). 0 Xot, shprësa jone 
lavdie me ty.
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Pasiaj kcndohci mc iho P l. ./ ,,Allcluia” kafer hcrc. fasa  
daj i' opari ce vjin, dy hcrc nga dalë, dhc gnchcrc sc ih/>cj:

Idu cNymfics.
Ja së ku vjëa dhenteri ne mës te nates, lum shertl 

tori cedo t'a ghëje te xghuar, dkë miër ay ce do t'a ghë^t 
mendje fjëtur. Shcko pra, 6 sbpirti im, te mcs mundë: 
prëj ghurr.it ce te mcs peripëshnë vcëkja dhe te mbyliës 
jashte a.ga rnorëteria, po xghoju dykë thiirur: IShëgntd 
i Shëgi? t e i Shëg.ite jë o Perendi, m ë p r o t ë k s i ë n  
E n g h e j v ë, shpetona.

( Tc Ncncn c Madhë mbrauanë thnhct ,,inëplëccsinu t c P  
rcrëndcsit", ic Matt.cn ë Madiië mbrcmanc , ,më fucin ' ë K> 
cit t'cn t, dhë h'ur thuhitpcr-sc-trëti ,, më ancn c Ifyjlindcsës
nga hërc).

Pastaj kcnc.ohcn nya dalë kcto Kathisma , dy tc parat ngag> 
hërc dhë ë trcia dy hëtc.

Pas: Ton tafon su, Sotir.
Dit’ ë cotmë i lint botes pesimët ë ndëruarasi dritei 

shpetimtarë. së Kriuhti nr.itohët to pesoje prëj miresi' 
ay ce permtm nde frrusht gklthedne dëgnon te varrt 
me dru per ta shpet iar gnërine.

Ghykatec i pa-di kur, si u dukë më tiup dhë vjën 
vritësh prëj burrasli te pa-lighet, dykë denuar denimi 
t ’one më pe.umin t cnt ? Perandaj, o Fjale, më gne i  
te mblatojmi levdi në, dykë madheshtuar ë dykë lavd< 
ruar pushtëdn t’ent.

Pas: Tin Sofian cë logon.
Dit’ ë sotmësjëll më shkelcim nisjët ë pesimëvë t 

Xotit. Eni pra, 6 trëmtofile, lë t aprësim më kenge, c 
krijëtarivjëa te dëwaoje kryc, ncviiitjëë vruskkulla dyk
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ti 6hyku'ir prëj Pilat.it; perandaj dhë kur priti shuplaken 
ne fac* prej rcbit, te ghitka i duroj, ce te shpetcje gnërise. 
Porandnj li te gershasim: Gnëriiashes Krisht Frdeudi, 
f-ilu fajat atyre ce u faieu ml  cësc Fesimfve tcucc tc ku
lluara}

Prifti ,,Dhë co te vL'reschëmi, , .......

U jghllii pas Matthëut.

Kur u kethyë Jësuj nde cytët, i ërdhi un': ërllië kuf 
pa gne dru fiku mbe uihe, ërdhi ms ate, po nuk ghiti ghe 
mbe ate, vëch ghëthë vëum:*ëdfcë i thote, 3?ëos u ttfte  md 
pëme prëj tëjë per ghitho jëtene. Edhë diuj' i fikut ptr- 
gnehërë u tha. Edlië nzenesit kur pane u chuditne, ë tha- 
ne, Cysh u tha druj’ i fikut pergnehëiël Edhë Jisui u per- 
ghëc ë u tha atyrë, Më te vertëte po u thëm y vë, ne pachi 
bëse ëdhë ne mos dyshofshi, jo vëteme kete te drurit fikut 
kiai per ta bire, po ëdhë ketij mali nde i thenchi, Ngrëhu 
ëdhë biëre nde dët, dote benëte. Edhë ghithe sa te lypni 
nde lutjët dykë pasur bëse, dote mërni.

Edhë kur ërdhi nde tëmpull i ërdhe pran’ ati atjë ku 
mëshontë kryë-prifterit ëdhë plëct* ë popullit ë thoshin, 
Më ch’ fare pushtëtiben keto? dhë kush t’a ka dhene ke- 
te pushtët? Edhë Jisui u perghëc ë u tha atyrë, Do t’u 
pyës ëdhëune yvë gne fjale, ce nde mJa thenchi, ëdhë une 
do t’uthëm yvë më ch’ fare pushtëti begn keto. Pageximi 
i Joanit nga ishtë ? nga ciëlli, a nga gnërexit. Edhë ata 
mëndohëshin më vëhtën ë tyrë, dykë thene, Ne thenchim 
nga ciëlli, dote na thote, persë nuk i mbësuate pra? Edhë 
ne thenchim nga gnërexit, këmi frike ghendjën, sëpsë te 
ghithe ë kane Joanin per profit. Edhë i’u perghëcne Ji- 
suit ë i thane, Nuk ë dime. Edhë ay u tha atyrë, as une



s'u tliorayvë më ch' fare pushtëti begn keto.
Edhë cysh u dukët yvë: Gne gnëri kishtë dy bij: ëdhë

ardhi tëk i pari ë i tha, shko sot ë puno nde vrështen t’i-
më. Edhë ay u perghëc ë tha, nuke dua: po pastaj u pën-
dua ë vatë. Edhë ërdhi tëk i dyti, ë i tha po ashtu: ëdhë
ay u porghëc ë tha, Une vëtë xot: ëdhë nuke vatë. Tsili
nga keta te dy beri dasherimin ë t ’ët; I thone, i pari. Ji-
sui uthot' atyrë, Më te^vertët po u thëm yvë së kumër- 
caret ëdhë kurvat vëne më perpara së ju nde mbrëteri te 
Përendise. Sëpsë ëdhë Joani ëtdhi tëk ju ne udhe drëjtc- 
rië, ëdhë nuk i bësuat: po kumërcaret ëkurvat i bësuan: 
ëdhë ju sipate, nuk u pënduat pastaj ce t’i bësoni.

Deghoni gne tjator perghamjë: Gne gnëri ishtë xot 
shtepië, i tsili mbolli gne vrështe, ëdhë ë thuri më garth, 
dhë rremoj rai ate gne tire ëdhë nderioj gne pirk: ëdhë ë 
dha ate ner bujc, dhë iku ne dhë te huaje. Edhë kur u a- 
ferua koh’ ë pëmevë, dergoj sherbetoret ë tij ner bujcit ce 
te marrin pëmet ë ati. Edhë bujcit xune sherbetoret ë ati 
ë gnerin ë rrahne, tjatrin ë vrane, dhë tjarin ë vrane më 
gure. Perseri dergoj sherbetore te tjëre, më tëper së te 
paret, po ashtu u’a bene dhë atyrë. Edhë pastaj >dergoj te 
bire tik  ata, dykë thene, së t’im biri do t’i këne turp. Po 
bujcit kur pane te birin, thane gneri-tjatrit, Ky eshte tra* 
shegimtari: ëjanit’a vrasim, ëdhë te mbajme trashegimin 
ë ati. Edhë si ë xune, ë nzuarne jashte vrështit ëdhë ë 
vrane. Kur te vigne prai xoti i vrështit, ch’do t’u begne 
atyrë bnjcvë?

I thone, këc ë më këc do t ’i prishgne: ëdhë vrështin do 
t Ju a jape te tjëre bujcvë, te tsilet do t’i japin pëmet nde 
koke te tyrë.
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Jisui u thote atyrë, Kurre s’ kini kenduare nde shkro- 
gnat, ,,Ate gur ce ë pelcyën ndertogneait, ky u be 
per kryë chëpi: nga Xoti u be kjo, ëdhëeshte ë chuditesh- 
më ner syte t’ane”; Perandaj po u thëm yvë, së mbrëteri’ 
ë Përendise do te mërrët nga ju, ëdhë dote jëpët mbe gne 
komp ce ben pëmetë asaj.

P S A L M  LI.

Perdcllë-me. o Përendi, pas perdellimii t'evt: pas tc shume- 
tit ë tc dhëmburavët tua, skuajpaudherit' ë mia. Lajme fa rë  
prëjpaudherise s'imë, ëdhë me cero p rë jfa jitt'im . Së unegnoh 
pauderit' ëm ija , ëdlië fa j i  im eshte perpara mëjë kurdohcre.

Në ty y në ty vëtem fcjëva, ëdhëperparatëjë bcra te këcën: ce 
te dalcsh i drëjte ner fja le të tua  ë te jësh i  kthiëllet ner ghycët ë 
tu. Na tëk u xushc nepaudheri, ëdho ndefaj me polli ëma imë. 
Na tëk dëshë tc vcrtcien ne vëshgnët, ëdhë nde te fshëhui at ë mia 
dote me deftësh ditu?i. Sperkat-me më hisop dhëdo te cerohëm: 
Laj-me, ëdhc dote behëm më i bardhe së dbora. Bejme te deghoj 
gexim ë ngaxellim, ce te me gexohën ështrat ëthyëra.
Kthëh megn'anefacën t'endëprëj fa jë t ë mija, ëdhë shuajghi- 
the paudherite ë mija. Krijo xëmere te kthjëllet tëkune, o Pë- 
rendi: ëdhëperserit perbrënda mëjë frym e te cendruarshimë. 
Mos me hith tëjprëjfacës s’ atë: ëdhë mos m ërrprëj mëjë fry -  
men tendë te shegnteruaten. Ep-ma prapegexim inë shpetimit 
ient, ëdhë fortso-me më frym e xoterishtë.

Dote mesogn fa jto ie t udhet ëtua: ëdhë te pa-bëset do te kthë 
hën në ty. Shpeto-meprëj ghakrash o Përendi, Përendia i  sJtpe- 
tim it t'im: ghuha imë do lavdy.rogne mëgexim drëjterine ten- 
dë. Xot, chil buxet ë mija: ëdhë goja imë do rrefëgne lavdimne 
t'ent. Së te dashkeshë kurban dote kishaprure: kurba?ië tedjë- 
gure ghithe nuke te pelcëjne. Kurban i  Përendise eshte frym e ë 
thyëre: xëmeren ë thyëre ëdhë teperghygnuren nuke do f  d  hë- 
dhesh tëj, o Përendi.
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Bëj tnire Sionrsc mc pelcimin tent; nderto muret i  J'erUSttU- 
mit. Aheri do pelcësh kurbane drëjts.ië> dhurata ëdhë kurbanë 
te djëgur ghithe; ahërë do biën vicker mbi thërorën tennë.

K A N U N I M E K A T E R , IRMOJ, do te kendohët meni 
fu n tt si K A T A V A S I, nga dalë.

K E N G ’ Ë 1 *e, Iho i 2te

Lë t’ i keadojme Xotit ce thau më urdherrin 
ë tij te përendishme dëtin valognes te pashkuar dhë 
i hoci udhen pcpullit Israëlit nde të me kembe; së 
u lavdurua lavderisht.

Litani ë Vogetdhë Kondaci.
Pas; Os aparhas.

Jacobivajtontë humbjën ë Josifit ëdhë trimi 
rrintë maje cërës, i ndëruar 6imbrët; së dykë mos u 
roberuar nene volyptëtët ëEghyptianës, u lavderua 
per chperblim prëj ati ce shekon xemerat ë gnërexi- 
vë dhë perndan kurore te pafishkur.

Oikos.

Vajtimit lë t’i shtojme vajtim ë lë te dërd' im 
lot dykë care bashke më Jakobin per Josëfin ë j n- 
duarshim ë te menchiin, ce ë roheroj trupnë, po 
ehpirtin ë mbajti te p&-roberuar dhë xoteroj mi ghi- 
the Egliypten: së Përendia u fal sherbetoievë te tij 
kurore te pa-fishkur.
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SYNAXAR* I MUAJSORES.
Pastaj kjo.

Te HENEN E MADHE TE SHEGNTE perkujtojme 
Josifin ëjlumturë fortmire dhë fcne ce ë mallekoj dhë ë 
thau Xoti.

Më plëcesimët ë Josëfit Fortmire, o Krisht Përendi, 
meshirona.

KE8G' ë 8tt
„U droth trup’ i kulluar i djëmvë te lumtur ce 

kish gne stolie më shpirtin dhë dboj xjar’ ë pa-lodhur 
ce u ushcyë ne gnelendete amëshuare;,dhë prëj fla- 
ges ghithmon jëtorë ce u fishk gne hymne perjë- 
tesorë kendohëj; lavderoni Xotin tere punet ë tij dhë 
permilartesohëni me tere jëtet.

KENG’ ë 9te 
E madheshtovë, o Krisht, Hyjlindesën ce te pol* 

li, prëj se tsiles ti gatognesi yne u pershtollëmë frup 
sim-pesimor, chlidhjën ë pa dijësivë tona: dykë ë lu- 
meruar, tere brëxat ty po madheshtojmc.

Exapostilar. Iho i 3tf
Ton nymfona su.

Nuserorën tendë shoh, 6 shpetimtari im te stolisur ë- 
dhë rohe nuke kam ce te hygn hrënda ne të. Ndricho-ma 
pra stolln’ë shpirtit,Dritedhen^, dhë shpeto me(tri hëre).

Lavderimë. Kendohën me kaler keto Stihira idiomëla.
IHO I i-re.

Kur vintë Xoti në pesimi vullnëtar, u thështë Apos- 
tujvë mb’ udhe: Ja së ku nghitëmi ne Jërusalim, dhë i Bi-
ri i gneriut do tederipët, sich eshte shlrrar per të. FM
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pra dhë në, m4 mendjë te ceruara, te vëme ë te kryeeso- 
hëmibashke më të ë te behëmi per të si te vdëkur per 
geximët ë rrojtjës; ce te rrojme bashke më të ë t’a deghoj- 
me te therrëse: Nuke vëtë më ne Jërusalëm te permidhë- 
shme per te pesuar, po nghitëm në Ati im dhë Ati t’uaj 
ftë Përendia imë dhë Përendit t ’uaj dhë do t ’ju nghit ba- 
shke në Jërusalëmi i siperme, ne mbrëterie te ciëjvë.

IhO P l.  Ir t.

Si harrime, 6 bësnike, pesimin shpetimtar te Krish- 
tit Përendise, lë te lavderojme xemer-ghëre8in, ë tij te 
pa-rrefyër; ce te na ngrëre bashke dhë në te vdëkurit prëj 
mekatë, së i mire dhë gnëridashes.

Lavdie A tii__, Tani...

Ih0 P l. Ire.

0 Xot, kur vignë në pesimi, dykë permbajtur Nzene- 
sit t ’ent, u thoshgaë, passi i hocë me gn’ ane; Si i harro- 
ni fjalet ë mia ce ju’a thashe prëj kohë, ce eshte shkruar 
së ch’do Profët do moa vritët vëch ne Jërusalëm ? Tani 
pra ardhi koha ce ju thashe, së ja ku do peripëm aer du- 
ar mekataresh ce te percëshëm, te tsilet passi te me 
mberthëjne me kryc ë te me varrosin, do me numurojne 
per te ndytur si te vdëkur; po kini kuraje, së pas tri
ditesh do nghallëm, per ngaxellim te bësnikevë ëdhë per 
rrojkjë te perjëteshmë.

Pastaj. Ty te ka hië lavdia, 6 Xot Përendia jone ëdhë 
ty  te dergojme lavdie Atit, ë Birit, ëdhë Shpirtit Shëgnt,
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tani ë perhëre ë ne jëte te jëtevë. Amen.
Lavdie ty  ce na rrefëvë driten, lavdie Përendise më 

te naltat dhë mi dhëne pacja dhë mi gnërexit miredashja.
Te hymnojme, te bëkojme, te falëmi, te lavderojme, 

ty  perhirojme per lavdine tendë te madhë.
Xot Mbrët, Përendi ciëllorë. At’ i terefucishme, Xot i 

bir’ i vëtemlindur, Jisu Krisht ëdhë Shpirti Shëgnte.
Xot Përendi, cengh’ i Përendise, i biri i Atit, ti ce 

ngrëh mekatin ë botes, perdellëna, ti ce ngrëh mekatat ë 
botes.

Prit fjalen t'one, ti ce rri me tt  djathte te Atit, ë per- 
dellëna.

Sëpsë ti jë i shëgnte i vëteme, ti jë Xot i vëteme, Jieu 
Krisht, per lavdi te Përendise Atit. Amen.

Per dita do te bëkoj dhë do te lavderoj ëmerin t*ent per 
jëte dhë ne jëtt te jëtes.

Vlëresona 6 Xot kete ditë te ruhëm pa nogne mekat.
I bëkuar jë 6 Xot Përendii’ ë Atervë t ’one dhë ëmeri yt  

eshte i kenduar dhë i lavduruar. Amen.
Lë te jëte, 6 Xot perdellimi y t mi në sikunder këmi 

shprësuar mi ty .
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I bëkuar jë, 6 Xot. Mesonate drëjtat terc’ë. ($ fcë* 
re). 0 Xot, kë cene perikja jona brës pas brës:,
6 Xot, perdellëna, shero shpitin t’ im, së kam fejyër per- 
para tëjë.

0 Xot ne ty  perika, mesome te bej deshiren tendë, 
eë ti jë Përendia imë.

Së prane tëjë eshte burim jëte, ne driten tendë do she- 
kojme drite

Xghatë perdellimin t* ent ner ata ce t gnohin.
1 bëkuar jë ,6 Xot, beme te menchim më te drëj- 

tat t’ endë.
I bëkuar jë, 6 Shëgnt, ndricho-me më te drëj- 

tat t ’ endë.
0 Xot, perdellimi y t  me jëte: mos i chperhith vë- 

ë duarvë t* endë.
Ty te ka hië levdate, ty  te ka hië kenge, ty  te ka 

hië lavdie, Atit, ë Birit, ëdhë Shpirtit Shëgnt, tani ë per-
hëre ë ne jëte te jëtevë. Amen.

Pastaj thoteprifti: „Lë t ’ k  mbarojme faljën tone.
N  Apostiha keto stihra Idiomela.

IHO FL. 1«
0 Xot, nen* ë Zëvëdëjvë dykë mos munduf te kn- 

petoje mistërin’ ë pa-trëguar t ’ ëkonomise s’atë te kerkon- 
të t ’u dhurognë diëmvë te saj ndër prëj gne mbrëtetië te 
perkoheshmë; po t i  ne vent te ketij u xotovë micvë tent 
te pine cëlc prëj vdëkjëjë, te tsilin thëshë ce do t’ft pish 
vëte para syrësh, si chpastrim prëj mëkatësh. Perandaj 
te therrësim: Shpetim* i shpirtëvë t'ora, lavdie nre ty.
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0 Xot, <fykë mesuar Nzenesit t’ ent te mëjtohët 
më te mbaruarat, u thëshë te mos u shembellëjne kom. 
bëvë me te xotuarit ë më te vëghelvë: së s’ ben ashtu 
per nzentsit ë mi, së une dua ë jam i varfer: i pari pra 
prëj ysh lë te jëte sherbetori j*aj, ëdhë krëj si nene- 
krej, dhë i xghëdhuri per i pare si i fundit: së une ar- 
dha vëte t ’ i sherbëgn Adamit ce u vdrferua dhë t’ ap 
si chlidhjë shpirtin per te shumet ce me therrësin: 
Lavdie me ty.

IH 0  PL. 4te
Dvkë patur frike nga mallkimi i ficit ce u tha 

nga pa-pëmesia, 6 vellëxer, lë t ’ i biëm pëme te vyëra 
pëndimi Krisht ce fal perdëllimin ë math.

Lavdi ë tani. .

IHOPL. 4*
Ëve te dyte dykë ghëtur dragoj Ëgyptian, më 

fjale lajkesië nzitohëj te permbyse Josëfin: po ay dy. 
kë leae kemishen, iku nga mëkata dhë nuk’ 1 vintë 
turp ce ish i chvëshur, si Adamit perpara chdeghimit: më 
lutjët ë tij, 6 Krisht. meshiro-na.

Pasandaj

Esht’ ë mire t* i falëmi ndërit Xotit dhë t’ a ken- 
dojme ëmerin t ’ ent 6 i Larter. T’ apim xe ne menghëst 
per meshiren tendë per nate.

Sënt Perendie shënt. . . .
Kondaci. ,,Jakobi vajtontë. . : "

Meshero, 6 Xot f  T ri hëre)
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0 Mbrtft ciëllor, shiguroi mbrëterit t’abe tësnike, 
permbajë bësen; xbuti kombët, pacesojë boten, ruaië mi- 
re kete shtepi te shëgnte, aterit dhë vellëxerit t'ane ce 
shkuan para nësh \eri ntr tërda te Diëjtcsh; ë ntvë piit- 

na me pëndim ë me rrefim, si i mire ë gnëridashes.
Tri mëtanira te rnedha, dhë mbarim.

E Mart’ ë Madlië.
Te Ilenen vibrcmanë. Thuhën ato te se Ilencs Madhë 

ghër me Kathisniat.
Pas: O ipsothis ën to Stavro.

Lë t’a duam dhënterin, 6 vellëxer, ë lë t’ i stolisim 
llambadhët t ’ ona, dukë shkelcyër me virtute ë me bëse 
te drëjte, cete hyjme bashke më të nedasmet, si virghe- 
rëshat ë menehimë te Xotit; së Dhenterri si Përendi u 
dhuron te ghithevë kuroren ë pa fishkur.

Pas. Katëplagi Josif.
Dykë mblëhhur keshille pa-lighesië kunder tëjë nga 

tsmiri, prifterijte ë shkrognesit, 6 Shpetimtar, ndersyën 
tmërrisht per ne tradhetie Iuden; dhë ay vintë pa turp ë 
u flistë kunder tëjë gnëresvë te pa lighet: Ch’ me ipni,
thote, ce t ’ ju a perap ner duar tuaja. 0  Xot shpeto shpir- 
tët t ’ona prëj denimit te tij.

Pas: Tin sofian cë logon.
Juda i prape arghent desheron ë levixët kunder Me- 

sognesit, mëjtohët ë nzë perdhenjën, bië nga drita, dykë 
pritur ërresiren, pajtohët per shitjën, shët te pa-chemua- 
rin: per andaj ghën varjën dhë vdëkjë më dhembjë si 
chperblim per ato ce beri. Nga fat' i tij shpetona,o Krisht 
Përendi, dukë dhuruar faljë te fajëvë nëvë ce krëmteroj- 
me më mall pesimin t’ent te kulluar.
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7nghilli Pas Matthëut.
ITato tV fr.e Farisëgnte vane ë bene kesliile si f  i  xëbd 

nde lak më fjale. Ëdhë dergojne tëk ay nzenesic ë tyrë 
bashke më Hërodianet aukë thene, Mesogces, ë dime së jë 
i vertëte, ëdhë mescn uchtn ë I ë ietc itt n ë te \ertëte, ë- 
dhë nuke do te dish as per ndogne: sëpsë nuke vë rë mbe 
facë gnërexish. Thuana pra, ch' te dukët? eshte ë udhese 
t ’i japim pagëse Cësarit, apo jo ? Po Jisuj si gnohu djalle- 
sin'ëatyrë, tha, Ch’ me ngisni ipokmer liëftëmeni monë- 
dhen ë pagëses. Ëdhe ata i prune gne dinar.Ëdhë ay u tho- 
te atyrë, ë kujt eshte kjo fytyre, dhë kjo perintishkrogne? 
ata i thane ë Cësarit. Atehërë u thot'atyxë, lajni pra Cë- 
saritch’ jane te Cësarit, ëdhë përendise ch’.jane te Përen- 
dise. Ëdhë kur deghuan u chuditne: ëdhë i lane ate ë ikne. 
Nde ate dit i ërthne prane Sadducëjte tc tsilet thone, së 
nuke ka te nghallure, ëdhë ë pyëtne, dukë thene, Meso- 
gnes, Moisiu tha, nde vdëkte uognd pa pasur bij, i vellaj 
dote martonët më gruan ë ati, ëdho dot’i rghalgne fare te 
vellajt ti. Ëdhë ishin nder ne shtate vellëxere; ëdhë i pa- 
ri si u marrtua, vdic. Dhë pasi nuke kishtë bir, ja la gru- 
an ë tij te vellajt ti: keshtu dhë i dy ti, ë i trëti, ghër me 
te shtate: ëdhë me pastaj nga te ghithe vdic ëdhë gruaja. 
inbe te nghallurit pra, tsili nga keta te shtate dot’a këto 
grua? sëpsë te ghithe ë patne marre ate. Ëdhë Jisui u per- 
ghëc ë utha atytë, Jinigegoyhër, pasi s’dini shkrognat 
as fucin’ë Përendise. Sëpsë me te nghallrrit as martonën 
as martojne, po jane posi ënghëit ë Përendise nde cjëll.

Ëdhë per te nghallurit ë te vdëkurvë, a s ’këmi kendu- 
ch’u eshte thene jyvë prëj Përendise, kur thote. Une iam 
Përendia i Abraamit ëdhë Përendia i Isaakut ëdhë Përen- 
dia i Jakovit: Përendia nuk eshte Përendi te vdekurish 
po te çhallesh. Ëdhë ghëndja kur deghuan, tmërohëshin 
p3T ë aii.
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Po Farisëgnte kur deghuan së u mbechëlli gojen Sad- 
ducëvët, u mblothne bashke. Ëdhë gne noatar nga ata ë 
pyëti dukë ngare ateë dukë thene, Mesognes, tsila porosi 
esht’ë madhë nde nomt? Edhë Jisuj i tha ati, “ Te duash 

Xotne Përendine tent më ghithe xëmrene tendë, ëdhë më 
ghithe shpirtin tent ëdhë më ghithe mendjën tendë”. Kjo 
eshte porosië pare dhë ë madhë. Edhë ë dyta ce eshte si- 
gnegne më ate eshte, “ Te duash te afermin tent posi vë- 
tën tendë”. Ghithe nomi ëdhë profitet mvarën mbe keto 
dy porosia. Edhë tëk ishin mhlëdhur Farisëgnte, Jisuj i 
pyëti, dykë thene, Ch’ u dukët juvë per Krishtin; i biri i 
kujt eshte; I tbone, I Davidhit. U thote atyrë, Cysh pra 
Davidhi më fryme ë cuan Xot, dykë thene, ,,I tha Xoti 
Xotit t ’im. Rri mbe te djathten t ’imë, ghërsa te ve armic- 
te ë tu ndenekembjë te kembevë tua’\  Kde cofte pra së 
Davidhi ë cuan Xot, si eshte i hiri i ati: ëdhë asnogne nuk 
munt te perghighëj nogne f jale, as nuke kuzoj ndogne ce 
mb’ ate dite te pyëse ate më.

Psal5 /  • L itan i'ë  vogcl dhë Kondaci.

Dykë patur nder ment oren ë fundit, 0  shpirt’i mjëre, 
ë dukë u frikesuar nga prërja ë fikut, punojë punetorisht 
talëntin ce t ’eshte dhenedykë cene ë xghuar ë dukë thir- 
rur: Lë te mos mbëtëmi jashte nga nuseror’ë Kriahtit.

Oikos.
Persë flë, 0 shpirti im i dobet? Persë shkon ner ment 

pa kohe kujdësë te pavyëra? persë mërrësh më te rriëdhu- 
rat? ce tani ë tutjë eshte or’ ë fundit dhë do ndahëmi nga 
te ketushmët; sa kë kohe, xghoju dukë thirrur: Fejëva në 
ty , 0 Shpetimtari im, mos meprë si fikua pa pëme, po
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mëshiro-me, sl xemer-mire, d Krisht ce po te therrës më 
frike: Lë te mos mbëtëini jashte nuserorës se Krishtit.

SYNAKSAR’ I MUAJSORES. pastaj kjo:
Te Marten ë Madhë tc Skegnje, perkujtojme perçrhamjënë 

dhjëte Virgherëshavë prëj Unghilli te Shcgnte

O Dhenter Krisht, yiemerona bashke Virgherëshat ë menchi- 
më} bashkona më kopëne tendë te xghëdhur ë mëshirona. Amën.

KENG’ E S te lH O  2tt

Kur u hodhe me furre trë djëmat oshenare, nga ce s1 
ju bintë urdherit shtyranik, rrefënin Përendine dykë ken- 
duar: lavderoni Xotin, ju vëprat ë Xotit.

K E N G ’ E9t«

Xy, Virginësh’ë Tereshënte, ce nzurë ne ghi Përendine 
pa nzene dhë i lindë gexim botes ty  te hymnojme.

Ë X A P O  S T I L A R .
Nuserorën t ’endë shoh. . . .

LAVDERIMË.

Kendohën keto Idiomëla'

I H O  1”

Si do t’hyj ner shkelcimët ë Shentorevë t’ent,un’i pa- 
vlëreshmi; së ne kuxofsha te hyj bashke më ta ne nusero- 
rën, robado me kallexoje, së s ’eshte robe dasmë dhë te 
lidhur do më nzjërin jashte Enghejit. Spastrojë, 6 Xot, 
ndyresin’ ë shpirtit t ’im dhë shpetome si gneridashes.
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IHO 2te
Unë ce drëmita nga mëfshteri’ ë shpirtit, 6 Dhenter 

Krisht, nuke kam liambadhë yirtutësh te ndëxur ëdhë u 
shembeiiëva vashavë ie chmendura dhë rëvit me kohe te 
punes; po ri stikunt-m'a ghumin ë ërret, ngrëime dhë 
futme bashke më Virgnerëshat ë menchimë ne nuserorën 
tendë; 6 Xot, lavdie me ty»

Lavdie ë tani.
IHO i 4te.

Tani ce deghovë denimin ë ati ce fshëhu talëntin, 6 
shpirt, mos ë fshih fjalen ë Përendise, lechit chudirat ë 
tij ce, dykë tëperuar me hir, te hysh në gexim’ i Xotit 
t'ent.

N ' Apostihat keto idiomëla.

IHO PL. 2te.
Ëni, d bësnike, lë t’i sherbëjme Xotit më ghithe xë- 

tner, së ay u’a ndan pasurine sherbetorevë; dhe tsilido a- 
naloghisht lë t ’a shumexojme talëntin ë hirit; kush lë te 
stolise urtesin* ë tij më pune te mira, kush lë te mbaje 
mëshe shkelcimi ë lë t ’i rrefëje bëserisht atij ce s’ ka hy- 
re në aresyja; tjatri lë t’ua perndaje pasurine te vobëke- 
vë, së keshtu do t’a shumesojme huan dhë, si kursimtare 
bësnike te hirit, do vlëresohëmi per geximn’ ë Xotit. Vlë* 
resona per të, 6 Krisht Përendi, si gnëridashes.

Kur te vish me lavdie më Fucira Enghellorë ë te rrish 
me fron, 6 Jisu, mos me ndaj vëchan, 6 Bari i mire; së ti 
di udhet ë djathta: te mengherat jane te prapa: mcs me 
hump pra bashke më dhite mua te rrëptin nde mekate, po 
shpetome si gnëridashes dykë me numuruar bashke më 
dhente me te djathte»

0  Dhenterr, më i hiëshme ne bukurie së tere gnërexit, 
ce na ftovë ne darken shpirtorë te nuserorës atë, cbvi- 
shja fajët fytyres s’imë liksh-vëshur dykë me bere piëse- 
tar te pfc^trëv*5 t>r*dë, ç’tv icire sfoH Trvdië te trbvvre
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rise s’atë, si xemer mire.

Lavdie ë tani.
Iho i Rende.

Ja së ku te bësoliet talentin Xoti, 6 shpirti im. Fri- 
të pra dhuraten më frike dhë huaja atij ce 1 1 dha, dcmë- 
thene dy atrëte varfervë dhë bejë mik Xotin, ce te rrish 
me te djathte te tij kur te vigne më lavdie ë te deghosh 
xen’ ë lumtur: Hyr, 6 sherbetor, në gexim’ i Xotit tent. 
Vlëresome per të, 6 Shpetimtar, mua t ’ arratisurin, per 
meshiren t ’endë te madhë.

E Merkur’ ë Madhë.
Te Martcii mbrcma. Kcndohct Shcrbcs’ ë Dhentorit ghë} me 

Kathismat sikunder u shkrua mc pare.
Pas: Tin orëotita tis parthënias su...,

Kurv te ardhi, 6 Gnëridashes, dykë dërdhur myra 
më lot ner kembet tendë, dhë shpetohët më urdherimtent 
prëj kundermimit te keciavë, po nzenesi i ngrate ce mir- 
të ëre hire tent, ë hodhi prëj tij dhë perxihët më balte, 
dykë te shitur nga arghent-dashja. Lavdie xemermirësi- 
se s ’atë, 6 Krisht.

Pas: Tahiprokaialavë....
Iuda dinaku, dykë patur mall per arghent, u mëjtua 

te te perape, 6 Xot, më te pa-bëse ty  thësarin ë jëtes. 
Perandaj i dëhuf rënt ne Judëjte ë u thote te pa-ligheyë: 
Ch’doni te me jëpni ce t ’ju’a perap ce t'a krycexoni?

Pas: Ton Tafoh su Sotir •
Kurva dykë care te therristë: 6 Meshire-plot, dykë 

fahire nzëhterisht, kembet tendë te kulluara më lësht’ ë 
krëse saj dhë dykë pshëretitur thëllaxi: Mos me hith tëj, 
ë mos te te vije ndot prëj mëjë, 6 Përendia hrë, po ptit-
me te pënduar dhë slipetorre, si i vëtem grër dashes.
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Unghilli pasjoanit.
XTato dite ghendja ce ishtë më ate martiristë, sëthi- 

rri Laxarin nga vari, ëdhë ë nghalli nga te vdëkurit. Per- 
andaj ëdhë ghendja i dolli perpara, sëpsë deghoj së ay ki- 
shtë bere kete chudi. Farisëgnte pra thane gneri më tja- 
trin, A shihni ju, së nuke beni ghe te mire ? na bota tëk 
vatë prapa atij.

Edhë ishine tsa Grëke ndermëst atyrëvë ce kishin hi- 
pur te t'alëne per te krëmtën. Keta pra ërthne në Filipi 
ce ishtë prëj Vithsaidhase te Galilëse, ëdhë i lutëehin dy- 
kë thene, Xot, duam te shohim Jisune. Filipi vjën ëdhë 
i thote Ancirëut: ëdhë perseri Andrëu ëdhë Filipi i thone 
Jisuit. Fdhë Jisui u perghëc atyrë dykë thene: Erdhi o- 
ra ce te lavduronët i bir i gnëriut. Më te vertët, më te 
vertët po u thëra juvë, Nde mos rante kocja ë grurit nde 
dhët ë te vdëse, rabët vëteme: po nde vdëkte bië shume 
pëme. Ay ce do jëtene ë tlj, do t’a humbase: ëdhë ay ce 
merxit jëtene ë tij nde kete bote, do t’a ruagne per jëtene 
ë pasosur. Nde me sherbën ndogne, lë te me vigne pas: 
dhëku te jëm une, atjë dote jëte dhë sherbetori im: ëdhë 
nde cofte së m j sh^rbën nogne, Ati do t ’a ndërogne. Tani 
shpirti im eshte perxjëre, ëdhë ch’ te thëm; Ate, shpeto-
me nga kjo ore, po perandaj ërdha nde kete ore. Ate, lav- 
duro ëmerin tent.

Erdhi pra gne xe nga ciëlli, ëdhë lavdurova, ëdhë perse- 
ri do t ’a lavdurogu. Ghendja pra ce kishtë ndëgnur, ëdhë 
deghoj xene, thoshte, Së u be bumbullime: te tjëre tho- 
shin, së i foli enghelli. Jisui u perghëc ë tha, Ky xe nuk 
u be permua, po per ju. Tani eshteghyci ikesaj botë: ta- 
ni urdhertari i kesaj botë dote hidhët jashte. Edhë une
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Hd6 tl ftgricha nga dhëu, dote hëc te ghithe pas vëhtës s’i- 
më. — (Edh<$ kete ë thoshtë dykë deftyër më ch’ fare ydë- 
kjë dote vdistë.)

Ghendja i’u perghëc, Nëvë këhii deghtare rga Kdi i eë 
Krishti mbët pef ghithe Jëtene: kushthua pra ti, E( i l-ir'
1 gnëriut duhët te ngrihët latt; tsiii eshte ky i bir’ i gcë- 
riut? Jisui pra u tha atyrë, Edhë pakexe kohe eshte dri- 
ta bashke më ju. Etseni ghërsa kini dritene, ce te moa u 
fcëre juvë hërresira: sëpsë ay Ce ëtsen nde hëireoiret, nuk 
di së ku vëtë: Ghërsa te kini dritehe, i bësoni dritese, ce 
te behëni te bijt’ ë dritese. — Keto foli Jisui, ëdhë iku u 
fshëh prëj atyrëvë*

Po ndonesë beri kacë chudira perpara atyrëvë nuk i bë- 
suane: Cc te mbushët fjal’ ë profitit Isai ce tha, ,,Xot, 
kusk i mbësoj mesimit t'one ? ëdhë me tsilen u xbulua 
krahu i Xotit ?** Perandaj nuke tnunt te bësOnih, sëpsë 
Isaia tha perseri, ,,Vërboi sy t’ ë atyrëve, ëdhë ashperoi 
xëmeren ë atyrëvë, ce te mos ahohin më syte, ëdhë te moa 
kupetohën më xëmeren, ëdhë te kthëhën ë t’i sherogn”* 
Keto tha Isaia, kur pa lavdin’ 6 tij, ëdhë foli per ate.

Po shume Vëta ëdhë prëj te parevë bësuan: po nga fri- 
ka ë Farisëjvët nuke refënin, ce te mos behëne jashte si- 
nagoges: sëpsë dëshne lavdin’ ë gnëresvë më tëper së lav- 
din’ ë Përendise.

Edhë Jisui bertiti S tha, Ay ce me bëson mua, tluke me 
bëson mua, po ati ce me detgoj: ëdhë ay ce me vë rë mua, 
vë rë ate ce me dergoj. Une kam ardhur drite në bota, ce 
te mos mbëtët ne hërresire kushdo ce te me bësogne. E- 
dhë nde deghofte nogne fjalet ë mia, ëdhë te mos bësogne 
une nuk ë ghykogn: sëpsë nuke ërdha te ghykogn botene, 
po ce te shpetogn boten. Ay ce ire hëth poshte, ëdhë nu-
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ke prët fjalet ë mia, ka së ktish t’a ghykoje: fjala ce fola 
ajo dot’a ghykoje ade dite te pastajme Sepaë une nuke 
foia prej vëtiu, po Ati ce me deigoj, ay me dha porosi, ch’ 
te thëin, ë ch’ te fias: ëdhë ë di së porosia ë ati eshte jëte 
ë pa sosur: une pra sa flas sikunder me ka thene ati kesh- 
tu flas.

Fas Fsalmit 51 dhë Litanise se vogel, Kanuni 
Keng' ë j-te. Iho i 2-te.

,,Dykë me shiguruar në gur’ i bëses, m’a xghërovë 
gojen permi armict' ë mi; aë defrëu mendja imë me te ken- 
auar: S’ ka snegat si Përendia jone ëdhë s’ ka te drëjte 
vëch tëjë, 6 Xot”.

Kondaci.. Pas: O ipsothis.
Une ce shkëla lighat më tëper së kurva, nuke te 

prura as farë shira prej lotsh: po më hështjë te lutëm ë 
te bië ner kembe, dykë puthur më mall kembet tendë te 
kulluara, ce te me talch ndjëse te fajëvë si Xot, mua ce te 
therrës, 6 Shpetimtar: Piëj baltes se vëpravë t’imë shpe- 
tome.

Oikos.
Gruaja prodigë më përe më gne hëre u rrefyë ë men- 

chimë, dykë u merxitur nga vëprat ë mekates se turpesh- 
më dhë nga volyptëtët ë trupit, dykë shkuar ner ment 
turpin ë shurne dhë perdorjën ë Sketëres ce do te vuajne 
kurvaret dhë prodiget, nga te tsilet jam une 1 pari ëdhë 
druhëm, po cëndroj në stervitja ë poshter un’ i chmendu- 
ri. Po gruaja kurve m drojt ë më nzitim, ardhi dykë i thi- 
rur Chperblëgnesit. Gnëridashes ë meshire-plot, prëj hal- 
tes se vëpravë t ’imë shpetome.

Synaxar' i Afuajsorës, pastaj kjo* Te. Marten ë Madhë te 
shegnte, Aterit ëpermihyjeshme vendosne te perkujtojme gruan 
kurve ce lyëjti kembet ë Xotit më miro, së kjo ghe nghaupak ko- 
heparapesimit shpetimtar.

Ti, o Krisht Perendi, ce u lëvë më myrre te mendeshme, chli- 
rona prëjpasionëvë ce na rr;ëdhin siper ë meshirona si i vë- 
tem i shëgnte dhë gnëridashcs.
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uMë-cene-ce f jaia ë shtyranit dolli m’ ë forte, shtate 

hëre u doc furra, ne te tsilen x)jemLe nuir u docne ce shkë- 
le urdherin ë mbrëtit, pe therrismin: Tere vëprat ë Xotit, 
kendoni Xotin dhë permilartesojëni me ghithe jëte”.

Keng'ë ç-te.
Më shpirtë te cëruara dhë buxe te pa ndytura ëni 

te madheshtojme nenen ë Emmanuëlit te pa-pikluar, ë t*i 
lutëmi te plëcesoje per në tëk ay ce lindi prej saj. Kursëi 
shpirtët t.ona, o Krisht Përendi, dhë shpetona.

Exapostilari.
Nuserorën tendë shoh. . . .

L  avderime.
Kendohën keto Shtihira Idiomëla IHOI i-re.

Ty te Bir’ ë Virgherëshes kurva te kupetoj ce jë 
Përendi ë te thështë, dykë t’ulutur më carjë, sëpunoj 
pune per lot: xghithma dëtyren, sixghith  une gershëtët: 
duame mua te merxituren më te drëjte ce te dua dhë do te 
lechit neper publikanet, o mireberes ë gnëridashes. 
Myrren ë vyërshimë traxoj kurva më lot dhe dykë puthur 
ë dërdhi ner kembet tendë te kulluara. Si ë drëjtesovë 
ate më gne hëre, ashtu na dhuro dhë nëvë ndjëse, ti ce pe- 
sovë per në dhë shpetona.

Kur mblatontë myrren mekatarka, atehërë pajtohëj më 
te pa-lighetit nzenesi: ajo gexohëj dykë dërdhur te chemua 
ren, dhë ay nzitohëj te shëse te pa-chemuarin, ajo gnihtë 
Xotin, dhë ay ndahëj prëj Xotit: ajo chlirohëj e'dhë Juda 
behëj rob’ i armikut. Ghe ë tmëreshmë shpirt-fiëtesia! 
Ghe ë madhë pëndimi! te tsilin dburome, 6 Shpetimtar ce 
pesovë per në dhë shpetona.

0 poshtersi’ ë Judes! shekontë kurven ce i puthtë ghur- 
mat, dhë mëjtohëj më dinakeri puthjën ë tradhetise: ajo 
xghidhi gershëtët dhë ky lidhëj prëj merië, dykë sjëlle li- 
gesine ë kundermuar ne vent te myres, së tsmiri nuke di 
te perfëroje te dobishimën. 0  poshtersi’ ë Judes! prëj se 
tsiles shpeto shpirtët tona, 6 Përendi.
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Lavdie. Iho i 2-te.
MeV rka rëndi te blëre myrre te.shunievyësbmë ce 

te myrr0*3 rnireberesin dhë i theristë myrretarit: Ëp-me 
myrra ce ta lvëj dhë me ate ce m’i shoj tere mëkatët.

rh c  kini. IHO PL. 2 -te.
Ë xliytura nde inëkate ghëti ty  per liman shpetimi 

dhë dykë dërdhur myire më lot te therristë: Ja ay ce sjëll 
pëodimin ë mëkarognesvë. Po ahpetome, o Xot, nga perm- 
bytja ë mëkates permeshirren t’endë temadhë.

N 'apodil0.9 keto Shtihira Idiomila.
IHO PL. 2 te

Sot Xrishti viën ne shtepi ë Parisëut dhë gne grua me- 
kataike ju aferv.a, ë dukë u rugullixur ner kembetë tij 
therristë: Sheko të ti xhyturen nde mekate, te deshperua- 
aren per p.inet ë saj, per te tsilen nuk’iardhi ndot mi- 
rfesise S atë, dhë falme ndjëse te keciavë, o Xot ë shpeto- 
me.

T’i ndëu lësherat kurva ty Xotit, u ndëu Juda duar- 
te te pa lighevë, ajo ce te maire ndjëse, ky ce te  marre 
erghexdë. Perandaj te therrësim ty  ee u shitë dhë na shpe- 
tovë: 0 Xot, lavdife me ty .
Te ardhi grua ë kundsrmuar dhë ë haltesuar, dukë dërdhur 
lot ner kembet tendë, o Sbpetimlar, ë dukë pa ditur pesi- 
min: Si t’a ngrë syne me ty  Xoti? së ti ardhë ce te shpe- 
tosh kurven; nga futidi ngrërme mua te vbëkuren ti ce 
ngritë Laxarin prëj varrit pas kater ditsh: pritme te mjë- 
ren, o Xot, dhë shpetome.

Ë deshperaara per jeten ë saj dkë ë kupetuarshimja mt 
te sjëlle, më myrre ne dore, te ardhi prane ë te therristë. 
Mos me rrasbis mua kurven,tice lindëprëj Virgherëshë: 
mos i chveshtro lott’ë mi, o gexim’i Ënghevë, po pritme 
te pënduar mua ce nuk me hodhë tëj kur fejëgna, o Xot, 
per meshiren tcnië te madhë.
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Lavdie ë tani.
Iiio Pl. 4-te.

Tropar'i Kasianise.

0  Xot, gruaja ce ra ner shume mëkata, kur ndjëu Hyni- 
ne tendë, mori urdhar myrrepruresë ë dykë vajtuar te hië 
myrra para varrimit. Mjër’ une, dukë thene, së nate esh- 
te në mua, xëkth profligesië dhë dashurie mekatë ë ërret 
dhë pa hene. Priti burrimët ë lotvë t ’ im ti ce shpië nerrë- 
te ujet ë dëtit: epu ner pshëretimët ë xemres, ti ce ëp cjëj- 
te më meshiren t’endë te pa trëguar. Do t i puth kembe- 
xet ë kulluara, dhë do t’i perfshij më gershëtët e krëse s’ 
mië. K*r ne Paraise mbremavë Ëves i oshetiu ner vëshet 

trokellimi i tyrë, nga frika u fshëh. Shumitsat ë mëkatëvë 
t ’imë dhë avushat ë denimëvë t ’imë kush do t ’i ghurmesoje 
o shpirt-shelbyës Shpetimtar’i im? Mos me chperhith mua 
sherbetorën t’endë ti ce kë meshire te pa-matur.

£  Egnt’ ë Madhë ë Shëgnte 
mbremanë.

Pas 6 Psalmëvë dhë allelujes kater hëre thuhët per se trëti ky 
tropar.

Oië i ëndhoksi Mathitë.

Kur nzenesit ë lavderuar ndrichohëshin në lagnetorja 
ë Darkes, atehërë Iuda i pa-bëse ërresohëj nga semundj’ ë 
arghentdashjës, dhë perëp ner ghykates te palighet ty  

ghykatesin ë drëjte. Sheko, o dashes i te hollavë, ate ce pe- 
soj varrjë per keto dhë ike lark shpirtit te pa ngignur ce 
kuzoj te tilla kunder Mesognesit. 0  Xot, ce jë i mire per te 
ghithe, lavdi me ty .

(3)
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XJnghillil, pas Joanit.
U tha Xoti nzenesvë tij tani u lavdua i bir’ i gnë- 

riut, ëdhë Përendia u lavdua nd’ate. Ndë ulavdua 
Përendia nd’ate, ëdhë Përendia do t ’a lavdogne ne 
v 3 ltS ti tij, d i i  pir^iahirë do t'alavdogne. Djël- 
m :hit ë mij, dhë pahexe jatn bashke më ju. Do te 
me kerkoni: ëdhë sikunder u thashe Judhëgnvët, 
së atjë ku vëtë une, ju s’ munt te vini, po u ’athëm  
taniëdhë juvë. U lë juvë gne porosi te rë, Tedo- 
ni gneri tjatrin: sikundcr un’ u dësha juvë, ëdhë 
ju te doni gneri tjatrin. Prëj kesaj do t'u gnohene 
juvëte ghithe, së jini nzenesit ë mi, nde cofte së 
kini dashuri gneri mbetjatrin.

Simon P iëtrii thote, Xot, ku vëtë; Jisui j’u per- 
ghëc, Atjë ku vëtë une, ti s ’ munt te m evish pra- 
pa tani, po pastaj do te me tfish prapa. Piëtri i 
thote, Xot persë nuke munt te te vign prapa tani? 
dote ve jëten t ’imë per ty . Jisui j’u perghëc, jëten 
t ’endë dote vësh per mua? më te vertët, më te ver* 
tët, po te thom ty , Nuke dote kendogne kendësi, 
gliërsa te me mohonch tri hëre.

Lë te mc3 dridhëte xëmera Uuaj: bësoni Pë- 
rendise, ëdhë me bësoni mua. Nde shtepit te t ’im- 
ëti, ka shume te ndëgnura: ëdhë nde mos ishin, do 
t ’u thoshgna juvë, vëtë t’u begn juvë gati vent. 
Edhe si te vëtë ë t ’u begn juvë gati vent, vign 
perseri, ëdh-5 do t’u niarr juvë prane vëhtës t’imë, 
ce te jini cchë ju atjë ku jam une. Edhë atjë ku
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vëte une -iin i, ëdhë urlhen ë dini.
Thomaj i thote, Xot, nuk ë dime së ku vëtë, dhë 

si muat t ’a dime udhen; Jisui i thote, Une jam u- 
diiaëdhë ë vertëta ëdhë jëta; asncgne nuke vjën 
tëk Ati, vëchprëj anese s’imë. Nde cofte së me 
gnihnit mua, dote gnihnit ëdhë t ’im’ate, ëdhë ce 
tani ë gnihni, ëdhë ë kini pare.

Ftlipi i thote, Xot, dettëna Atine, ëdhë na eshte 
mjaf t. Jisui i tiiote, Kacë kohe jam bashke më ju 
ëdhë s’me kë gnohur. Filip? ay ce me ka pare mua 
ka pare Aten, ëdhë cysh thua ti, Deftë-na Atene. 
Nukebëson së une jam tëk Ati, ëdhë Ati eshtetëk  
une. Fjalete ce u flas une juvë, nuk i fias prëj 
vëtiu, po Ati ce mbëtët tëk une, e y  ben punerate. 
Bësomeni së une jam tëk Ati, ëdhë Ati eshte tëk 
une: po ne mos, bësomeni per ato punerat. Më te 
vertët, më te vertët po u thom juvë, ay ce me bë- 
son mua, do te begne ëdhë ay vëte punerat ce begn 
une: ëdhëdo tebegne me te medha së këto; sëpsë 
une vëtë tëk im Ate. Edhë ch’ te lypni me ëmerit 
Uim, dot’a begn, ce te lavdohët Ati të Biri. Nde ly- 
pchi ghe me ëmerit t ’im, nne do t a begn.

Nde me doni, ruani porosit’ ë mia. Edhë une do 
t ’i lutëm Atit, ëdhë do t’u jape juvë gne tjatere 
Ngushellimtar ce ce mbëse bashke më ju ghithe 
jëtene, Frym enë se vertëtes, te tsilen bota nuke 
m untt’a marre, sëpsë nuk ë shëh, as nuk ë gnëh 
po ju ë gnihni, sëpsë mbëtëe prane jush, ëdhë do 
jëte ne ju. Nuk do t ’u lë juvë varfagnake; vij në ju.
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Edhë pak hëre, ëdhë bota nuke me shëh me# po ju 
me shihni, sëpsë une rrcgn, ëdhë ju do rroni. N’a- 
tedite ju do t’a gnihni, së une jem nëim Ate, dhë 
ëdhë ju tëk une, ëdhë une tëk ju. Ay ce ka poro- 
sit’ ë mia ëdhë i ruan, ky eshte ay ce me do, ëdhë 
ayce me do, dote duhëte prëj t’im* ëti, ëdhë une 
do t’a dua, ëdhë dote dëftëgn vëhtën t’imë tëk ay.

I thote Juda (jo Iskarioti) Xot, ch’ u he ce do te def- 
tëncb vëtehëne tendë të nëvë, ë jo të tota? Jisuj u per- 
ghëc ë i tha, Xde me do nogne, do te ruagne fjalen t’imë 
ëdhë im Ate do t’a doje, dhë dote vijme tëk ay, ëdhë dote 
hejme te ndëgnure tëk ay. Ay ce s’me do nuk® ruan fja- 
let ë mia: ëdhë ajofjale ce deghoni nuk eshte imëja, po ë 
Atit ce medergoj. Keto u fola juvë sa ghëndëm ha- 
shke më ju. Po Ngushullimtari, Shpirti i Shëgnte, ce 
Ati dote dergogne mbe ëmerit t’im, ay do t’u mesogne ju- 
vë te ghitha, ëdhë do t’u bjëre juvë nder ment ghithe sa u 
kam thene. Pace po u lë juvë, pacen t’imë po u ap juvf 
Jo sikunder ë ëp bota, u'a ap une juvë. Xëmera ju- 
aj lë te mos dridhët, as mos frikesohët, Deghuat së une 
u thashe juvë, vëtë ëdhë vign të ju: nde me donit, dote 
gexohëshit së (thashe), Vëtë tëk Afci: sëpsë im’ Ate esktt 
m’i math së une. Edhë tani u thashft juvë perpara së te 
benët: ce te bësoni kur tebenët. Më nuke dote flas shu- 
me bashke më ju, sëpsë po vjën urdhetar’ i kesaj botë, ë- 
dhë nuke ka te begne asghe më mua. Po ce te gnohe bota, 
së dua Atin, ëdhë sikunder me porositi Ati keshtu begn. 
Hgrihi, lë te shkojme ketëj. TJne jam vrështi i vertëte, 
ëdhë im’Ate eshte bujku. Ch’do hardhi ce nuke bië pëme 
tëkune, ë prët: ëdhë ch’do ce bië pëme, ë ceron, Ce te sjë- 
lle më tëper pëme.
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Tashti ju jini te ceruar, per atc fjale ce u kato foiur 
juve. Mbëtni tëk une, ëdhë une tëk ju. Sikunder hardhia 
s ; munt te begne pëme vëtiu, nde cofte së nuke mbëtët nde 
vrështe: keslitu as ju nde mos mbëchi tëk une. Une jam 
vrësiiti dhë ju hardhite. Ay ce mbëtët në mua, dhë une tëk 
ay, ay ben pëme shume: sëpsë pa mua s’ munt te begne as 
ghe. Nde mos mbëte ndoghe tëk une, hidhët jashte, porsi 
hardhia, ëdhë thahët: pastaj i mblëdhen ë i hëdhen ne xjar, 
ëdhë dighën. Nde mbëchi tëk une, ëdhë f jalet 6 mia ne tnbë- 
chin tëk ju, do te lypni ch’te dooi, ëdhë do t’u benën juvë. 
Im’Ate ne kete lavduronët, ce te bini shume pëmë: ëdhë do 
te jini nzenesit ë mi.

Sikunder me dëshi Ati, ëdhë un’ m dësha juvë: lnbëtëtti 
ne dashuri t’imë. Nde ruajchi porosit’ ë mia, do te mbëti ne 
dashuri t ’imë: sikunder une ruajta porosit’ 6 t ’im-Eti ëdhë 
mbëtëm ne dashuri te tij. tJ fola juvë keto ce te mbëtët ge- 
ximi im ner ju ëdhë geximi juaj te jëte plot.

Kjo eshte porosia imë, te doni gneri tjatrin, 
sikunder une u dësha juvë. Asndogne nuke ka dashu- 
ri më te madhë së kete, ce te vëre ndogne jëten ë tij per mi- 
ct’ ë tij. Ju jini mict’ ë mij, nde cofte së beni ghithe 6a u 
porosit juvë. Nuk u thëm më juvë sherbetore, sëpsë sher- 
betori nuke di së ch’ben i xoti: po u thashe juVë mic, sëpsë 
u deftëva juvë ghithe sa deghova prëj t’ im-ëti. Ju nuke me 
kini xghëdhur mua, po une u kam xghëdhur juvë, ëdkë u ur- 
dherova juvë ce te shkoni ë te beni pëme, ëdhë pëma juaj 
te mbëtët: ce t’u ape juvë ch’ t’i lypni Atitmbe ëmerit t ’im« 
Keto u porosit juvë, te doni gneri tjatrin.



Nde U ka meri bota, <rëuni së me kish meri mua per- 
para jush: Te ishite prëj botes, bota do te dështe sajne:po 
nga cs 3'jini nga bota, po u xghodha une nga bota, perandaj 
bo':a u ka raKi juvë. Mbani ment fjalen ce u thashe une ju- 
ve, nuk' eshte sherbetcri m’ i math së i xoti. Nde cofte së 
ndocne mua do t'u ndjëkin dhë juvë: ne ruajti/i f jalen t’imë, 
dote ruajne dhë tuajne. Po te ghithaketo dot’ ua bejne juvë 
per ëmerin t' iin, sëpsë nuke dine ate ce me dergoj. Te mos 
kisha ardhur, ëdhë te mos u kisba folur, nuke do te kishin 
faj: po tashi nuke kane shliak per fajin ë tyrë. Ay ce me 
ka meri rnua, i ka meri dhë t’ im-ëti. Te mos kisha bere 
midis tyrë ato pune ce s’ i ka bere asdogne tjater, nuke ki 
ahin faj: po tashi ëdhë pane> ëdhë ihe patne meri ëdhë mma 
ëdhë t’im ate. Po ce te mbushëtfjala ce eshte shkruare nde 
nomt t ’atyrë, “ Së me patne merie darovisht.*’ Po kur te vije 
Ngmshellimtari, ce do t ’u a dergogn une juvë prëj Atit, Fry- 
ma ë se vertëtes, ce dël nga Ati, ay do te deshmoje per mua. 
Po dhë ju deshmoni, së ce ne kryë, jini bashke më mua. 
Keto u fola juvë, ce te mos skandalisëni. Do t’u bejne juvë 
jashte sinagoghiavët: po vjën ore, ce kushdo ce t’u vrase 
juvë dot* i dukët, së i sherbën Përendise. Ëdhë keto dot’ * 
bejne juvë, sëpsë nuke gnohne Atine, as mua. Po u thashe 
keto yvë ce t Ji kujtoni, kur te vigne ora, eë une u a thashe. 
Keto s’ju’a thashe ce ne kryë, së isha bashke më juvë.

Po tashi po vëtë tëk ay ce me dergoj, dhë asdognë prëj 
jush 6’ me pyët, ku vëtë ? Po sëpsë u fola juvë keto, pikelli-



mi mbilshi xëmersn t* * j. Po une po u thëtn juvë te vertë- 
t 303, eshte mire per ju te ikegn une: sëpsë nde mos iksha, 
N'ushellimtari nuke do vigne të ju: po pasi te vëtë, do t ’ a 
derg:>j të ju. Ëdhe ay kur te vigne, dotecertogne boten per
faj, odhë per diëjteri, ëdhë per ghyc: per faj, sëpsë nuke me 
bësonin: ëdhë per drëjteri, sëpsë vëtë tëk im’ Ate, ëdhë nu- 
ke me skihni më: ëdhë per ghyc, sëpsë urdhetari i kesaj bo** 
të eshte ghykuare.

Edhë shume kam per te thene juvë, po tani nuke munt 
t’i mbani: po kur te vigne ay, Frym’ ë se vertëtes, do t’u 
hëce udhen juvë mbe ghithe te vertëten: sëpsë nuke do te 
flase prëj vëtiu, po do te flase sa ce te deghogne, ëdhë dot’tt 
deftëgne juvë ato punera ce vijne. Ay do te me lavdogne 
6ëpsë do te marre prëj s’imës, ëdhë do t’u deftëgne juvë. 
Ghithe sa ka Ati jane te miat: perandaj thashe, së dote ma- 
rre prëj s ’imës, ëdhë do t ’u deftëgne juvë.

Edhë pak, ëdhë nuke me shihni: ëdhë perseri ëdhë pak 
ëdhë do te me shihni: sëpsë une po vëtë tëk Ati»

Atehërë tsa nga nzenesit ë ati i thane gneri tjatrit, Ch* 
eshte kejo ce na thote, Ëdhë pak, ëdhë nuke me shihni: dhë 
perseri ëdhë pak ëdhë do te me shihni ? ëdhë, së utte vëtë 
tëk Ati ? Thoshin pra ch’ eshte keje ce thote, Kejo ëdhë 
pak ? Nuke dime së ch’ flët.

Jisuj pra kupetoj së donin t’a pyësin, ëdhë u tha aty- 
rë, Per kete bisëdoni më gneri tjatrin, së thashe, Edhë pak 
ëdkë nuke me shihni, ëdhë perseri dhë pak ë do me shihni ?
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Me të Vcrtëte, më te vertëte po ju th‘;m do t6 Catti, 
dhë do te vajtoni, po bota do te gexonët: dhë ju do te pikel- 
lohi: po pikellinii juaj do te kthëhët ne gexim. Gruaja kur 
pjëll, pikollohët së i ardhi ora: po si te pjëlle foshgnene, s’ 
kujton mo shtren2iaiin, nga gexitni së lindi gneri nde bo- 
t it . Edhë ju pra tashi hëlmoji. po perseridot’u shoh juvë, 
ëdhë xë;nera juaj do te gexonët dhë as dogne nuke ngrëh 
gexi nin t'uaj prëj jush. Ëdhë nb’ ate dite nuke do te lipni 
prëj mëjë asghe. M 5 te vertëte, më te vertëte po u thëm ju- 
vë, $5 3i t ’i iypni Atit mb’ ëinerin t'im, do t*na ape juvë.
Ghë: ti3hi nuko lypte as ghemb’ërHerin t’im: lypni dhë do 
te mirni, ce te jëte plot geximi t ’ uaj» 
tJ fola juvë keto më te perghajtura*. po yjën Ore, ë atehërë 
nukjdo-t’u flas mi juvë më te perghajtura, po do t’u def- 
tëgn facëxa per Atine. Nd’ate dite do te lypni mb’ëmerit t* 
im: ëihë nuk’u thëm juvë, së do t ’i lutëm Atit per ju: së ay 
Ati u do juvë, sëpsë ju me kini dashure, ëdhë kini bësuar 
së uae dolla prëj Përendise. Dolla prëj Atit, dhë ardha nde 
botet: perseri lë boten dhë Yëtë tëk Ati.

Nzenesit ë tij i thone, ja ku flët tashikthjëllët, dhë nu* 
ke thua asdogne te perghajtur. Tashi ë gnohim së i di te 
ghitha, dhë s ’kë nëvoje te te pyëse nogne :perandaj bësojme 
së dollë prëj Përendise. Jisuj u perghëc atyrë, Ndashti bë- 
Soni ? Ja ku vjën ora, dhë tashi ërdhi, ce te perndahëmi ghi- 
the si tsili mbe te tiat, ë te me lini vëtem, po s’ jam vëtem, 
Sëpsë Ati eshte bashke më mua. TJ fola juvë keto, ce te ki- 
ni pacë në mua. Do te kini hidherim nde bote: po 
kia’ kuraje* une ë kan mundut botcn.
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Keto foli Jisuj, pastaj agriti syt* ëtij nde cjëll ë tha: 
Ate, ërdhi.ora: lavdo tet-bir, ce te te lavdogne dhë yt-bir: si- 
kunder i dhë pushtët mbe ch’ do mish, ce t ’u ape jëten ë pa 
sosur, ce te gnohene ty  te vëtemin te vertëtin Përendi,ëdhë 
Jisu Krishtin ce dergovë. Une te lavdovambi dhët: ate pune 
ce me dhë te begn ë mbarova. Ëdhë tashi lavdome ti, o At, 
afere tëjë, me ate lavdine ce pata perpara tëjë paia së 
te benëj bota. Emerin tent u a deftëva atyrë gnëresvë ce me 
dhë prëj botes. Tendit ishin, ë mua m*i dhë, dhë ruajtin fja- 
let tendë. Tashi ë gnohne më te vertët së ghitha sa më kë 
dhene jane prej tëjë: së ato fjale ceme dhë, u a dhashe aty*- 
rë: ëdhë ata muarne, dhë ë gnohne më te vertët së doila 
prëj tëjë: ë bësuan ce ti me dergovë. Une perketa lut(m lu- 
ke lutëm per boten, po per ketace me dhë: sëpse jane t'cn* 
dit ëdhë te ghitha te miate janete tuate, ëdkë tetuate te 
miate: ëdhë u lavduashe nb’ ato. Ëdhë nuke jam më ne bo- 
tet, po keta jane nde botet, ëdhë une po vign nde ty . At’ i 
shenteruar, ruaji mbJ ëmerit t’ënt ata ce me dhë, ce te jëne 
gne si nëvë. Kur ishgna bashke më ata nde botet, un’i 
ruagna mb’ëmerit t* ent: ata ce une i ruajta , ëdhë as 
dogne nga ata s’humbi, vëch i biri humbjës, ce te mbushë- 
te Shkrogna. Ëdhë tashi po vign të ty , ëdhë flas keto nde 
botet ce te këne gezimin t’im plot nde vëtehë te tyrë. TJn'u 
dhashe atyrë fjalen tendë: ëdhë bota i mori ne meri, sëpsë 
nuke jane nga bota, si kunder une nuke jam nga bota.
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Nuke te lutëm t ’i ngrësh ngabota, po t’i ruash nga 
ligu. Nuke jane nga bota, sikunder une nuk jam nga bota£ 
Shëgnteroi ata nde te vertëten tendë: fjala jote eshte ë ver- 
tëta. Sikunder me dergovë mua në bota, ëdhë une i dergo- 
va ata në bota. Edhë une shenterogn vëtehëne t’imë per a- 
ta, ce te jëne ëdhë ata te shegnteruar nde te vertëten. Edhë 
nuke te lutëm vëtem per keta, po ëdhë per ata ce do te me 
bësojne më ane te fjales se tyrë: ce teghithe te jëte gne: si* 
kunder ti, o Ate, jë tëk une, ëdhë une tëk ty , ëdhë ata te 
jëne gne tëh nëvë, cete bësogne bota së ti medergovë. Edhë 
une u dhashe atyrë lavdine ce me dkë ce te jëne gne, sikun- 
der ëdhë nëvë jëmi gne. Une tëk ata, ëdhë ti tëk une, ce te 
jëne te sosur mbe në, ëdhë bota t*a gnohe së ti me dergovë, 
ëdhë i dësha ata sikunder me dëshë mua.

0  Ate, dua te jëne bashke më mua atjë ku jam une, ë- 
dhë ata ce me dhë: ce te veshtrojne ate lavdine t’imë, ce me 
kë dhene, sëpsë me dëshë para së te ngrihëj bota. 0  Ate i 
drëjte, ëdhë bota nuke te gnohu, po une te gnoha, ëdhë ke- 
ta ë gnohne së ti me dergovë. Edhë u deftëva atyrë ëmerin 
t ’ent, ëdhë do t’a deftëgn, ce te jëte ner ata ajo dashuri më 
te tsilen me dëskë, ëdhë une tëk ata.

Pas tsilitdo Unghilli thuhët: uLaadie xëmergheresisi 
s' atë, o Xot} lavdië me ty, ,,
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ANTIFONET.
Antifon I, Iho Pl. 4 -te.

Krëret ë popujvë u mblodhe kunder Xotit dhë kunder 
Krishtit te tij.

Fjale te pa-lighet thane kunder mëjë. 0  Xot, 0  Xot, 
mos me lër.

Kdjësat t’ona lë t’ia shpiëm Krishtit perpara te kullu-
ara dhë si mict’ ë tij lë t ’ja bejme thërorë shpirtet dhë lë  te 
mos permbytëmi si Juda nga kujdësjët ë rrojtjës, po 16 te 
therrësim nga dhomat toaa, Ati yne ce jë nde ciëll, shpeto- 
na nga i ligu.

Lavdie e tani.
Virgherëshe pollë, 6 ë pa-martuar, dhë Virgherëshe 

mbëtë, 6 Mem’ ë pa-nuseruar, Hyjlindesë Marie, lutui Kri- 
shtit Përendise s'one te shpetohëmi.

Antifon II, Iko Pl. 2-te,
Rëndi Juda dhë u tha shkrognesrë te pa*lighet. Gh’ 

doni te me ëpnice t ’ju’a perap? dhë ner mëst t ’ atyrë ce 
pajtohëshin rrignë i pa-dukur ti i pajtuari. Xemer-gnojtes, 
kursëi shpirtët t ’ona.

Lë t ’i sherbëjme Përendise më perdellim, si Maria nde 
darke, dhë te mos fitojme arghent-dashjë, si Juda, ce te jë- 
mi ghitliegne bashko më Krishtin Përendi.

Lavdie ë lani.
Mos pusho s’u luturi 0 Virgherëshe, ati ce lindë më 

gne menyre ce do mos spiëgohët kurre, ce te shpetoje prëj 
rëxikësh, si gnëridashes, ata ct perikin në ty.

A N T IF O N  I I I  Iho 2 1*
Diëmt’ ë Hëbrëjvë, 6 Xot gnëridashes të thërrësin 

Hosana per nghalljën ë Laxarlt, po Juda i palighet nuke 
dëshi'te kuptontë.
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Ne darken tendë, o Krisht Përendi, u parethë- 
shë nzenesvë t ’ent: Gneprëj jushdo me perape, po 
Juda i palighetnuke dëshi te kupetontë.

Kur pyëti Joani, o Xot, tsili eshte perdhenesiyt
j’a rrefëvë më anen ë bukes, po Juda.........

Më tridhiëte arghendë, o Xot, dhë më puthjë di-
nakë kerkonin Judëjte te te vrisnin, po Juda.........

Ne Lagnetorën tendë, o Krisht Përendi, keshi- 
llognë nzenesit t ’ënt; Beni keshtu sich paie, po Ju- 
da........

Rini xghuar ë faluni ce të mos hyni nde ngasjë, 
u thëshë, nzenesvë t ’ent, o Përendia jone, po Juda...

Lavdie e iani.
Shpetoprëj rëxikësh sherbetoret t’ent, o Hyj- 

lindesë, së te ghithe perikim ne ty  pas Përendise si 
nde gne mur te pa-chare ë ndenemprojtjë.

Kathisme, Iho i rende.
Me darke, kur perushcëgnë nzenesit, dykë 

ditur aferimin ëtradhetise, Juden kallexovë. E di* 
gnë ce ish i pa-ndrëcur, po dëshë t ’u mesognë te ghi- 
thevë ce u perdhë dykë dashur ce t<s shpetosh boten 
nga i huaji, o Xemer-ghere, lavdie me ty .

Unghil II, pas Joanit.
1T ate kohe, dolli Jisui bashke më nzenesit ë tij 

pertëj perrojt Cëdronit, atjë ku ish gne kopsht, ne te tsilen 
hyri ay ëdhë nzenesit ë tij.

Ëdhë ë dintë vëndine ëdhë Juda, ay ce ë tradhetoj: sëp- 
së Jisui shume hëre u mbloth atjë bashke më nzenesit ë tij. 
Juda pra, passi mori tufen ë uslitetarevët, ëdhë sherbctore
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nga krydprifterit ëdhë nga Farisëgnte, vjën atjë më fanare 
e më pishtare ë më arme. Jisui pra dukëditur ghithe ce do 
te vijne mbi të, dolli ë u tha atyrë, Tsiiin kerkoni ? J’u 
perghëcne, Jisu Naxarëasin. U thot’ atyrë Jtsui, Une jam. 
Sihë bashke më ata rrintë dhë Juda, ay ce ë tradhetoj. Kur 
u tha atyrë pra, Së une jam, u hocae prapa, ëdhë rane per 
dhë. Perseri pra i pyëti, Tsilin kerkoni ? Edhë ata thane, 
Jisu Naxarëasin. Jisui u perghëc, U thashe juvë, së une 
jam. Nde me kerkoni mua pra, lini keta te vëne: ce te mbu- 
shët fjala ce tha, Së prëj atyrë ce me dhë, nuke humba as 
gne.

Atehërë Simon Piëtri kishtë gne thike, ëdhë ë hoci, ë i 
ra sherbetorit kryëpriftit, ëdhë i prëu vëshinë djathte: dhë 
sherbetori ë kishtë ëmerin Malho. Jisui pra i tha Piëtrit, 
Vëre thiken tendë nde m yllt. Ate kupene ce me dha Ati te 
moa ë pi ?

Tufa ë ushtetarevët, pra ëdhë urdhermijesi dhë sherbe- 
toret ë Judhëgnvët xune Jisune, ëdhë ë lithne, dhëë shpune 
perpara në Anna: sëpsë ish i vjëhri i Kajafes, i tsili ish 
kryëprift ia ti viti. Edhë Kajafa ishtë ay ce mescj Judhë- 
gnte, së eshte mire te humbase gne gnëri per lauxin.

Edhë Simon Piëtri i vintë prapa Jisuit, ëdhë ay nzene- 
si tjater: ëdhë ay nzenesi ishtë i gnohur në kryëprifti, ëdhë 
hyri bashke më Jisune nde avllit te kryëpriftit. Po Piëtri 
rrintë jashte prane dëres. Dolli pra ay nzenesi tjater ce ish 
i gnohur në kryëprifti, ëdhë i tha portarëse, ëdfcë ë kalli 
briinda Piëtrin. Atehërë sherbetorëjaportarë i thcte Piëtrit, 
Mos jë ëdhë ti gne prëj nzenesët te ketij gnëriu ? Ay i tho- 
te, Nuke jam. Edhë punetoret ë sherbetoret kichine bere 
xjar, sëpsë ishtë ftohet, ëdhë po rrinin ë ngrohëshin: ëdhë 
bashke me ata ishtë Piëtri dykë ndëgnur ë dykë u ngrohur.
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Kryëprifti pra pyëti Iisune per nzenesit ë ti, ëdhë per 
mesimin ë ti. Jisuj j’u perghëc, Une fola ner sy të bota: u- 
ne mesova perhëre nde sinagoghit ëdhë nde hiërorët ,atjë ku 
mblidhën perhëre Judëgnte, ëdhë fshëhuraxi nuke fola as- 
ghe. Ch’ me pyët? pyët ata ce kane deghuar, ch’u fola a 
tyrë: ja keta dine sa thashe une.

Ëdhë ay kur tha keto, gne nga sherbetoret ce ishtë ndë 
gnur afer, i ra gne shuplake Jisuit, dykë thene, Keshtu i 
perghighësh kryëpriftit ? Jisuj j*u perguëc, Nde fola këc, 
deshmoj per te këcën: po nde cofte së mire, persë me rrëh? 
Ëdhë Anna ë dergoj lidhur në Kaiafa kryëprifti.

Edhë Simon Piëtri ishtë dukë ndëgnur ë dukë ngrohur: 
i thane pra, Mos jë dhë ti nga nzenesit ë ati ? Ay ë mohoj 
ë tha, Nuke jam. Gne nga sherbetoret ë kryëpriftit, ce ish 
fis* i ati ce i prëu vëshin Piëtri, thote, Nuke te pashe une 
nde kopsht bashke më ate ? Piëtri pra ë mohoj perseri, ëdhë 
pergnehërë kendoj kendëxi.

Biëne pra Jisune prëj Kajafes nde vent te ghycit: ëdhë 
ishtë menghës: ëdhë ata nuke hyne nde vent te ghycit, ce 
te mos ndyrën, po te hane pashken.

Ant.fon IV , Iho Pl. i-re.
Sot Juda lë mesognesin dhë mërr dialle, vërberohët 

nga pesim’i arghentdashjës dhë bië nga drita i ërresuari. 
Së si munt te shekontë ay ce shiti ndrichognesiu per tri- 
dhiëte arghentë? po per në lindi ay ce pesoj per boten dhë 
lë t ’i terrësim; Lavdie me ty  ce pesovëdhë bashkepesovë më 
gnërexit.

Sot Juda hëth prëj vëtës hyjndërimin dhë behët i huaj 
per hire, dykë cene nzenes, u bë tradhetor, nene siëlljë mi- 
cësishtë fshëh pabësie dhë perfëron trithiëte arghentë te 
chmënduresh ne dashuri’ ë Zotit, dykë u bere udhehëces i 
gne keshiJlë te palighet. Po në ce këmi shpetim Krirhtin,ate 
ë te lavderojme.
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Iho i-re.
Lë te fitojme, 6 veiiëxer, velia-dashjën me Krishtin 

dhë jo ftoiiesiren per t ’afermit tane ce te mos denchëmi si 
shsrbetori i pa-meshireshme per dënaiët, dhë dykë mos fi> 
tuar ghsëndi, te pëndohëmi si Jnda.

Lavdie ë tani.
Lavderimë per ty  jane folur kudo, së lindë më trup 

Beresin ë te ghithavë, 6 Hyjlindesë Marië teihymnuar dhë 
ë pamarrtuar.

Antifon  V Ilio Pl. 2-te
Nzenesi pajtohëj per chmimin ë Mesognesit dhë ë 

shiti Xotin per tridhjëte arghendë, dukë ë tradhetuar per
vdëkjë në te palighetit më puthjë te pa-bëse.

Sot u thështë Nzenesvë tij Ndertognesi i cjëllit ë i dhëut. 
Aferoj ora dhë arriu Juda ce do me perape, te mos mohoje as 
gne kur te me shohe me kryc ne mëst dy kusaresh, së po- 
Boj si gneri, po shpetoj si gneridashes ata ce bësojne në mua.

Lavdi ë tani.
0  Virgherëshe, ce u mbarsë pa trëguar me-ne-funt dhë 

lindë vëte Ndertognesin, shpeto ata ce te madheshtojne.
A ntifon VI. Iho i rende.

Sot rri xghuar Juda ce te perape Xotin Shpetimtar’ë 
botes para jëtëvë, ce ngopiturma më pëse somunë. Sot i pa- 
ligheti mohon Mesognesin dhë nga Nzenes ce ish perdha Xo- 
tin. Ë skiti per arghent ate ce ngigni gnerine më manna.

Sot Hebrëgnte mberthyën me kryc Krishtin cechau dëtin 
më shkop dhëi pershkoj nde shktëtetire. Sot më shtijexe 
chpuan brignen ë atij ce vruskulloj Ëghypten më plaga ë va- 
ditne më t’ ëmbel ata ce u leshoj shira prëj manna per ushcimv 

0 xot,kur vëjë per në pesimi vullnëtar, u therrisgnë Nzenesvë t’ent. Ju 
ce s’ muntte te rrini xghuar asgne ore lashke mëmua, si n :v xctvct së 
do tevdisni per mua ? Pa shekoni Juden si nuke flë po nzitchët te me pe- 
rape në tepalighetit. Rini xghuar faluni ë asgne lë te mos me mohoje 
dukë ma shakuar me kryc. 0 xë.ner-ghere lavdie me ty.
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Lavdie ë tani.
Gexoju, o Hyjlindesë ce nzurënde bark ate cc s'ë nze ciëllif 

gexoju o Virgherëshe, lechitjë ë Profëtervë, më ane?i ë se tsiles 
ndriti Em m anuëli;gexoju, o Mem ë K rishtit Përcndise.

Kathisme, Iho i rende.
Tsila carjë, o Jude, te beri tradhetor te Shpetim tarit ? mos 

te ndau nga shokeri i  Apostojve ? mos te shteroj nga hir* i  sher- 
bimëvë? mos kur hengri darke më ata, te dboj ty prëj tryëses ? 
mos u lau kembet te tjërevë, dhë tendët i  chperhodhi? A h ! sa te 
mira hodhi nde harrim! dhëja së ku ta?ii shtyllesoliët mendja jo -  
të ë ngratë dhë lechitët pcrdellim' i math dhë xemer-gheresV ë tij  
ë pa-fandaksure.

Unghilli III, pas Matthëut.
Ne ate kohe ata si xune Jisune, ë prune të Kaiafa kryë- 

prifti, atjë ku ishin mblëdhure shkrognesit ëdhë piëcte. Po 
Piëtri i vatë prapa per se largu, ghër nde avlli te Kryë-prif- 
tit: ëdhë si hyri brënda, rintë bashke më sherbetoiet; ce te 
shohe te pastajmëne. Edhë Kryëprifterit ë plëcte ë ghithe 
bashke-ndëgnja kerkonin martiri te rëme kunder Jisujt, ce 
t ’ a vrisnin ate, po nuke ghëtne. Edhë ndonesë ërthne shu- 
me martire te rëme, po nuke ghëtne. Edhë pastaj ërthne dy 
martire te rëm, ë thane ky tha, së munt te prishe tëmpu- 
lin’ë Përendise, ëdhë per trë ditë t ’a ndertogne ate. Edhë 
Kryëprifti u ngrit ë tha, Nuke perghighësh farë? ch, mar- 
tirisin keta kunder tëjë ? po Jisuj nuke bentë xë. Edhë 
Kryë-prifti u perghëc ë i tha, Te vë mbe bë per Përendine ë 
ghalle, t« na thuash, ne jë ti K rishtiibir’ i Përendise. Jisuj 
i thote ati, t i po thua: po unepo u thëm juvë, së ce tashti ë 
pasketaj dote shihni te bir’ ë gneriut dukë ndëgnure mbJ a- 
ne te diatkte te fucise, ëdhë dukë ardhure mbi rët te cjëllit.
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Atehërë Kryë-prifti chori robat ë tija, dukë tkene, së 
vlasfimisi: ch nevoje kini më per martiri? ja tashi tëk e de- 
ghuate vlasfimin* ë tij. Si u dukëte juvë ? Ëdhë ata u per- 
ghëcne ë thaue: eshte fajtuar per vdëkjë. Atehërë i peshty- 
ne atij nder sy, ëdhë i rane më shuplaka: ëdhë te tjëre, i 
rane më shufra dukë thene. profitëpsna, o Krisht, tsili esh- 
te ay ce te ra ?

Ëdhë Piëtrirrintë perjashta ndeavlli: ëdhë i ërdhi prane 
gne sherbetorë dultë thene, ëdhë ti ishgnë bashkë më Jesu 
Galilëasin. Po ay ë mohoj perpara te ghithevë, dukë thene: 
Nuke di së clPthua. Ëdhë ay kur dolli nde dëret te avllise, 
ë pa ate gne tjater, dhë u thote atyrë ce ishin atjë, Edbë k y  
iah o h !h 3  m§ Jes i .Taxiriasiai. Ëihë perseri ë mohoj më 
bë, Së nuk'ë gnoh ate gneri. Ëdhë pas pakexe ërthne perane 
atij ata ce ishin dukë ndëgnure, ëdhë i thane Piëtrit, më to 
vertëte ëdhë ti jë nga ata: sëpsë ë te foluxit t’ ent te deftën 
ty . Atehërë xuri te nemgne ë te beje bë, së nuke ë gnoh ate 
gneri. Edhë pergnehëre kendoj ghëlli: atehërëi ra nder ment 
Piëtrit fjal’ ë Jisujt ce i pat thene, së perpara Së te kendoje 
ghëli, tri hëre do me mohosh: ëdhë dolli jashte ë cau hidhur.

ANTIFON VII.
Iho El. 4 -te.

Dykë i dhuruar, o Xot, keshtu u therrisgnë te pa li- 
ghevë ce te xune. Më ghithe ce goditte barine dhë perndate 
dymbedhjëte dhente Nzenesit ë mi, muntja te virgna me 
parate tëper së dymbëdhjëte lëghionë Enghejsh, po ë 
xghëroj xemren ce te mbushën ato te fshëhtat ë te pa-trë- 
guarat ë Profëtevë t’im. 0  Xot, lavdie me ty.

Passi te mohoj tri hëre Piëtri, mëgnehëre j* u kujtua ë 
thena jotë ë te pruri lot pëndimi; 0  Përendi, meshirome 6 
shpetome.

(4)
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Lavdie ë tani.
Lë t’ a hymnojme te ghitne virghirëshen ë Shegnte dy- 

kë i thene “ Gexoju ’, së eshte dëra shpetimtarë, parrajs’ ë 
pelcyër dhë rë prëj d titët’ amëshuar.

Antifon V III
Iho 2-te.

Thuani, 6 tepa-lighet, ch’ deghuat prëj shpetimtarit 
tone? nuke jua tr£goj lighenë mesimët ë Profëtevë? Si pra 
u mëjtuat t'i peripni Pilatit Përendi-Fialen prëj Përendië 
dhë chperblëgnesin ë shpirtëvë t’ona ?

Lë te krycesohët! therrisnin ata ce pergexohëshin nga 
hëre dhuretiat ë tua, dhë kerkonin te mërrnin katile nde 
vent te mireberesit vrasesit ë te drëjtevë; dhë ti hështgnë, 
6 Krisht, ë durognë paturpesien ë tyrë, së dëshë te peso- 
gnë ë te na shpetognë si gnëridashes.

Lavdie ë tani.
Mëcenece nuke këmiguzim ngamekatat ë shuma, lu- 

tui ti, 6 Hyjlindcse Virgherëshe, ati ce lindi prëj tëjë, së ka 
fuci te madhë lutja ë Nenes per miredashjën ë Xotit; mos i 
chveshtro lutjët ë mekatarevë, 6 ë terendëruar, së eshte me- 
shireplot dhë munt te na shpetoje ay ce dëgnoj te pesoje per 
nëvë.

A ntifon I X , Iho 3~te.

J’a prëne tridhjëte arghentë chmimin te chemuarit, 
tsilin ë ndëruan prëj bijvë te Israëlit. Rrini xghuar dhë fa- 
luni ce te mos hyni nde ngasjë, së mendja eshte gati, po 
trupi esht’ i dobet, perandai rrini xghuar.

Me dhane t’ embel per te ngrene dhë me ëtjën me vadi- 
tne më uthuli; po ti, 6 Xot, nghallme dhë dot’jua chperblëj.
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Lavdie e tani.
Në bij paganeshte liymnojii.., c Hyjlizdecë ë licllu-

ar, së imde Xri:>uan Percnaiiie t ouo, 1 toiii me anen tenaë 
cniiroj gnerexine prëj mallekimit.

Kathisme. Iho Pl. 2-te.
Si Juda, nzencsi yt gnehëre, mëjtohëj tradhetine kun- 

dertëjel Passi neugri darke bashkeme te pabese kecdashe- 
si dne i prapi, vate e u tha prittenjvë: Sa me epni ce t’ju 
perap ate ce shkëiilighcn dhe proianoj te Shtuntn? OXot, 
xemerghëre, lavaie me ty.

Unghilli IV, pas Joanit.
M’ ate kohe biëne Jisune prëj Kajafes ne vent te ghy- 

cit: ëdhe ishtë mengnes: ëdhë ata nuke hyne nde vent te 
ghycit, ce te mos ndyrëne, po te haoe pashken.

Piiati pra dolli tëk ata, ëdhë tha, Ch1 fare perfoljë beni 
kunier keti gnëriu ? U perghëcne ë i thane, Ky nde mos 
ishtë këcberes, nuke do t’a kishim dhene ty  ner duar. Pila- 
ti pra u tha atyrë, Mërrëni ju ëdhë ghykohëni pas nomit 
t ’uaj. Judëgnte pra ithane,S'eshte ë udhes te vrasim nëvë 
asnogne. Ce te mbushët fjal’ ë Jisujt ce tha, dukë shenuar 
më ch’ fare vdëkjë kishtë per te vdëkur.

Pilati pra hyri perseri ne vent te ghycit, ëdhë therriti 
Jismne, ë i tha, Ti jë mbrët’ i Judëgnvë ? Jisuj u perghëc, 
Prëj vët.iu thua kete ti, apo te tjëre te thane per mua ? Pi- 
lati u perghëc, Mos jam Judë une ? kombi y t  ëdhë kryëpii- 
fterit te dhane ner duar tëkune: ch* kë bere? Jisuj u per- 
ghëc, Mbrëteria imë nuk eshte prëj kesaj botë: mbrëteria i- 
më nde cofte së ishtë prëj kesaj botë, sherbetoret ë mi dote 
perpicëshin ce temos ëpëm nerduar te Judëgnvë: po tashi 
mbrëteria imë nuk eshtt ketëj. Pillati itha, Mbrët jë ti pra? 
Jisuj u perghëc, Ti po thua, së une jam mbrët. Une peran- 
daj linda, dhë perandaj ërdha nde botet, ce te martiris per 
te vertëten. Kushdoce eshte prëj se vertëtes, deghon xene 
t ’im. Pilati i thote, ChJ esht’ ë vertëta?



52

Ëdh5 si kste dolli perseri në Judëgnte ë u thote atyrëvë, 
Une nuKc giiegnasnogue taj tekay. ro eshte xakon mbe ju 
ce t u leanogn juve gne per Pashke: doni pra t u le*
shogn juvë mbrëtin ë Judëgnvë? Ateherë te ghithe 
bim tne p^rseri dukë theneMos kete po Varayane. Ëdhë Va* 
ravaj isluë kusar.

Acshërë pra Piilati mori Jesune, ëdhë ë rrahu. Ëdhë ush- 
tetaret gershëtuane gne kurore prëj fërrash ë ja vune mbi 
kryit t’ ati, ëdhë ë vëshne më gne rrobe te kucë ëdhë thoshin, 
Gexohu, 6 mbrët i Judëgnvë! ëdhë i binin më shuplaka.

Piiiati pra dolii peiseri jashte ë u thote atyrë: Na tëk
po u a bië ate jashte, ce t’ a dini së nuke ghëgn asdogne 
faj tëk ay.Jesuj pra doili jashte vëshur më kurorenprëj fë 
rrash dhë rnë rrobeu ë kucë. Ëdhë Pillati u thote atyrë na 
gneriu! K :r pane ate kry’ë-prifterit ëdhë sherbetoret bertit- 
ne, dukë :h3no, kryrcexo-jë, krucexojë. Pillati u thot’ atyr^ 
Mërrëni ju, ëdhë krycexohëni: sëpsë une nukeghëgn fajtëk  
ay. Judëgnte ju perghëcne Nëvë këmi nom, ëdhë pas nomit 
t ’one ay duhëte te vdëse, sëpsë beri vëtënë tij te birim ë Pë- 
rendise.

Atehëre Pillati kur deghoj kete f jale u frikesua me të
pere, ëdhë hyri perseri nde vent te ghycit, ëdhë i thote Je
sujt, Nga jë ti ? Po Jesuj nuke i dha te perghighur
Pilati pra i thots, Mua nuke me flët ? nuk’ ë di ti s*
une kam pushtët te te krycexogn, ëdhë kam pushtët t»
te leshogn? Jesuj u perghëc, Nuk kishgnë asdogne pushtët
mbi mua, te mis te cenkë dhene se larti: perandaj ay ce 
me jëp nder duar te tua, ka me tëper faj.

Ce atehëre Pillati kerkontë t’a leshonte: po Judegntc 
therrisnin dukë thene: Nde leshofshkete nuke jë miku i Cë 
sarit: ghithe kush ce ben vëhtën ë tij mberët, flët kundej 
Cësarit. Pillati pra kur dcgboj kete fjale, mcori jashtt 
Jesune, ëdhë nzlëgni me front te ghycit ,mbe gne vent ce 
thuhët Gur sn':r aare, ëdhë Evraisht Gabbatha.
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Edhë ishtë dark’ ë Pashkes, ëdhë afero ora ghashtet ë- 
dhë u thote Judëgnvë, Na mbrëti juaj. Po ata bertitne, 
Ngrihë, ngrihë krycexohë: Pilati u thot’ atyrë, Mbrëtin t ’u- 
iij te brycexogn ? Kryëprifterit u perghëcne, S’ këmi tjater 
inbrët vëch Cësarit. Atehërë pra u'a dha atyrë ner duar ce 
te ktycexonët.

Antifon X, Iho PL 2+te.
Ay ce vishët më driten si pëtke, rrintë ine kembe i 

chvëshur per ghykim dhë priti nde nofulle shuplake prëj 
duarsh ce i gatoj populli i palighet ë mberthëu me kryc Xo- 
tin ë lavdise; atehërë kurtina ë tëmpullit u cha, ëdhë diëlli 
u ërresua, nga ce s ’ durontë te shekoje te shahët Përendia 
prëj te tsilit dridhët ghithesia. Ati lë t’i falëmi.

Nzenesi ë mohoj dhë Kusari i thirri: Kujtome, 6 Xot, 
nde mbrëterit t ’endë.

Lavdie 6 tan i.
Pajtojë boten, 6 Xot, ce dëgnovë te vësheeh trup 

prëj Virgherëshes per roberit, ce te te lavderojme më gne 
xë, 6 gnëridashes.

Antifon X /, Iho Pl, 2-te.
Per te mirat ce i berë ghindjës se Hëbrëgnvë, 6 Krisht, 

te denuan me krycesim dhë te vaditne më uthull dhë më t* 
embel. Po ëpu, 6 Xot, pas vëpravë te tyrë, së nuke ë kupe- 
tuan bashkesmbrëtjën tendë.

Nuk u ishtë mjaft tradhetia ghindjëvë t’ Hëbrëgnvë, 
po tuntnin dhë koken ë te 6htinin perhundesiin ë percëshjë. 
Po ëpu, 6 Xot, pas vëpravë te tyrë, së u mëjtuan hotesira 
kunder tëjë.

As dhëu ce u tunt, as guret ce u chane, as kurtin ë 
tëmpullit, as nghallja se Vdëkuresh nuk i bintae Hëbrëgn- 
te. Po ëpu, 6 Xot, pas vëpravë te tyrë, së u mëjtiian kote- 
sirakunder tëjë.



Lavdie ë tani.
32 gnohme Përendine ce u biislierua prëj tëjë, o Hyj* 

lindesë Virgherëshe, ë vëtemja ë kulluar, ë vëtemjaë bëku- 
ar: p?raniij pa pashuaf dukë te hymnuar, po temadhesh- 
tojme.

Antifcn  A7 /. Iho Pl. 4*të.
ICeshtu u foli Xoti Judëgnvë: Populli im, ch’ te kam 

bere apo rne së te nghava? te vëtberittent indrichova, xghë* 
binlk^t t ’ e it  i sputro/a , burrin ce ish mi shtrat ë ngrita 
me kembe. Populli im ch’ te kam bere dhë si m’ i chperblë- 
Vë ? ne vent te mannes t embel, ne vent te ujit uthull, ne 
Vent ce te me donit, me mberthyët ne kryc. Mjaft kacë prat 
do te fehefrës ltombët t' im dhë ata do te melavderojne bash- 
ke më Atin ë nië Snpirtin Shëgnt dhë une do t ’ u dhuroj 
frojtjën ë perjëteShmë.

Sot chahët kurtin' ë tëmpullitper kallexim te palighevë* 
dhi djëlli fshih rëxët ë tij dykë pare Xotinte krycexuan 

0  lighevenes tfe Israëlit, Judëj ë Farisëj, shoceri’ ë Apos- 
tojvë u therrët juvë: Ja tempulli ce rrexuat ju, ja cënghi ce 
krycexuat ju dhë ë hothte ne varrt, po u nghall prëj push- 
tëtit te tiji Mos u gegnëni, o Judëj, së ky eshte ay ceu 
shpetoj ne dëtt dhë ju ushcëu nde shkrëtetire, ky eshte 
rrojtja, drita dhë pacia ë botes.

L a vd it ë tunu
Gexoju , 6 dër’ ë mbrëtit te lavdiso, hga ë tsila shkoj

nëtem i Nalti dhë ë la prapa te shiluar per shpetim te Shpir- 
tëvë t ’ ona»

Kathisme. /ho Pl. 4-te.
Kur vajtë perpara Kajafes, 0 Përendi, dhë u perdëh 

hë Pilati, 6 Ghykates, Fucite ciëliorë u drodhe nga frika: 
atehërë u ngritë mi drurin n t  mëet te kusarevë dhë u ueme-
fovë më te palighetit, ti i pamekateshmi, ce te shpetosh
gncrins, 6 Xot ce s‘ mban meri, lavdid me ty.
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UnghillV, pas Matthëut*
M’ate koh^ kur pa Juda, ay ce ë tradhetoj, së u £hy- 

kua per vdëkjë, u pëndua ëdhë kthëhu prape tridhjëte ar- 
gaendat ner kryëprifterit ëdhë ner plëcte, dukë thene, Fa- 
jëva ce dbashe ner duar ghak te pafajme. Ednë ata thane, 
Ch’ pune këmi nëvë? Ti kë per te pare. Edhë fcy hodhi ar- 
g hendat ndetëmptille ë iku, dhë vatë u var.

E kryëprifterit si muarr arghendat, thatie, S’esht* ë tidhe* 
se t ’ i veme ato ne thësar t« tëmpullit: sëpsë jane ndër gha- 
ku. Ëdhë si muarn’ ë dhane keshillë, blëne areii ë shtemba- 
rit më ato, per te kallure nde var te huajte. Perahdaj ajo are 
u cuajt Are ghaku, ghër me dite te sotmë* Atehërë u mbush 
ch’ eshte thene nga an’ ë Profitit Jërëmi, ce thote, “ Ëdhë 
muarne tridhjëte arghendate, tidërin ë te chemuarit, te tsilin 
ë chemuane nga te bijt’ ë Israilit, ëdhë i dhane nd’ are te 
Shtembarit, sikunder me porositi Xoti”.

Ëdhë Jesuj ndëgni perpara Cëvëritarit: ëdhë Cëvëritari ë 
pyëti, dukë thene, ti jë mbrët’ i Judëgnvë ? ëdhë Jesuj i tha 
Ti po thua. Ëdhë ay kur perflitëj nga kryë-priftërit ëdhënga 
plëcte* nuke perghighëj farë. Atehërë Pillati i thote, nuke 
deghon sa martirisne kunder tëjë? Po ay nuk u perghëc ad 
mbe nogne f jale, kacë sa cevëritari chuditëj fort.

Edhë cëvëritari kishtë xakon per tekrëmtë t’i leshontë 
ghendjës gne te lidhur, tsilin ë donin ata. Ëdhë atehërë ki- 
shin gne te lidhur’më ëmer, ce thuhëj Varavva. Edhë ata 
kur ishin mblëdhur, Pilati u tha atyrë, Tsilin donit’u leshoj 
juvë? Varavvane, apo Jisune ce thuhët Erisht? Sëpsë ë 
dintë së ë dhane ner duar nga tsmiri.

Edhë ay dukë ndëgnur mbi frontte ghycit, gfudja ë ati 
dergoj tëk ay, ë i tha, Ti mos i bej ghe ati te drëjti: sëpsë 
sot shume pesova ne ender per ate.



Ëdhë krVeprifterit ëcfcë plë(te i jrtvfhce trc-tdjëË© 
ghindjëse,c3 te lypgneae Varayrane, ëdhë Jësune t ’a prisg* 
nene. Ëdlië civernitariu perghëc, ë u tha atyrë. Tsilene do* 
t i  nga keta te dy t ’u leshogn juvë? Bhë ata thane, Varavva* 
ne. Pi.lJ.ati u thot’ atyrë, Ch’ do t'a begn pra Jesune ce 
thnhët Krisht? Te ghitbe i thone* Së te Krycexonëte. Ëdhë 
cevrnitari tha, Persë? Ch’ te këce ka bere? Po ata bertismin 
më të pere dukë thehe. Së te Kricexonëte. Ëdhë Pillati si pa 
së s’ka dobi, po më tëper traxyre benëte, mori uje dhë lati 
duarte, perpara ghendiëçe, dukë thehe, pa faj jam nga gha- 
ku i keti te drëjti: ju ë kehi per te pare. Ëdhë ghithe lauxi 
u perghëc ë tha: Ghaku i ati cofte mbi në, dhë mbi bijte t ’a* 
ne.

Atehëre u leshoj atyrë Varavane: ëdhë Jisune ri ë rrahu 
më shufre, ë dha nde duar ce te Krycëxonëte.

Atehëre ushtetoret ë cëvërnitarit muarne më vëtehin Ji- 
sune nde vent te ghycit ëdhë mblothne mbi ate ghithe tufen 
ë ushtetarevët. Ëdhë ë chvëshne ë i vëshne atij gne klami- 
dhe te kucë. Ëdhë getshëtuane gne kurore fërash ë iavune 
mbi kryët, ëdhë i dhane gne kallam nde dore te dlathte: 
ëdhë rane mbe ghugne pepara atij ëdhë ë percëshnin dukë 
thenet Gexohu, 6 mbrët i Judëgnvë. Ëdhë si ë peshtyue, 
muarne kallamih ë i binine krëse atij. Ëdhë pasi ë per- 
cëshne, i xhvëshne hlamidhen ëdhë i vëshne robët ë tija: 
dhë ë shpuUe t ’ a krycexojne.

Ëdhë dukë dale ghëtne gne gnëri Cirinëaa, ce ë kishtë ë- 
merinSinaon: kete e Xune angari ce te ngrëre krycin ë atij.
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Antifon X Jll\ Iho Pl. 2-te

Mblëdhj’ ë Hëbrëgnvë kerkuan nga Pilati te te ltry- 
cesoje, 6 Xot, së dykë mos ghëtur nogne shkak në ty , chli- 
ruan fajtore Barabba dhë denuan ty  te Drëjtin ë trasheguan 
krime vrasjëjë më te pabëse. Po ëpu, 6 Xot, chperblimin ë 
tyrë, së u mëjtuan kotesira kunder tëjë.

Prifterijte i dhane shuplaka ë t’ embel ati ce i trëmbët 
ë i dridhët ghithesia dhë ce ë hymnon ch’do ghuhe, dhë dë* 
gnoj t*i pesoje te ghitha së dështë te na shpetontë nga pali* 
ghesiet t ’ona më ghakun ë vëte, si gnëridashes*

Lavdi ë tani.

0  Hyjlindesë, ce pollë më fjale permifjale vëte Kder- 
tognesin, iutui te shpetoje slipirtët t ’ona.

A nlifon X IV . Iho Pl. $-te.

0  Xct, ce morë per bashkudhetar kusare ce ndyti du- 
arte nde ghak, numurona dhë në bashke më te, si i mire ë 
gnëridashes.

Gne xë te vogel nzori kusari me kryc, po ghëti bëse te 
tnadhë, u shpetua ne chastt dhë hyri ne Paradls dykë ha- 
pur dyërte i pari 6 Xot ce pritë pëndimihë tij, lavdie me ty.

Lavdie ë tan i.

Gexoju, t i ce pritë më anen ë Enghellit gax' ë botes 
gexoju ti ce lindë beresin dhë Xotin t ’ent. Gexoju, t i ce 
Vlëresovë te behëeh Meca’ ë Krishtit Përendise.

A niifan  X V , Iho P t, 2-te.

TropttP i  pare kendohët ce nga te dy korot varkpas vargti, 
paSli tkuhët më pare p r if l i t , i tsili nzjër krycin jashte.
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Sot varrëte mi dru ay ce varri dhëne nde ujera (tri hëre) 
Kurore prëj ghembash i vihët rrëth krëse Mbrëtit t ’Enghej- 
vë. Më purpere te gegnështermë vishët ay ce vësh cjëllin më 
rë. Shuplake dëgnoj ay ce chliroj Adamin ne Jordan. Më pë- 
rona n mberthyë Dhenderi i kishise. Më Shtijexe u chpua i 
Bir’ i Virgherëshes. U falëmi Pesimëvë t’endë, o Krisht ( 3 
hëre). Refëna dhë Nghalljën tendë te lavderuar.

Te mos krëmterojme si Judëjte, së per Pashket t’ ona u 
he thërrorë per në Krishti Përendia, po t ’a spastrojme vëtën 
t ’ one prëj ch’ do nbyresië dhë t’ i lutëmi më te vertëteJ 
Ngrëu, 0 Xot, shpetona, si gneridashes.

Kryci yt, 0 Xot, eshte Jëte dhë Nghalljë per populliil 
t ’ ent, dhë, dukë patur mbësim në ay, hymiiojffle ty  Përen- 
dine t’ one ce u krycexovë; mëshirona.

LavcLi ë tani.
Kur te shekontë te varruar, 6 Krisht, ajo Ce te lindi, 

therristë: Ch’ eshte ky mystër 1 chudichim ce po shoh, 6 
im-Bir ? Si vdës më trup i mberthyër mi dru, ti fales’ i jëtes ?

Kathisme' Iho 4-te.

Na chperblëvë nga mallkim* i lighes më ghakun t’ ent 
te chemuar: dukë u mberthyër ne kryc ë dukë u chpuar më 
shtijexe burovë pavdëkjën per gnërexit: 6 Shpetimtari yne, 
lavdie me ty .

— i > i > —



59

Unghill VI, pas Markut.
M’ ate kohe ushtetoret ë prune perbrënda avllise Cft 

iahtë vendi i ghycit: ëdhë therrësene bashke ghithe tufen ë 
ushtetorevë. Edhë i vëshin gne robë te kucë, ëdhë thurne 
gne kurore drixash, ë j’a vëne rrëth krëse, ëdhë xune le per- 
shendëshene dukë theae, Gexohu, 6 Mbrët i Judëgnvë! Dhë 
i binin krëse më kallam, ëdhë ë peshtynin ner sy, ëdhë bi- 
hin mbe ghugne, ë i falëshin. Edhë si ë percëshne, i shvë* 
shne ;:robën ë kucë, dhë i vëShne rrobët ë tija, ëdhë ë prune 
jashte cc t*a krycexojne.

Edhë xëne ahgari per te ngrituf krycin ë ati gne fare 
Simon Cirinëas, t’atn’ ë Alëksandrit ëdkë Rmfit, ce shkontë 
aty drëjt, dukë ërdhur nga ara. Edhë 6 biëne hde vënt Gol- 
gotha, ce ajo kthyëre, domëthene, Yënd’ i Krëse. Ëdhë i ë* 
pnin te.pije vëre perxjëre më smirne: po ay nuk ëmori.

Edhë si ë krycexuan, ndane rrobët ë ati dukë shtyre 
shorte mb’ ato, ch’ te marre ghithe aëtsill.

Edhë ish ora tri, ëdhë ë krycexuan.
Edhë permishkrogna ë punee ati ish shkruar pfersiper, 

Mbrët’ i Judëgnvë.
Ëdhë bashke më ate ktycexojne dy kusare, gne prëj se 

d jathtes, ë gne prëj se mengheres ati. Edhë u mbush shkro 
gna ce thote: „Edhë u numurua bashke mëte paudhet”.

Edhë ata ce shkonin aty drëjt ë vllasfimisnin, dukë 
tundur krëret ë tyrë, ë dykë thene, tla, ti ce prish tëmpu- 
llin, ëdhë per tri dit ë nderton, shpeto vëtehëne tendë, ëdhë 
xbrit nga kryci. Keshtu ëdhë kryëpriftrit ë percëshnin gne- 
ri më tjatrin bashke më shkrognesit, ë thoshin, Te tjëre 
shpetoj, vëhtën ë t i S’ m untt’a shpetoje. Krishti Mbrëti i 
Israilit lë te xbrëse tani nga kryci, ce te shohim ëdhë te 
bëaojme.
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Pastaj kendohën Lumerimet.
Prokim ën, Iho 4-te.

I ndane robat ë mia ner mëst te tyrë ëdhë mi kemi- 
6hen t ’imë hodhe shorte. ( T ri hëre).

Unghilli VII, pas Matthëut,

M’ ate kohe, kur ardhe ushtetaret nde vent ce tbu- 
hët Goigotha, ay eshte, ce thuhët vëndi i Krëse, i dhane te 
pije uthull perxjëre më t ’ embel: po ay si u ngherua nuke 
dësh te pije.

Edhë si ë krycexuan, hothne shorte, ë ndane robët ë a- 
ti: ce te mbushët ch’ eahte thene nga profiti, ,,Ndane robët 
ë mia mbe vëhtë te tyrë ëdhë hothne shorte mbi te vëshurit 
t ’im.” Edhë dykë ndëgnur ruanin ate atjë. Edhë vune siper 
krëse ati punen ë ati shkruare, K y e s h t e  J i s u j  m be- 
r ë t i  i J u d h ë g n v ë .

Atehërë krycexohën bashke më ate dy kusare, gne 
mb’ ane te djathte, ëdhë gne mb’ ane te mengher.

Edhë ata ce shkonin perane vlasfimisin dukë tundur 
kryët ë atyrë, ë dukë thene, Ti ce prish tëmpullin ëdhë ë 
ndeiton per tri dit, shpeto vëtehëne tendë: nde jë i bir’ iPë- 
rendise, xbrit nga kryci. Keshtu ëdhë kryëprifterit dukë ë 
percëshur bashke më shkrognesit ëdhë më plëete thoshin, 
Te tjëre shpetoj, vëhtën ë ti nuke munt t ’a shpetogne: nde 
eshte mbrët i Israilit, lë te xbrëse tani nga kryci, ëdhë t’i 
bësojme. Shprëntë mbe Përendine: lë t ’a shpetogne tani nde 
ë dashte: sëpsë tha, Së jam bir Përendië. Ashtu ëdhë kusa- 
ret ce ishin krycexuar bashke më ate ë shanin:

Edhë ce mbe te ghashten ore u be gne ëresire mbe ghithe 
dhëne, ghër mbe te nenten ore.
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Ëdhë me te nenten, ore Jisuj hsrtiti me se te math, du- 
kë thene, ,,Ili, Ili, lama savahthoni? ,, ce do më thene, Fë- 
rendia im, Përendia im, persë hocë dore prëj mëjë ? ëdhë 
tsa nga ata C2 ishina atjë kur deghuan thane, Së ky po the- 
rrëtlline. Ëdhë psrgnehërë u leshuagnenga ata, ë mori gne 
sfunghër ëdhë ë mbushi më uthalle, ëdhë ë vuri me gne ka- 
llam, ë i ëptë te pije. Ëdhë te tjëret thoshin, lë te shohem 
nde cofte se vjën Ilia t’a shpetogne. Ëdhëjesaj perseri ber- 
titi më xe te math, ë dha shpirtine.

Ëdhë ja kurtin’ ë tëmpullit tëk u cha me dy, prëj se lar- 
ti ghër poshte: dhëvarrëteu hapne, ëdhë shumeirupëshegn- 
toresh ce kishin vdëkure u nghalle. Ëdhë duall nga varrëte 
paste nghallurit atij, ë hyne necytët te shegnteruare,ëdhë 
u dukne me shume vëta.
Ëdhë urdher-cindesi ëdhë ata ce ishine hashke më atë dulrë 
ruajture Jesune, kur pane termëtin ëdhë ch’punera u bene, 
u frikesuane fort, ë thane, Më te vertëte ky paska cene bir 
Përendië.

Kendohet Psallmi 51, dhe më gne hëre Unghilli.

Unghilli VIII,pas Lukajt.
M’ ate kohe, sillëshin bashke ëdhë dy te tjëre këc- 

heres te vritëshin bashke më ate.
Edhë kur ërdhe nde vent ce cuhët i Krëse, atië kryce- 

xuan ate, ëdhë ata këc-beresit, gnërine mbete djathte, ëdhë 
tjatrin mbe te mengher. Edhë Jisuj thoshtë, 0 Ate, ndjëji 
ata: sëpsë nuke dine së ch’ bejne.

Edhë ata si ndane robët ë ati, shtine shorte.
Edhë llauxi rij ë po veshtrontë. Edhë te paret ë percësh- 

nin bashke më ata, dukë thene, Te tjëre shpetoj: lë te shpe- 
togne vëhtënë tij nde cofte ky Krishti, i sghëdhuri i Përen- 
dise. Edhë ë'bercëshnin ate ëdhë ushtëtaret, ëdhë afrchë-
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shin ë i sillnin uthull, ëdhë thoshin, Nde jë timbrët i JudëC- 
vët, shpeto vëhtëntendë.

Edhë ishtë shkruare mbi ate ëdhë gne permishkrogne 
më shkrogua Grëcisht, Romanisht dhë Ëvraisht, Ky eshte 
mbrëti i Judëgnvë.

Ëdhë gne nga ata këcberesit ce ishin vare, Yllasfimistë 
ate, dukë thene, Nde jë ti Krishti, shpeto vëhtën tendë dhë 
nëvë. Po tjatriu perghëc, ëdhë cërtoj ate, dukë thene, As 
po s’i kë frike Përendise ti, së jë nde gne muudim më ate ? 
Ëdhë nëvë vuajme: sëpsë marrim chpagim, sikunder na vjën 
per sa punuam: po ky nuke punoj ndogne ghe pa vënt. Pae- 
taj i thoshtë Jisujt, Kujtome,, 6 Xot, kur te vish nde mbrëte- 
ri tendë. Ëdhë Jisuj i tha, Më te vertët po te thëm, sot do 
te jësh bashke më mua nde Paradis.

Ëdhë ishtë si ndogn’a ghashte ora, ëdhë u be ërresire mi 
ghithe dhëne ghër mbe nente ore. Edhë diëlli u ërr: ëdhë 
kurtina ë tëmpullit u chcyë per mës.

Ëdhë Jisuj thirri më xë te math, ë tha, 6 Ate, ner duar 
te tua po ap shpirtin t ’im. Edhë si tha keto, dha shpirtin.

Ëdhë kryëcindesi, kur pa së ch’ u be, lavduroj Përendi- 
ne, dmkë thene, Më te vertë ky gnëri paska cene i drëjte.

Ëdhë ghithe ghendja ce kishin ardhur bashke per te 
vene rë, kur pane së ch’ u be, kthëhëshin dykë rrahur kra- 
heroret ë tyrë. Ëdhë ghith’ ata ce ë gnihnin ate kishin ndë- 
gnur per se largu, ëdhë ato gra ce kishin ardhur pas ati nga 
Galilëa, dukë veshtruar keto pune.
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Kanuni. Keng' ë 5~te> Iko Pl. 2-te.

,,Në ty mengoj ce xbrëtë yëtën t’endë ega xemer-dhemp- 
sheria pa-ndryshuar i reni dhë ugnë koken gbak-ftchete- 
sisht ghër në pesimët, 6 Fial’ë Përendise. Fal*me pacjën, 6 
gnëridashes.,,

Kondaci, lho PI.4.-U.
Ëni te hymnojme te ghithe ate ce u krycexua per në, 

së atë pa Maria mi dru ë tha: Më ghithe ce duron krye, po 
t i jë Bir’i im dhë Përendia imë.

Oikos.
Dykë pare cenghin ë saj dëlja Marie te hicët më thërjë 

i yintë pas, dykë vajtuar bashke më gra te tiëra ë dykë tti- 
rrur keshtu: Ku vëtë, 6 bir? per tsilin ë ben kete udhe te 
shpëjte? mos behët nogne dasme tiater ne Kana dhë nzito- 
hësh per atië ce t’u besh vëre prëj uje? te vij bashke më ty 
6 bir, a po më mire te rri? thua-me gne fiale, 6 Fiale, mos 
me lir dykë hështur, ti ce me ruajtë te kulluare.

Së ti jë im-Bir dhë Përendia imë.
Synaxar' i Muajsorës. Pastaj Kio: te Premtën ë Madhë ie 

Shëgnte krëmterojme pesinët ë shëgnta, shpetimteerë dhë te tmërr- 
shmë te Xotit Përendise dhë Shpetimtarit tone Jësu Krisht, pesh- 
tyrjët, shuplakat, rrahjëta, shtijexen, dhëpara segliithash Krycin 
dhë vdëkjën, te tsilat duroj per në; bashke më keto dhë rrefimin 
shpetimitar mi kryc te Kusarit miregnojtes ce u ktycesua bashke 
më të.

Më xemer-dhempsherine te sipernatyreshmë dhë te pa-anet per 
në, meshirona, 0 Kiisht Përendi, Amën.
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Keng' ë8-te.
“ Shtyllen ë ligesise sekunderhyjëshmë Djëmt’ ëhy- 

jeshme ë turperuan per shemhell: dhë, ë terbuar, keshilla ë 
palighet mëjtohët kotesira kunder Krishtit dhë peipicët te 
vrase ate ce mban jëten ne pellembe te tsilin ë bëkon tere 
kriësa dykë lavderuar per jëte.

Keng' ë ç-te.
Më te ndërchimën nga Chërubimët, dhë me te lav- 

deruaren pa percasjë nga Sërafimët, ce pa u tsinuar lindë 
Fjale Përendine, më te ve/tëte Hyjlindesën ty  te madhesh- 
tojme.

Exapostillar
Iho Pl. 3-te.

Kusare c’ ate c ite ë vlëresovë per Parrajsen, o Xot: dhë 
mua më drurin ë Krykit dricho-me dhë shpeto-me.

( Trt hëre).
M'ate kohe, ishin dykë ndëgnur ndaj krycit te Jisujt 

ë ema ëdhë ë moter’ ë s’ emese ati, Mariagiuaja ë Klopajt, ë 
Maria Magdhalini. Jisuj pra kur pa t'emen ëdhë ate nzene- 
sin ce dontë dukë ndëgnmr prane, i thote s’ emes, Grua, na 
y t birl Pastaj ithofe nzenesit, Na jot’eme! Edhë nzenesi 
c§ atehërë ë mori ne shtepi te tij.

Pas kesaj Jisuj dukë diture së tani u mbaruane te ghi- 
tha, ce t t  mbarohët shkrogna, thote, Kam ët. Edhë ishtë 
atjë gne ëne plot më uthulle: ëdhë ata mpushne gne tfmn- 
gar më uthull, ëdhë ë vune mbt gne hissop, ë j*a prune nt 
goje. Jisuj pra kur mori uthullen, tha, U mbarua: ëdhë u- 
gni kryët, ë dha frymene.

Judhëgnte pra per te mos mbëtur trupët mbe kryct per 
te Shtune, sëpsë ishtë ë Prëmtë, (sëpsë ajo dit* ë Shtune i- 
shtë ë madhë), j’u latne P ilatit t ’u thyëgne kertfUgnf ë



kembevët, ëdhë te ngrihën atëje. Erthne pra ushtetaret, ë- 
dhë thyën kertsignt’ ë te parit, ëdhc ati tjauu  oe u ivrjoe- 
xua bashkemë ate. Po kur ërthne tëk Jisuj, ëdhë ë pane 
së tani kishtë vdëkur, nuk i thyëne kertsignte: po rne nga 
ushtetaret i chpoj brignen më shtijxe, ëdhë pergnehere i do- 
lli ghak dhë uje. Edhë ay ce pa martirisi, ëdhë martiria ë 
ati eshte ë vertëte, ëdhë ay ë di së thote te vertëten, ce te 
bësoni ju. Sëpsë keto u bene ce të mbushët shkrogna, ,,Ësh- 
ter nuke do t’i thyët” Edhë perseri gne tjater shkrogne tho- 
te, ,,Do te veshtroga tsilin shpuane”.

( U nghiir i  siperme, eshte Unghilli IX pas Joanit).

KeucLohën keto Stihtra Idiomëla, ëpara persedytët. Iho 3 -te .

Dy te kecia me beri i parelinduri im-bir Israël: me la 
mua, burimin ë ujit te jëtes dhë mihuper vëtën ë tij gne pus 
te grëminosur, me krycesoj mua mi dru dhë Barabbane ë 
kerkoj dhë ë chliroj; ciëlli u mahnitper kete ghë diëlli fchë- 
hurëxët, po ty , 6 laraël, nuke te ardhi turp dhë me perdhë 
në vdëkja. Ndjëji, 0 Ate i Shëgnte, së s’ dine ch’ bejne.

Ch’do tsope ë trupit t ’ ent te shëgnte duroj chndërim per 
në: Kryët ghembat, facja peshtymat, nofullat shuplakat, go- 
ja t’ embelit te traxuar më uthull, vëshet blaëfëmite chpië- 
tesë, kurrixi vrushkullimin dhë dora masure: ndëhjët ë tere 
trupit me kryc, duart ë kembet përonatdhë brignashtijexen. 
0 Shpetimtar i terefucishim, ce pesovë per në nga gnerida- 
shja dhë na ngritë, meshiro-na.

Kur u krycesovë ti, 0 Krisht, tere kriësa dukë te pare u 
droth, thëmëlit’ ë dhëut u tronditne nga frik’ ë pushtëtit t ’ 
ent, së pasi u lartesovë ti, ghindja ë Hëbrëjvë humbi; kurtin’ 
ë'tëmpuliit u cha me dysh, varrëtu hapn, ëdhë te vdëkurit 
m ngritne prëj syrësh: Cindesi, dukë paie kete chudie, u
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droth dhë jot’eme ce rintë afer therristë,dukë vajtuar fshëh- 
taxi: si ce mos te vajtoj e te mos rrah Kraherorm t' im, kur 
te sjion idkunc 6 te varrur me dru si te denuar ? 0 Xot, ce u 
krycexove u varrosë, ë unghuilë se vdëkuresh, lavdi me ty.

Lavdic , Iko f l .  2-te.
M'i chvëshne robat ë mia dhë me vëshne më toge te ku- 

cë; me vunë mi kryë kurore pëj ghembash dhë ne doren t’i 
me te diattue me ahane gne masurce t i dermoj ata posiëne 
diegaiiari.

T ani, lhoghith  ay.
Kurrixe t'im ë lashe te vrushkullohët dhë facën t ’imë 

nuk’ë kthëva nga peshtymat perpara tribunes se Filatit 
cendrova diië durova kr/c per siipethimin ë lotes.

Unghilli X pas Markut.
N’ ate kohe ërdni losifi ce ish nga Arimathëa, keshilles 

i ndëreshan, ce ëake ay pristë mbrëterin’ ë Përendise: kuzoj 
ë hyri të Piiati, ëdiië lypi trupn’ ë Jesujit. Ëdhë Pilati u 
chudit ndecofte se kish vdëkure ay tani: ëdhë theriti.prane 
cindorine, ëdhë ë pyëti nde ka kohe ce vdic. Ëdhi si mc- 
ri vësh prëj ciid^ri,, i faii ^u.r n: Josifit, Ëdhë ky bieupel- 
hure, ëdhë ë x'oriti, ëdhë ë peshtolli më pelhurene: ëdhë ë 
vuri nde gne v ir, ce ë kish latuare prëj gne shkembi: ëdhë 
rukullisi gne gur mbi dëret te varrit.

Ëdhë Maria Magdalëna ëdhë Maria ë em’ ë Jësujit vinin 
rë ku po vihëte.

Pastai ” Tyte ka hië lavdie...., " Lavdie ty ce na refëvë dri- 
ten — Pri f t i  thote L itanien ë Vogel dhëpas thiriiës ” Së t i j ë  
Përendi m e s h i r ë m ë g n e  hëre thuhët.

Unghill XI, pas Ioannit*
M’ ate kohe Josifi ce ishtë nga Arimathëa, (i tsiliish të  

nzenes’ i Jesujit, po i fshëhure nga frik’ ë Judëgnvë.)iu lut 
Pilatit ce te ngrëre trupin 6 Jesujit: ëdhë ë la. Ërdhi pra 
ëdhë ngriti iiu  in ë jesu/it. IrChi dhë Nikodhimi, (ay ce
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pat ardliur perpara të Jesuji natene.) ëchë rruri te pc.xiëre 
mirte ëdhë aioë, sindogna gne cint lirra. Muarne pra trupin 
ë Jesu jit, ëdhe ë peshtuaile më peiLura bashke më ëraie, 
sikunder ë kane xakone Judëgnte te kllasene nde vnrr.

Ëdhë nd’ ate vent ce u krycexua ishtë gne kopesht, ëdhë 
nde kopesht gne var i ri, ce nd’ ate nuk’ ishtë vene kuire as 
dogne gneri. Atjë prane vune Jesune, per te prëmten ë Ju- 
dëgnvë, sëpsë vari ishtë afere.

Pasadaj kendohën ner,Apo-stihat keto Idiomëla.
Iho i  i-re.

Tere Krijësa chformohëj prëj frikë, kur te shekontë te 
varrur me kryc, 6 Krisht; diëlli ërresohëj dhë thëmëlit’ë 
dhëut dridhëshin, te ghitha pesonin bashke më ndertognesin 
ë te ghithavë. 0 Krisht ce vuajtë per në dykë dashur lavdie 
me ty .

Iho 2-te.
Vark: I  ndane robat ë mia ne mëst te tyrë dhë m i kemislien 

t'im ë hodhc shorte.
Persë mëjtohët kotesira gne popull chpiëtos dhë i pali- 

ghet? persë denoj me vdëkjë jëten ë te ghitavë? Chudie ë 
madhël së Ndertognes i botes peripët ner dtiar te palighesh 
ë midru ngrihët ngëridashesi ce te chliroje roberit ne Fërr 
ce therrësin. 0 xot xemerghëre, lavdie me ty.

Vark.'.Me dhane t’embelper te ngrene ëdhë mevaditne më u- 
thull kur ine x u r i ëtia.

Sot kur te shekontë Virgherësh’ë patsinuar te varurme 
kryc, d Fiale, ë plagosur hidhure me xemer vajtontë ë pshë- 
retintë dkempsheriaht thëllaxi prëj shpirtit, dykë chiëre 
facët ë dykë chregnosur lësherat; perandaj dykë rrahur kra- 
herorin therristë më vaj: Miër’, 6 bir i përendisbme! Miër’, 
6 drit’ë Botes! Persë përendovë nga syt’ëmi, 6 cëngh’iPëren- 
dise? Dhë ushterit’ë Ensrhejvë ngrine prëj tmërrit dykë the- 
ne: Zot'i pa kupetuarshim, lavdie me ty.
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Vark: Pcrcndia mbrcti im para jëtevëpunoj shpetim nde 
mcst te dhëut.

Kur te shekontë tevarrur me dru, 6 Krisht, ty  Nder- 
tognesin ë te ghithavë dhë Përendine, ajo ce te lindi pa fare, 
therristë më hidherim: Eir 6 Bir, ku te vatë bukuri’ ë fyty- 
res ? nulie duroj te te shekoj te krycesohësh pa te drëjte, 
nzito pra dhë nghallu ce te shekoj dhë une nghalljën tendë 
prëj se vdëkuresh te triditeshme.

Lavdie , Iho Pl. 4-te.
0 Xot, kur nghitëshë tine kryc, frike dhë tmërr ra 

mi kriësen; ë dhëne ë ndaiovë te perpintë ata ce te kryceso- 
nin, po Fërrit i permëtovëte dergoje lartroberit per perlin- 
djën ë g/ic'resvë. 0 ghykates i te ghallevë ë te vdëkurvë, 
jëte ardhë te falch dhë jo vdëkjë. 0 gnëridashes, lavdie me
ty .

Tani^ Iho Pl. 4-te.

Tani po nghykët penue per sentënze prëj ghykatesh  
te palighet, dhë Jësuj ghykohët dhë denohët per kryc; dhë 
peson kriësa dykë pare Xotin me kryc. 0 Xot i mire, ce pe- 
son per mua mi natyre trupi, lavdie me ty .

Unghill XII, pas Matthëut.
M'ate kohe, mbe te nësermën, ce eshte pa9 se krëm- 

tëse, u mblothne kryëprifterit dhë Farisëgnte në Pilati du- 
kë thene, Xot, nëvë mbajme ment, së ay gëgnështari tha 
kur cë ghalle, së Pas tri dit dote nghallëm. Urdhero pra te 
ruhët vari gher mbe te trëten dite, së mos vignennzenesit ë 
atinaten ëdhë ë vjëdhen, ëdhë i thone popullit, së u nghall 
nga te vdëkurt: dhë gegnështr ë pastajmë dote jëte më ë 
këcë së ë pura. Edhë Piiati u. tka atyrë, Kini ruajtes: shko-
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ttl ë rAiguroni si te dini. Edhë ata van6 ë shigutt^r.e rarin 
dukë valosure gurin, bashke mëruajtesit.

Pastaj. „Eskt' ë mire......Apolyite ,,Na chperblcve..j*
L itan i c Madhë dhë Afbarim.

E Shtun’ ë Madhë ë Sitëgnte.
Sherbës’ ë Epitafit.

Kendohette Prcmtën mbrcmanë, osëte Sktune ce më-nate,
Pas 6 Psalmëvë, kendohct 4. hëre me iho te dyte:

Përendia eshte Xoti dhë u chfac ner në; i bëkuar esh- 
te ay ce vjën me ëmerin ë Xotit.

Troparë, Iho i  2-te.
Bujari Josëf dukë xdritur prëj drurit trupin t ’ent te 

kulluar, ë peshtolli më pelhure te pacme dhë më aroma dhë 
më vajë ë vurë ne gne varr te ri.

Kur xbritë në vdëkja, ti, 6 Jëta ë pa-vdëkure, atehërë 
Sketërren ë vdicë më shkelcimn’ ë hynise; dhë kur ngritë te 
vdëkurit nga fundëtë dhëut, atehërë Fucite ciëllorë therris- 
nin: Jëtedhenes Krisht, Përendia jone, lavdie me ty .

Gravë myirrepruresë dukë cëndruar prane varrit Enghe- 
lli u therristë: Myrrat u kane hië te vdëkshimvë, po Krish- 
ti u rrefyë i huaj per prishjën.

L itan i' ë Vogel, pastaj Kathismat.
Pas: Ton Tafon su, Sotir.

Më pelhure te pacmë dhë më aroma te hyjshmë, tru- 
pin ë ndëruar si i kerkovi Pilatit, Josëfi ë sperkat dhë ë vë 
ne gne varr te rri dhë grate myrrepruresë dukë menguar 
më-nate ty  te thirre: Hrefëna sich na thë më pare, 6 Krisht, 
Nghalljën.
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Lavdie , ë tani.
U Chuditne shocerite Enghellorë kur pane ate ce rintë 

ner gliignet ë Atit, 6i vihëtebrenda ne varr si i vaekur i pa- 
vdëkshimi, ay ce urdherët ë Enghejvë i rine rrctvll chë ë 
lavderojne bashke më te vdukurit ne Fërr si krijëtar ë Xot*

Pastaj Psalinijf', dhc K anuni mc kcto katabasië.
K cnP ë I. Iho Pl. 2-te.O

Ate ce fshëhu ce moti më vale dëti ndiëkcsin shty- 
ran, nene dhë, ë fshëhne djëmt ë te shpetuarvë; mirpo në,si 
virgherëshat Xotit lë t’i kendojme së u lavderua lavderisht.

Kcng' III .
Kur pa kriësa te varrur ne Kalvar ty  ce varrë tere 

dhëne miujera pa-chkolitur u droth nga cfcudP ë mackë dy- 
kë thirrur: S'ka te Shëgnte, vëch tëjë, 6 Xot.

Katliisme, Iho i-re.
To)i tafon su Soiir.

Varrin t ’ent, 6 Shpetimtar, kur ë ruanin ushtaret, u 
b s i  te vdëkure prëj shkelcimit te Enghellit ce u duk ë u 
lechittë gravë Nghalljëne. Ty te lavderojme remognesin 6 
prishjës; ty  te biëm ner kembe, ce u ngritë prëj varrit dhë 
jë Pëiendia jon’ ë vëteme.

Keng' IV .
Bashkexbritjën t’endë me kryc dykë pareveshtruar 

Abbakumi, i mahnitut therristë: Ti rremovë pushtëtin ë te 
fucishmevë 6 xemer-bardhe, dykë u shokeruar inë ata ce i- 
shin ne Fërr.

Kcng' V.
Kur pa Isaia, 6 Krisht, driten ë pa përenduar te Hyj 

chfacjës s’atë ce u bë ner në hiresisht, dykë mengvar më 
nate therristë: Dote nghallën te vdëkurit, dhë dote ngrihën 
te varrosurit, dhë tere dhë-lindurit dote ngaxellohëne.

Kenge VI.
U muarr brenda, po nuk u mbajt ner mushkerite ë 

balënes Jonaj; së dukë siëlle slitypin t’ent ce pesovë dhë u
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dti£ me varrim, si prëj odë, kertsëu jashte prëj ëgers,‘tes
dli.6 i Llierristë kr.stodise: Ju cs ruani kotesira CLi 
shtra, u late meshiren atyrë.

Kondaci, Iho 2-ie.
Ay ce mbylli avushen shihët i vdëkur dhë i pesht jëlle 

me smyrne ë me plehure vihët ne varr si i vdëkshim i pa 
vdëkohimi. Graardhe ce t’a sperkatin më inyrra dykë care 
hidhure ë dykë thirrur: Kjo eshte Javaë peimitëkuar, me 
te tsilen Krishti do xghuhët ë do nghallët pas tri ditsh.

Oikos.
Ay ce permban ghithesine u nghit me kryc ëdhë tere 

kriësapo ë vajton dukë ë shekuar te varrët i chvëshur mi 
drurin; diëlli fshëhu rëxët dhë yjte ëhodhe driten; dhëu nga 
frik’ ë madhë tronditëj, dëti iku, guret u chaue, varrë shu- 
me u hapne dhë u nghalle trupë prëi gnërexish te shëgnte. 
Fërri poshte po vajton, dhë Judëjte po mëjtohën t’a perfla- 
sin Nghalljën ë Krishtit, dhë grate therrësen; Kjo eshte 
Java ë pormibëkuar, me te tsilen Krishti do xghuhët ë do 
nghallët pas tri ditsh.

Synaxar i  Muajsorcs, ja s ta j  kjo: Te Shtunen ë Madhë te
Shëgnte krëmteiojine varrim in  ë Hyjtrupeshmë te X otit tone Jë- 
su K rish t, Përendise dhë Shpctim tarit tonc dhe xbritjën ne F ërrt 
7në a?ien ë te tsilavëghindja jo?ie u ndua.llprëjprishjës dhë vatë 
në rrojtja ë perjëteshmë.

Vark: Me kot ë ruan varre, o kustodiey $ë nuke do t'a mba- 
je  varri vëte-jëten. Më a?ien ë bashkexbriljës s'atëse pa irëguart 
o K ris ht Përendia jone, meshiro?ia. A m en .

Keng' VII.
0 chudi’ ë pa trëguarl ay ce shpetoj ne furre Djëmte o- 

shenare prëj flages, vihët ne varr pa fryme si i vdëkur per 
shpetimin tone ce po i kendojme: Chperblimtar Përendi, i 
bëkuar jë.

Kcug' VIII.
Mahnitu prëj tmërit, 6 ciëll, dhë lë te trenditën thëmë- 

lit’ ë dhëut; së ja ku numerohët më te vdëkurit ay ce rri me 
te naltat ë dashamirohët brenda ne gne varr te vogel, te tsi- 
lin, 6 djëma, ë bëkoni, prifterij ë perhymnonl, popull ë pet-
milartesoni me ghithe jëtet.
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Kcnge IX .
Mos me vajto, moj Meme, dykë pare nde varr bire CS 

Xurë nde ghi pa>fare; së do te nghallëm ë do te lavderohëm 
dhë dot’i laitesoj melavdie pa*pushuar, siPërendi, atace te
madheshtoine m£ bëse ë më mall.

Pas kcnges IXkendohcn Vajtimet ë Permivarrshmë me tri 
Stanza.

Stanzc I, Iho Pl. r-re.
Ti 6 Kriaht, 6 jëte, ti u vurë nde varr, dhë ushterit* 

ë Englicjvë chuditëshin, dykë lavderuar dëgnimin t’ent.
Si po vdës, 6 jëre ? dhë ne varr hrenda rri? dhë rre* 

mon mbrëteriu’ ë vdëkjëse dhë te vdëkuiitë Fërrit i nghall.
Typo madheslitojme, 6 Jësu përandor, dhë ndërojme 

Varrimin dhë pesimët t’endë, më te tsilat prëj prishjës na 
shpetcvë në.

0 Krisht mbiët i ghithevë, shten’s, i masavë t’ dhëut, 
ne gne varr fort te vogel sot po rri, dhë prëj varrëvët te 
vdëkurit i nghall.

0 Jësujiim  Krisht, Fërandor i ghithsiee, ch’ po ker- 
kognë dhëardhë hrënda neFërr? a mos ghindjën ë gnëres- 
vë te shpetosh ?

Xot i ghithesise, si i vdëkur u pa, dhë ne gne varr te 
t i  po vihëte, ay ce xbrazi varrët prëj te vdëkurit.

Ti, 6 Krisht, 6 jëte, ti u vurë nde varr, dhë removë 
më vdëkjën tendë vdëkjëne, dhë ihurovë fcotes jëtene.

Basbke më këc-beres, si këc-beres, 6 Ktisht, n nu- 
merovë dhë na drëjtesovë ghithe në, nga këcberja ë shkël- 
mognesit te vjëter.

Nga te ghithe gnërxit, më i hiëBhmi ne bukurie, si i 
vdëkur i shemtuar po dukëte, ay ce natyren ë ghithsise 
xbukuroj.
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Si t* duroje Fërri, ndodhjën t ’ende, 6 Shpetimtar, ë 
te mos dermohët se chpëjti i ërresuare, dhë i yërbuar prëj 
vëtetimes s’ shkelcimit t ’ drites s’ atë ?

0 Jësu, 6 drita im’ ë embel ë shelbyesë, si po fshihësh 
he gne varr te ërrete ? 6 i pa-folur dhë i pa-thene durim!

Ghith’ natyr* ë menchmë, dhë shumitsa pa-trup, po 
chuditët, 6 Krisht, nga mystëri i varrimit t ;ent te pa-folur 
ë te pa-thene.

0 chudira te huaja, 6 ghera te rëa! fales’ i frymes s’i- 
më pa fryme sillëte, dhë varrosët më duart’ ë Josëfit.

Dhë n’ varr brenda hyrë dhë nga ghiri prinderor, s'u lar- 
govë as farë, 6 Krisht; sa ë huaj dhë ë chudichitn’ eshte kjol

Mbrëti i vertëte i ciëllit ë i dhëut, ne gne varr fort te vo- 
gel më ghith’ c’u mbyllë, po te kupetoj tere kriësa, 6 Jisu.

Ne varr kur u vurë, kriëtar Xoti Krisht, u tronditne 
thëmëlit’ ë Sketërese, dhë u hapne varrët ë tevdëkurvë.

Ay ce mban dhëne ne grushtt, si vdic truperiskt nene 
dhë tani po mbahët, ëdhë shpeton nga mbajtj* ë Fëriit te 
vdëkurit.

Shpetoj nga prishja, jëta imë, Shpetimtar, passi vdicë 
dhë vajtë ne te vdëkurit dhë i thëvë lloxët ë Sketërres.

Si kandil prëj dritë, trtlp, i Përendis’ tani fshihët ndene 
dhë sindene shinik dhë perxë ëriesimin nde Fërr.

Bashke më Josëfinëdhë më Nikodëmin, rëct shvmitsa 
ë ushterivë te mendeskmë ce te permblëdhe te pa-nzenin nde 
gne varr te vogel.

Vdicë dukë dashur dhë u vurë ndene dhë, 6 Jisuj’ iim  
burim i jëtese, dhë menghallë mua te vdëkurin prëj chdeghi- 
mit te hidhure.

Chfytyrohëj tere kriësa prëj pesimit t ’ent, së te ghilbe, 
oFjale, pesoninbashke më ty, së te dinin si p ein tajU d n  ë 
g ithesies.
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Ti, 6 Krisht, u vurë brenda ne gne varr te ri dh6 perseritë 
ghindjën ë gnëresvë dykë u nghallur se vdëkuresh siPëren- 
di.

Permi dhëne xbritë, Adamin te shpetosh dhë më cene-ce 
s’ ë ghëtë ne dhë, 6 Xot, dukë kerkuar xbritë ghër ne Fërr.

Po tronditët, Fjale, nga frika tere dhëu, dhë i fshëhu rë- 
xët dritesjëllesi; kur u fshëhë ti, odrit’ ë madhë nene dhë.

Si gnëri, ti vdicë dukë dashur, Shpetimtar, dhë gnërexit i 
ngritë si Përendi prëj varrëvë dhë prëj gropes se mëkatëvë.

Plot më lot vajtimë, emerisht me ty  sperkat, ë Kulluara, 
Jësu, dhë therristë, Si te te varros 6 im-bir ?

Si gne kocë gruri hyrënene ghin’ ë dhëut dhë ate ce kish  
dhë shume ë nzorë pa kalli, dukë nghallur sternipet ë Ada- 
mit.

Nene dhë u fshëhë si djëlli ihë tani u mbulovë më naten ë 
vdëkjëse, po më buxe-cëshur lint, 6 Shpetimtar:

Sindekur fshëh hena diskn’ ë djëllit, 6 Shpetlmtar, ëdhë 
ty  tani vari po te fshëh,si te prishur prëj vdëkjës truperisht.

Ti, 6 Krisht 6 jëte, t i  sot vdëkjën ngheron, dhë shpetovë 
gnërexit prëj vdëkjëse dhë te ghithevë jëten u dhuron.

Ë sjëll prape n* jëte, Adamin, ë vdëkur prëj nakarit ce- 
moti, më vdëkjën t ’ endë,dukë « dukur truperisht Adamii ri.

Urdherët mendorë kur te pane te ndëre te vdëkur per në 
po mahnitëshin dhë mbulohëshin më krahet, o Shpetimtar,

Si te xbrët prëj drurit, 6 Fiale, te vdëkur, ne gne varr Jo- 
sëfi tani te vu. P oti nghallu dhë shpetona te ghithe si Pë- 
rendi-
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Shpetimtal: ce ishë per ghith’ Enghejit gas, shkak hidhri- 
mi po u herë tani per ta, kur te shohen te vdëkur pa-fryme 
truperisht.

Permi drun’ u nghitë, dhë te ghallet i bashkenghit, dhë 
dukë hyre nene dnë i ngritë ghith a ti ce ndodhëshin nene te.

Shkundë ghumn' ë trupit si luan, Shpetimtai, dhë si ks- 
lysh ivdëkuri po nghaJlët dukë hëdhure plëcerin’ ë trupile.

Erignene t’ a chpuan, ty  ce morë brignen ë Adamit dlië 
gatovë Ëvene, dhë burimë pacesorë ruadhe prëj saj.

Fshëhtasi ce-moti thëroresohëj cëaghi, po ti u thërë nene 
diëll ë spastrovë tere kriësen, 6 këc-durognes Shpetixrttr.

Kush do te trëgoje menyren ë frikshmë dhë te rë, sot Xot’ 
i kriësespo dëgnon pesimë dhë vdës per në.

Arketar’ i jëtes si shëkohët i vdëkur ? Enghejt ë chudi- 
tur therrisnine: si munt te mbyllët Përendia brënda nevar?

Jëten i pikovë jëtes s’ imë c’ ë nzori jashte jëten dhë më 
nghalljë më brigne t’ endë ce u chpua më shtijexe.

Permi drun’ u ndëvë dhë gnërexine permblëth dhë, dukë u 
chpuar ne brignen jëteburognesë, u burovë ndjëse terevë 6 
Jësu*

Shpetimtar, bujari më frike te ujdis ë te varros mirhië- 
risht si te vdfkure dhë chuditët nga fytyra jotë ë trëmchmë.

Nene dhëne xbritë dukë dashur si gneri dhë i shpië prëj 
dhëut ner ciëjte ata ce kishin rene prëj tij, 6 Jësu.



Më ghith’ ce u dukë si i rdëkur, po si J'drcrdi ëgfcalle 
i shpië prëj dhëut ne ciëjte ata ce kishin rene prë j tij o Jisu.

Më ghith’ ce u dukë, si i vdëkur, po si Përendi’ ë gha- 
lle i nghailë gnërexitë vdëkure dukë vrare vdëfcesin t ’im.

Sa i math geximi 1 sa i math ay defriml më te t3ilin i 
mbashë ata te Fërrite, kur shkelcëvë drite ner fundët ë ërre- 
ta.

Po ë lus pesimin dhë varrimin hymnoj, madheslitoj, 6 gne- 
ridashes, pushtëtin t ’ent, më te tsilat u chlircva piëj peri- 
mësh prishesë.

Pallen po ë mprëhnin kunder tëjë, 6 Krisht, ëdhë palla 6 
te fortit nuke prët, po fortsohët ë munt palla ë Ëdëmite.

Kur pa dëlja cënghin me therje, u hoth perhii thikat dhë 
therristë më vajtim ëdhë ngriti tere kopëne ner fclëgerimë.

Më ghith’ ce varrosësh dhë Vjën brenda ne Fërr, po i xbra- 
xë varrët, 6 Shpetimtar, dhë ë chvëshë Sketëren, 6 Krisht.

Nene dhëne xbritë, dukë dashur, o Krisht, dhë i ngha- 
llë gnërexit ë vdëkure dhë iprurë lartnë lavdia prinderorë.

Gneri prëj Trinise duroj per në truperisht gne vdëkjë te 
pertupeshmë acë sa tmërrosët djëlli ë dridhët dhëu.

Nipt’ ë ratses s’ Judes, si te lindure prëj burimi te hidhur 
ë hodhene gne grope ushcëgnesin ë mannadhenesin Jësu.

Ghykatesi ghykohët para ghykatesit Pilat dhë me vdë- 
kjë denohëte te padrëjte permi drurin krycesor.

Israël i mburur, popull vrases i pa-bëa’, ch’ pesovë dhë 
chlirovë Barabane dhë Shpetimtare ë perdhë me kryc.

Ti c’ gatov’ Adamin më doren t’ endë prëj dhëut, morë na- 
tyrë gneriu per të dhë u krycesovë vullnëtarisht.

Tuj deghuar, Fjale, Atin ë vët, xbritëghër neFërri i tmë- 
ruare dhë 6 pernghallë ghindjën ë gnëresvë.

Miër' , o drit’ ë botes, miër’ , o drita imë ! 0 Jësuji im i
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p^rmalleshine, Virgherësha therristë duke vajtuar hidhe- 
rim.

Nakartar dhë vrases, kryëlarter popull, kij do- barë tnrp 
nga prokofi ë uga pelhura, te tsilat mbëtne passi krishti u 
nghall.

Ëja, o i ndyre, 6 nzenes vrases, dhë rrefëme shkakn’ ë li- 
gësise s' atë per te tsilin u berë perdhenes, i Krishtit.

Si gnëridashes do te rrefëhesh, 6 i lene, 6 armik i vërber 
dhi i perprishur, ti ce sbitë myrren per gne chmim.

Tsilin chmimti morë permyrren ciëllorë ? tsilen vlërepri- 
të per te chemuarin ? terbimne ghëtë, 6 i mallkuar Satan.

Ne jë varfer-dashes dhë per myrren tt  vjën këc, ce po 
dëjdhëj si chperlagnes, ë shpirtite, si më ar po shët drite- 
shkelcëgiesin.

Përendi dhë Fjalt, 6 geximi im, si t’a duroj varrimin 
t'ent te triditeshmë ? po me chirëte xemera emerisht.

Kush do t ’ m’ ape uje dhë burimë prëj lotsh ? Virghi- 
nësha mus’ ë Përendise therristë, ce te caj Jisune t’im te em- 
bele.

Malë ëdhë fusha dhë shumitse gnërexish, cani ë vajtoni 
pa rështure bashke më mua Memen ë Përendies.

Kur do shoh, Shelbyës, ty  driten pa mot, gaxin ë defri- 
min ë xëmeres s ’imë ? Virgherësha therristë më hidherim.

Porsi shkemb’ i chvëshur, ti dëgnovë. SLpetimtar, te 
chahësh ë te burosh lumin ë ghalle, si burim i jëtes ce jë.

Si prëj gne burimi, prëj lumit me dysh te brignes s’atë 
ce rrjëth, nëvë po vaditëmidhë pëmesojme jëten ë pa-vdëk- 
shimë.

U pë, dykë dashur, Fjale, i vdëkur ne varr, po ti rron 
dhë, sich parthë, gnërexit do t'i ngrësh me Nghalljën t'endë 
6 Shpetimtari im.
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Lavdie.
Ts hymnojme, Fjale, ty  Përendin’ ë ghithsies, bashke 

më Atin ë më slipirtin t ’entShegnt, dhë lavderojme yarrimin
t ’ent te hyjeskme.

Tani, Thëjtocie.
Ty te lumerojme, 6 Hyjlindes’ ë kulluar, dhë ndërojme 

varrimin ë triditeshmë te B iritt’ent dhë Përendise s’one më 
bëse.

Peraferi Tropar’ i pare.
Ti 6 Krisht, 6 jëte.......
Litanie ë Vogcl dhë thirrja prëj P riftit „Së ëmeri y t . . . .” 

P rifti tëmianis dhë mëgne hëre korua i menglicr nis g h itti m ate 
iho.

Stanze II.
Te ha hië te te madheshtojmety jëtedhen’sin, ce 

ndëhë duarte me kryc dhë dermovë pushtëtin ë armikut.
Te ka hië te te modheshtojme ty  krijëtar’ ë ghithesi- 

se, së më pesimët t ’endë këmi mospesimin dhë shpetuam 
prëj prishjëse.

U droth dhëu, ëdhë diëlli u fshëh, 6 Shpetimtar, kur 
ti, 6 Krisht, drit’ ë papërenduare, hyrë ne varr truperisht.

Fjëtë, 6 Krisht, ghumin jëtelindes ne varr, dhë ë xgho- 
vë ghindjën ë gnërësvë prëj ghumit te rende te mekatese.

Vëtem nermjët grash, pa dhembjë te linda, 6 bir, po ta- 
ni kam dhembjë te pa-duruara per pesimin t’ent, thoshtë ë 
ndëruara.

Lart, 6 Shpetimtar, ku jë bashke më Atin i pa-ndare,
dhë poshte te vdëkur te shtrire ne dhë, dridhën kur te sho- 
hen Sërafimët.

Chahët kurtina ë tëmpullit me krycesimin t’ent, yjte
fshë'i.iii driUii, 6 Fjals, si u fshëhë ti, 6 Diël'i, nene dhë.
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Ti ce mpiksë cërtliulliin ë dhëut ne kryë më gne syth  
vëtem, pa fryme si gnëri liyrë ne dhë; dridhu nga kjo pamjë 
6 ciëll.

Hyrë ndene dhë ti ce gatovë gnërine më doren t'endë, 
ce te ngresh prëj mershes shuiuitsat ë gneresvë më pushtët 
te terefucishim.

Vaj te shëgnteëni t ’ikendojmeKrishtit cc vdic, si ce- 
mcti grate myrrepruresë ce te deghojme „GeiCju” cashke 
më to.

Myrre më t’ vertët ë pa xbraxur jë ti, 6 Fjale, perandaj 
dhë myrra te sualle si te vdëkuri te ghallit myrrepiuresët 
gra.

Si u varrosë, mbreterit, ë Fërrit, oKrisht, dermovë dhë 
më vdëkjë vdëkjën vrët, dhë prëj prishjës dhë lindurit shpe- 
ton.

Urtesi’ ë Përendis, ce riëth lumegn prëj jëtë, dykë hy- 
re ne varr nghallata ce ishin ner fundet ëpa-hyra te Fërrit.

Ce te perserit natyren ë dermuar te gnërexies, jam pla- 
gosur më vdëkjë, dykë dashur, truperisht. Mos caj pra, o 
Meme, më vajtim.

Hyrë nene dbë drittsjëllesi i drëjtesise dlië si prëj ghu- 
m iixghovëte vdëkurit, dykë dbuar ërresiren c’ eshte nde 
Fërr.

Jëtelindesi si gne kocë ë dy-bimte mbillët nene ghignet 
ë dhëut sot më lot, po do vigne perseri dhë do gexoje boten.

U droth Adami, kur baristë Përendia ne Parajse, po ge*
xohët tanice xbrët neFërr, së me pare ish i rene dhë tani 
u ngrit.

Ema jotë, te sperkat, o Krisht, më libatsjë prëj lctfh, 
karu vurë truperisht brenda ne varr, dhë therristë: JFgha- 
la, o bir, sioli t t j  ine parg.
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Kurte fshihtë Josëfi bëserisht n« varr te rri, kenge per- 
shendimi te Përendishmë te traxuara më vajë te kendontë, 
o Shpetimtar.

Më goxhda pernii kryc te mberthyër kur te pa jot’Em’, 
o Fjale, më goxhda dhembjëjë te lidhure dhë më shighëta 
shpirii ju plagos.

Mema kur pa ty , embelsiren ë ghithesise, te vaditësh 
më te pire te hidhure, facën lak më lot plothidherim.

Jam plagosur këc dhë me chirët xemra, o Fjale, kur she- 
koj thërjën t ’endë te pa-drëjte; thështë ë kulluara më lot.

Syn’ ë embel ëdhë buxet t’endë si do t’i mbyll, o Fjale, 
si te te vajtoj sich i ka hië gne te vdëkuri, dykë u drëdhur, 
Josëfi po therrët.

Hymnë permi varr Josëfi dhe Nikodëmi, i kendojne Kri- 
6htit ce vdic tani; ë bashke më ta po kendojne dhë Sërafimët.

Hyrë ndene dhë, o Shpetimtar, diëll drëjtesië, peran- 
daj hena ce te lindi vdës nga hidherimi ce s’te shekon.

Fërri, Shpetimtar, u droth kur pa ty  jëtedhn’sin t’i pla- 
chkosh pasurin’ ë tij dhë t ’i nghallsh te vdëkurit ce moti.

Stanze III.

Iho II.

Brëxate te ghithe kenge po i sjëllin varrimit t’ent, 0 
Krishti im.

Prëj drurit si te xbriti Arimathiani ne varr po te vaj- 
tontë.

Myrreprusesët ardhe te sjëllin më ghith* xëmer myrra
per ty , o Krishti im.

Ëja ter’ kriësa kenge pershendimi t ’i biëm Kriëtarit.
Te ghallin si te vdëkur te ghith’ lë t ’a myrrcsim bash- 

ke më myrrepruresët.
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Djëlli shkelcënbuxecëshure pas rates, Fialë, ë ti hur te 
ngrihësh te shkelcësh pas vdikjës buxecëshur si me aasme.

Dhëu, Krijëtar, kur te priti nene ghignet, u tmërua Shpe- 
timtar dhë tronditët, dhë më tronditjën te vdëkurit i zghoj.

Te peshtualle më m/rra, o Kri3 ht, Nikodëmi dhë bujari 
sikunder te kish hië dhë therrisnin: Lë te dridhët tere dhëul

Përendovë, 6 Drichimtar, dhë më ty  përendoj drit’ ë Djë- 
llit, dhë kriësa nga tmërri po tronditëte, dhë te lechit Bere- 
ein 6 ghithesies:

Gur i skalisur ë mbulon gur’ ë kryëchipte dhë gne gnëri 
fshëh Përendine së te vdëkshim brënda ne vair! Dridhu 
6 dhë !

Shihë nzenesin ce dashurovë, 6 bir, dhë nenen V  endë, 
dhë thuana gne fjale, 6 i embele, thtrristë ë Kulluara më lot.

Si s ’ i vravë Judëgnte kur u ndëvë në kryci, ti 6 F iale, ce 
jë Jëtefalesë po ua nghallë dhë te vdëkurit.

Ti i Hiëshmi ë humbë bukurine kur pesovë. po vëtetivë 
kur u nghallë dhë ghith, gnërexit i xbukurovë më shkelcim 
te hyjeshme.

Hyrë nene dhë truperisht, 6 dritesiëlles ipa përenduar, ë 
nga ce s’duroj te te shekoje diëlli, u ërresua munt ne mës te 
dites.

Hena ë diëlli, kur u ërresuan, 6 Shpetimtar, hashke ko- 
rexonin sherbetore te mire te tsilet vishën me roba te xëxa 
me xi.

Kryëcindesi te gnohu per Përendi, kur vdicë; si t ’i mshët 
pra duarfee në ty, o Përandi, Josëfi po therristë më tmërr.

Fiëti Adami dhë prëj brignes se ti lindi vdëkjën, po kur 
tiëte ti tani, o Fial’ ë Perendies, i burovë nga brigna jotë jë- 
ten botes.

(6)
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FiëtS pakexe dhë te vdëkurvë ti fiilë jëte, ë kur u ngritë, 
ngritë bashke dhe te fjëturit prëj jëtë, o i Mire.

Prëj dhëut u ngritë, po burovë vëren ë shpetimit, ti, o 
Vështe jëte-burognesë, lavderoj Pësimin ëdtë k ijcin .

Si ë duruan guzimin’ ë krycesognesvë t’ ent, 6 Shpetimtar 
kumandaret tent te mendeshmë kur te pane te chvëshur, te 
ghakosur ë te denuar?

Brës Arabian dhë i prape i Judëjvë, ë kuptovë ngritjën ë 
tëmpuilit. persë praë denovë Krishtin?

Më toge ceshjëjëë vëshë stolimtar’ ë ghithesise, its ili  ë 
sperkati cijUin më yj dhë stolisi dhëne chuditerisht.

Si gne pëlikan i piagossr ne brignen t ’ endë, o Fiale, i 
nghalie djjmte t' ent tevdëkure, dukëu pikuar pika jëte- 
dhenesë.

Ce moti diëllin ë cendroj Jësuj kur pristë tehuaj, poti ta- 
ni ë fshëhë ee te permbysch kryëtarin ë ëiresires.

Pa u larguar, nga ghiri prinderor o Xemer-dhempshur dë- 
gnovë te behësh si gneri ëdhë xbritë ghër ne Fërr, o Krisht.

Permi kryc u vair ay ce varri dhëne ner ujrat dhë pafry- 
me shtrihët nene të dhë ajo s’ durontë ë dridhëj tmërrerisht.

Mjëra un* 6 Birl ë pamarrtuara vajton dhë thote: ate 
ce ë pandëhgna si per mbrët tani po ë shekoj te denuar më 
kryc.

Gabriëli me lajmeroj kur flytyroj poshte ce ka per 
te cene ë perjëteshme ë Birit t’im Jësu.

Parethenja ë Simëonit u mbush, mjëra unel së palla 
jotë shkoj tëj pertëj ne xemren t ’imë, 6 Emmanuël.

Kini turp, Judëj, ngate vdëkurit do-barë ce nghalli 
prëj varrëvë Jëtedhenesi te tsilin jm ë vrate nga nakari.

Diëlli u droth dhë ë ërresoj, 6 Krishti im, driten, kur
pa ty  driten ë pa-dukure te fshihësh pa fryme brenda nde 
varr.
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Cantë Mdhare ë kulluara jot'eme, Fy.lr, kvr te pa 
brenda nevarr ty 6 Fëjendi, ce jë i pa ticgu&r uLc- j-a'iiisjë.

Kur shekoj, 6 Krisht, vdëkjën t’endë jot,em, ë pa pri- 
shur, te therristë më hidherim: Ker te vdëkurit, 6 jëte. mcs 
menosh.

Fërr’ i tmërrshme u drithterua kur pa tyne, 6 diëll’ i 
lavdise i pavdëkeshme, dhë iptë prape te burgosurit më vrap.

Pamjë ë tmërreshmë dhë ë madhë tani po shihët, së 
ay ce eshte shkak, i jëtese, duroj vdëkjë ce t'i nghalle te 
ghithe.

T’a chpojne brignen ë t’i mberthëjne, 6 Xot, duart më 
goxhda dhë sheron më brignen t ’tndë plagene dhë mosmbaj- 
tjën ë duarvë te shterghyshervë:

Te bir’ ë Rahilës ë cau bota me shpie cemoti; dhë tani 
can te bir’ ë Virgherëshese carku i Nzenesvë bashke më Ne- 
nen.

Shuplake duarsh i dhane ne nofull Krishtit ce gatoj 
gnërine më duart’ ë tij dhë dermoj fucin’ ë ëgersires.

Lavderojme më kenge, 6 Krisht, më bësniket kryce- 
simin dhë varrimit t ’ent së më varrimin tent 6hpetuam nga 
vdëkja.

Lavdie.
Hyj pa nisjë, ë perjëteshmë Fjale bashke më Shpir- 

tin, fortsojë shkopin ë mbrëtervë kunder armicvë tyrë, si i 
mire.

Tani. Thëotocie.
Jëtelindesë Virgherë6h’ ë kulluar ë pa perlymë, pu- 

shoji shkandellat ë Kishese ëdhë falna pacjën si ë mire.
Perseri tropar' ipare.

Te ka hië.........
L itan i' ë vogel dhë thirrja „Së i  Shegnte j ë  o Përendiajone.. 

ne jëte tejëlevë." P rifli tëmianis. Korua ë djathte nis:
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Stanze III.
Ihe 2-te.

Brëxate te ghithe kenge po i siëllin varrimit t’ente, 6 
Krishti im.

Prëj drurit si te xbriti Arëmathiani ne varr po te vaj- 
tontë.

Myrreprursët ardhe te siëllin më ghith’ xemer myrra 
per ty , d Krishti im.

Eja ter’ kriësa kenge pershendimi t ’i biën Kriëtarit.
Te ghalliu si te vdëkur te ghith’ lë t ’a myrrosim bashke 

më myrrepiuisët.
0 Josëi i lumur, vër’ në varri trupin ë Krishtit Jëtedhe-

nes.
Ata c’ ushcëu më manna thembëren ë ngritne kunder mL 

rebersit.
Ata c’ ushcëu më manna i siëllin shpetimtarit t ’embel 

ëdhë utbull.
0  marresi’ ë prape ëdhë Krishtvrasjë ë profëtevrasesvël 
Si shebertor i chmendur, nzenesi tradhtovi licën’ ë urti-

sise.
Juda i pa-bëse ce shiti Shpetimtare ti bë rob’ i armikut. 
Pas Solomoait, grop* ë thëll’ esht’ goj’ ë Hëbrgnvë te 

palighet.
Ghemba dhë lëcë ner udherat ë shtrembra t ’ Hëbrëgnvë

te palighet.
Josëfi po vajtontë bashk* më Nikodëmin vdëkurhiërisht 

Kriëtare.
Shelbyës jëtedhenes ceabolitë Fërrin, lavdiefucise s’atë 
Prapa kur te shihtë ë Kulluara, 6 Fiale, si nene te vaj- 

tontë.
0 prendvër’ ë 2mbel, 6 biri im i embel, ku t ’ vatë bukuria?



Jot-eme ë kulluaryaj per ty po ngrihtë, kurti, o Elalë, 
vdicë.

Grite vijn’ më myrra ce te myrrosin Krishtin myrren ë
përendishmë.

Vdëkjëne më vdëkjë, o Hyj’ i imëvdicë më pushtët t i  
hyjshim.

Rrëjt’ai u gegnyë, i rrëjturi shpetohët, më urt’sine tendë, 
Hyji iim

Në fundi i Skëtërres, në pusi i perprishjës u grëminos 
tradh’tori.

Ghtmba ëdhë lëcë udhet ë te miërit, te chmendurit Jude.
Do zbirën ghithe bashke krycesojsit t’ent, o Fiale,Mbrët 

Bir’ i Përendise.
Në pusi i perprishjës do xbirën ghithe bashke burrat gha- 

katare*
Mbrët i Bir Përendise, Hyji ë gatojsi im si dëgnon pesimë.
Mishcëra po vajtontë, kur shekontë Vichin te varrure ne 

druri.
Trupin jëteprures Josëfi po yarrostë bashke më Nikodë- 

a in .
Vasha po therristë, zjarr dykë lotuar, së i dighëj xembra.

0  drit’ ë syvë t’imë, o biri im i embel, ne varr si po mbu- 
lohësh?

Pesova per shpetimin ë Ëves dhë t’Adamit; po mos vajto 
o Nene.

Lavderoj, o Biri im, dhempsherine tendë per tsilen t i  
pesovë.

Uthull të vaditne dhë t’embel, Xemer-dhemshpur dhë sho- 
vë ngherimn’ë viëter.
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Me drurin u m berthëvë t i  ce mbulovë ce m oti Judëjt më sh tv ile  r^j£.
I'yrrepruresëtardhe, o Shpetim tar, në varri <?hë tc m llatuam  n .y ira .
K g’iailu  xemor-r!hc;:.pshur, ë Lgrëna ë në bashke uga gropat ë Sketërres. 

j jied aeaes, jo t’eme ce te lind i, dykë lotu ai, thote.
liLUoju m j tc ugliallur, o F^ai’ 6 dbo t iisk tim ic  ë cer.es ce te lin d i.
Fu>.:te cicliorë, chuditëaain n g a f .ik a , te vdëkur si te sh ih u in .
A tyrë ce ndirojne rnë m ail P esim ëtten d ë falu ndjfse fa jssh .
S a  veshtr.m  i tm ërrshm e, oFjaP  ë Përendise! s it e  m bulonty dhëu?
Më ty  caiuoti ilctë, o S hpetim tar, Josëfi, ë tani gne tjater te varrosi
Jot' eme e kulluar, kur vdicb, o Shelbyësj to cantë ë te vajtontë.
Mendjëte hab itennga varrim ’ i tmërrshme i K riëtarit t ’ botea.
V a rret’asperkatne myrrepruresët më m yrra,dykë menguar naten.
Pacjën kishe3 s ’ atë, popu-llit t ’e r t  3bnetim in dhuro m en g r itjb n t’endë*

L avd it.
T rin ie, Përndia im ë, A ti, B ir’ e Cjiipntim eshirojë boten.

Tani.
V lërisojirobrit ten t te shohin, Virgherëshe, N ghalljën ë t ’y t-B ir i.

Perseri Tropar i pare
Brëxate te g h ith e .........

Litanice Vogcldhë Thirrja nSe tijëM brët' ipacjës... te jëte- 
<vë' ‘ dhë tliuhën kcto troparë mc Iho Pl. IV .

Ibëkuar jë, o X ot, m esom e te  d ië jta t tendë.
Sh ocëri’ ë E ngehjvë u chudit kur te pa te nemerohësh më te  vdëkurit, te 

remosu Shpetim tar fucin ’ ë vdëkjës dhë bashke më vëte Adamin te ngrësh, 
dhë te ch ln osh  te gh ith e prëj S k stirres  •

I bëkuar jë ........
Persë i traxoni, o nzenesë, m irot më lot* ë m eshiresE nghelli ce shkelcëntë  

nds varr u thështë mire s ië llesv ë . S h ek o n iv ëte  varre ë kupetoni, së  Shpe- 
tiinrari u ugrit prëj varrit.

I bëkuar jë ......
Shum em ë-nate, m iresië llesët rëntne me varre ten t dykë vajtuar, po ucen- 

droj perpara E n gh elli dhë u tha: Koha ë va jtim it shkoj, mos cani, pb N ghall- 
jdn A posttjvë thojuni.

I bëkuar jë ......
Gra m iresiëllesë dykë ardhur më miro, v a r r it t ’ent iuaferuan, S hpetim tar.
Po E nghelli u fo li dykë th en e, s i  ë nemeroni te  gxallin  më te  vdëkurin, 

së ay  u ngrit prëj varrit s i  Përendi.
Lavdie A tit, ë B irit ëdhë S h p ir tit  S h en t.
I fa lëm i A tit , ë B irit ëdhë S h p irt Shen , Shen  T rinies me gne te  cenure-, 

dykë thirrur bashke me Sërafim ëte. I shegnte, i shegnte, i  shegnte jë , o Xot.
Dhë tan i ëdhë per hëre ë ne jëte te jëteVë. Amen.
Dykë lindur jëtedhenesin , S h p etovë, Virgherëshe Adamne prëj m ekates 

i dhë E ves gexim  ne ven t te  h ëlm it, i  perserit ne jëte ata ce rane ay  ce u m i- 
sherua prëj tëjë Perfcndi ëdhë gnëri.

A llelu ia , allclu ia , a lle lu ia , lavdie ty , o Përendi.
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Lilanicë Vogel dhë thirrja ,,S ë ty  tc levdoj?ne... tejctclc ' 1.
Exapostilaf, Iho II.

I shëgute eshte X oti Përendia jone. -3 hëre-

Lavderimë.
I'Cendohcn kcto Stihira Idio?nëla ?n. kater. Iho II.

Sotperm ban varri a tece  permban kriësen ne grushtt; guri mbulon ate cd 
inbuloj ciSjte më virtut^; fl6 jëta  dhë Ferri dridhët dh«J Adami xgh idhët nga 
vargojte. Lavdie ëkonom ise s ’ atë më te ts ilen  mbarovë sabbatism en ë perjë- 
tesh u iëd h ë na dhurovë N ghalljën tendë prëj se vdëkureshte perm ishëgnte.

Ch» eshte kjo pam j5 ce shohim ? ch ’ esh te ky pushim  i so tm i?  Mbrët’ i 
jëtevë, p assi mbaroj ëkonom in’ ëpesim ëvë; shkon te Shtune ne varr dhë na 
fa l gno sabbatism e te r ë . A ti lë t ’i therrësim : N ghallu , 0 Përendi, ghyko dhë- 
ne, së t i  mbrëteron me jëte, t i ce kë perdellim in ë m ath.

Eni te shekojm e rrojtjën tone ce esh te shtrire ne varr ce te nghalle te  
shtriret ne varr. E ni, dykëpare sot te flëre sten ip in  ë Judes t i  therrësim  pro- 
fëterish t: U sh trivë dhë fjëtë  s i  luan; kush do te ngrëre, 0 M brët? Po nghallu  
m ë pushtëtin  ë vëte t i  ce dhë vëtën tendë per në vu lln ëtarish t. 0  X ot lavd i 
me ty .

Iho pl. II.
Josëfi kerkoj trupin ë Jësujt dhë ë vëndosi ne gne varr te  ri, së duhëj te  

d iltë  prëj varrit si prëj nuserorëjë. Lavdi me t y ,  ce dermovë pushtëtin  ë vdë- 
kjës dhë u chëlë gnëresvë Dyërte te Parrujses.

Lavdie Iho pl. II.
S ot M oisiu pareshtyptë m ystik er ish t, dukë thene; Dhë bëkoj Përendia  

diten  ë sh ta te . S ë kjo eshte d ite ë prëjës, me te  tsilen  pushoj nga gh ithe pu- 
net ë tij B iri i Vëtem-lindure i Përendise dykë sabbatisur trhperish t më ëko- 
nomine ë vdëkjës; dhë dukë u bere prape s ich  ish  më pare më anen ë ngh alljës  
na dhuroj rrojtjën ë perjëteshm ë s i i vëtem  i  mire dhë gneridashes.

Tani.
Eperm ibëkuar jë, H yjlindesë V irhgherëshe, sëprëj a t ic e  um esh irua prëj 

tëjë Sketërauroberua, A dam i u nduall prape, m allsk im i, E va u chlirua, dhë 
V dëkjau vrad h ë nëvë muarrme jëte. Perandaj dykë gershitur te  m adheshtoj- 
m e. I bëkuar jë , K risht Përendia jone, ce keshtu  ë pelcëvë, lavd ie m e ty .

Ddxologhie ë Madhë. Pastaj Priftijte dukë mhajtur E pitafin  dhë 
Unghillin rrotullojne kishe?i dhë ke?idohët “Shent tPërendi, Shent 
i  Fucishme, Shent i Pavdëkshitn meshirona,, menuar osë kjo.
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Iha Pl. /.

Kur pa Jo36f: ce diëlii fshëhu rëxët ë tij dhë kurti* 
nen ë tempullit ce u cha me vdëkiën ë Shpetimtarit i ardhi 
Pilatit dhë dykë lutur, i thote: Ëpm'a kete te huaj ce ë 
perdore si te liuaj ce prëj foehgnerië; ëpm’a kete te huaj te 
tsiiin ë vrane bashkekombesit ë tij nga meria; ëpm'a kete 
te huaj per te tsilin chuditëm së eshte i huaj per vdëkjën; 
ëpm’a kete te huaj, i tsili di te dashamiroje te varferit ë te 
huajte; ëpm’a kete te huaj te tsilin Hëbrëjte ë tene si te hu- 
aj per boten; ëpm'akete te huaj ce t'a fshëh ne vair, së si i 
huaj s’ ka ku te mpshtëte koken; ëpm’a kete te huaj, të 
tsilin kur ë pa ë Ema te vdëkur therristë: 0 Bir dhë Përen- 
dia imë, më ghithe ce me dighët kraherori dhë me chirët xe- 
mera ce te shekoj te vdëkur, po kam shprëse në Nghallja jo- 
të dhë te maeheshtoj. Dhë, dykë xbutur Pilatin më keto 
fjale bujari, mërr trupin ë Shpetimtarit te tsilin, passi ë 
peshtolli më pelhure dhë më smyrne, ë vendosi nde varr atë 
ce u dhuron te ghithevë rrojtjën ë perjëteshmë dhë perdelli- 
min ë math.

Passi ktkëhën te ghithe brenda n t kishe dhë Prifterijte hyj- 
ne ne Shegntcrorë; i Par' i  tyrë therrët ^ L ë te  vëme rë. Pacje me 
gh itheju ; Urtesie” dhëkendohën Trojarët „K ur xbritë në vdë* 
kja ’ ’, Gravë myrrepruresë... * ’ dhë , ̂ Bujari Josëf... “ dhë Prif- 
teiijte rrotullajne tri hëre A lltare ... Pastaj Kendognesi ligheton 
dhë kete.

Apostull*
Nghallu, 6 Xot Përendia imë; lë te ngrihët dora jotë. 

Dot’ te rrefëj ty  6 Xot, më ghithe xemeren t'imë. 
Kendimi prëj Lëtres se palit ner Korinthianet.
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Yetlexer, pak brume, mbush te ghithe te mbrttjturit, 
Ceroni pra brumen ëvjëter, ce te beji brume ë rë. Sikunder 
jini pabrume, sëpsë Pashka jone ce eshte Krishti, u be tlie- 
ror per nëvë. Perandaj lë t ’ a krëmtojme, jo më brume te 
vjëter, as më fcrume këcesië ëdhë ligesië, po më brume 
xëmerkthjëllesië dhë te vertëtë. Së Krishti na chliroj nga 
mallekimi i lighes, dukë bere vëte mallekim per aëvë: së 
eshte shkrojtur. I mallekuar ay ce varrët mi dru: ce te be- 
hët bëkimi i Abraamitne kombët më anen ë Jësu Krishtit: 
ce te marrim trashegimin ë Shpirtit më bësen,

Pastaj P rifti kendon Unghillin e dymbedhjette te Pesimëvë.
( Sheko jacë 68).

Litanie ëghere ,,L ë  te thëmi te gkithe. Lë t'ia mbarojmt 
fa ljën  tone te menghësmë Xotit' ’ dhë se tjërat sick eskte xakond

Mbarim.
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E Bjëi’ ë Sjiëgnte ë Pasbievë
te Medlia.

Sherbës, e Menghëxit dhë ë Mëshes.
Ne mes te natesy passi bekon p r if t i , tiLavdi ty , o Perendi'11 

“Mbret eiellor’ ', “ Shent PërendV\ “Meshiro, o Xot * ’ 12 hërë  ̂
“ Lavdi e ta?ii'\ “E n i t' ifa lëm i” , P salm i51 , pasta jK anunt 
i se Shtunes Madlië. Pas kcnges IX te  K anunit kendohët (’Shent 
Përendi” ne A ltar} Tropari “ K u r  x b r itë '\ L itanie ë ghere dhë 
Mbarim.

Pastaj dël P rifti nga Dër' ë B u ku r , dykë mbajtur gne ciri 
te ndëxur, prëj se tsiles udëxin tey epopulli dhë kendohët tri hëre 
ky tropar.

Eni mërni drite prëj drites ce s* përendon dhë lavde- 
roni Krishtin ce u nghall se vdëkuresh.

Pastaj datin jashte kishes dykë kenduar kete tioparm ë Iho
p i. II.

Nghalljën tendë, 6 Krisht Shpetimtar, Enghejte hym- 
nojne ner ciëjte; vlëresona dhë në, ce ndodhëmi mi dhë te te  
lavderojme më xëmer te pacmë.

Passi arrijne ne vendin ëprëgatitur thuhët Unghilli i  
Menghësme.

Unghilli pas Matthëon.
Ëdhë si shkoj ë shtuna, dykë gdhire ë para dite ë javes, 

ërdhi Maria Magdalini, ëdhë Maria, tjater, ce te shohi- 
ne varre. Ëdhë tëk u be gne termët i math: sëpsë ënghëlP i 
Xotiit xbriti nga cjëlli, dhë ërdhi ë rukullisi gurine nga dë- 
ra ë varit, ëdhë rrintësiper ati. Ëdhë facëja ë ati ishtë posi
vëtetime, ëdhë robëja ë ati ë bardhe posi dbora. Ëdhë atace
ruanin u trëmpne n^a frik’ ë ati, ëdhë u bene posi te vde-
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kur. Edh'i ënghëlli u perghicë u tha gravë, Mos kini frike' 
sëpsë ë disë kerkoni Jësune ce ukrycexua. Nuk, eshte ketu: 
seooi u i j i i l l ,  s ik i i i er  pit th ’ iia: ëjaui, shekoui vendine 
ku dirghëi Zoti. Edhë shkoii shpëjt, ë u thoni nzene3vë ati, 
së u cghall nga te vdëkurit: ëdhë ja të po vëtë ine perpyra 
së jy ne Galilë: atjë do t’ ashihni ate: ja tëk u thashe juvë.

Ëlhë ato dualln siipëjt no;a varri më frike ëaiiëmë gexi.n 
te math, ëdhë u sulne t' u japin xë nzenesvë t’ ati*

Ëdhë dukë vatur te japin xë n2enesvë t ’ati, ja Jësuj të 
poci më ato, ë u tha Gexehi. Ëdhë ato i ërthce prane, ë i xu- 
ne kembete t ’ ati, ëdhë ju falne. Atehërë Jësuj u tha atyrë- 
vë, Mos kini frike: shkoni, ë jipni xë vellëxervë t’ imce te 
Bhkojne ne Galilë. ëdhë atjë dotë me shohine.

Ëdhë ato dukë vaitur, ja tsa nga ruajtesit tëk ërthne nde 
cytët, ë u dhanexe kryë-priftervë per ghitha sa u bene. Lkë 
ata u mblothne bashke më plëcte, ëdhë si muarn’ ë dliane 
keshille, u dhane ushtetarevë mjaft arghenda, dukë thene, 
Thoni së nzenesit ë ati ërthne naten ëdhë ë vodhe, kur j:o 
flinim në. Ëdhë nde h deghofte kjo nga Cëvëritari) në dot’ i 
mbushim mendjën ati, ëdhë do te bejme ce jy te mos këni 
kujdës. Ëdhë si muarne arghendat, bene sikunder u mesune, 
Ëdhë kejo fjale u hap neper Judëgnte ghër mbe diten ë sotmë.

Ëdhë te gnembedhjëte nzenesit vaDe nde Galilë, rd’ ate 
mall ce i pat porositur Jësuj. Edhë kur ë pane,i u falne ati: 
po tsa nga ata ishin me dy mendjë. Ëdhë Jesuj ërdhi prane 
ë u foli atyrë, dukë thene, M’ u dha ch’ do pushtët nde 
cjëll ëdhë mbi dhë. Shkoni pra ë mesoni ghithe kombët, dhë 
i pagexoni mb’ ëmarit te Atit ë te birit ë te Frymes Shente- 
ruar, dhë i mesoni ata te ruajne ghith’ sa u kam porositur 
juvë: ëdhë ja une të jam bashke më ju ghithe dite, ghërme 
te mbaruaret te jëtese. Amin.



Pastaj thotc p r ifti  me xc te nalte , ,Lavdie Trinise.......11
nejcte tc jëtei'ë. Amcn.

Më gnc hëre kendohët me Iha Pl. I.
Krishti u nghall se vdëkuresh, më vdëkjë vdëkjën 

shkëli ëdhë te varrosurvë u fali jëtene.
Thuhët tri hëre prëj P riftit dhëghashte hëre prëj korovë më 

keto varghë,

Lë te nghallët Përendia ë lë te perndahën armict’ ë 
t i j . ë  lë te ikin prëj facës se tij ata ce i kane merie.

Si debirët tymi, lë te debirën, si shkrin ciriu nga fac' 
ë xiarrit.

Ashtu do te humbasin mekataret prëj facësse Përen- 
dise dhë te drëjtet dote defrëjne.

Kjo eshte dita ce ë beri Xoti; lë te ngaxellohëmi 6 lë 
te defrëjme ne të.

Lavdie A tit ë Birit ëdhë Shpirtit Shënt.
Tani ë perhëre ë ne jëte te jëtevë. Amen.

Pastaj p r if t i  thote ,,K rish ti u nghall.......“ dhë mërr fu n -
dinK orua. L itan i' ë Madhë, dhë Thirrja ,,Së  ty te ka hië ch' 
do jëtevë' ‘.

Passi hyjne ne kishe kendohët kanuni më keto katabasira me 
n e fun itech 'do  kengë.

Kenga  / .
Dit’ ë Nghalljës! lë te ndrichohëmi 6 popujel Pashka 

ë Xotit, Pashka! Së prëj vdëkjës në jëta dhë prëj dhëut ne 
ciëll na shpnri Krishti Përendia jone, dyhëkenduar kenge 
mundjëjë.
Pas ch'do kengë thuhët ,,K rishti u nghall11 tr i hëre ë ky tropar.

Kur u ngrit Jësuj prëj varrit sich paretha, na fali 
rrojtjën ë perjëteshmë dhë perdellimin ë math.
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Litauic c Vogcl dhc Thirrjc.
K euga III .

Ëni te pime gne te pire te rë, ë tsila s ’dël chuditerisht 
prëjgne shkembi te thate, po burimia e paprishjës ce ker- 
tsën prëj varrit te Krishtit, më te tsilin thëmëlohëmi.

Hypakoe, Iho IV .

Kur ardh® grate bashke më Marine para agimit ëdhë 
ghëtne gurete rugullisur, deghonin prëj Enghellit. Ate ce 
rron në drita ë amëshuare si ë kerkoni ju si gnëri bashke më 
te rdëkurit ? shekoni shpergignte ë varrit; rëntni pra dhë i 
lechitni botes si u ngrit Xoti, dykë vrare vdëkjën; së eshte 
i Bir’ i Ptrendise ce shpeton ghindjën ë gnëresvë.

Kenga IV.
Lë t i  cendroje bashke më në Hvjfolesi Habakum me 

ruajtjë te përendishmë dhë lë te rrefëje Enghellin dritesjë- 
lles ce therrët shëshit. Sot vjën shpetimi në bota, së u 
nghall Krishti si i terefucishim.

Kenga V.
Lë te mengojme ce më-nate ë lë t ’i mblatojme Xotit 

hymae ne vent te myrres, dhë do shekojme Krishtin, djë- 
llin ë diëjtesise ce u lint jëte te ghithevë.

Kenga VI.
Xbritë ne më te poshtmët ë dhëut dhë dermovë lloxët ë 

perjëteshmë ce mbanin te burgosurit, 6 Krisht, dhë pas tri 
ditsh, si Jonaj prëj balënes, kertsëvë jashte prëj varrit.

Kondaci, Ihe Pl. IV.
Më ghith’ ce xbritë ne varr, 6 i Pavdëkshime, po rremo- 

vëfucin’ ë Sketërres, dhë u nghallë si mundes, 6 Krist Fe- 
rendi, dykëuthene gravë myrrepruresë ,,Gexohuni” dhë A- 
pustujvë tent u dhurovë pacjen ti ce a fal nghalljë te renei 6.



94
Oikos.

Diellin para djëllit, ce përendoj gne hëre ne varr, dy- 
n n ^ u r  2 } ni - i i ts ,  vaie t ’ a kerkonim si diten Vashat 

Myrrepruresë dhë i therisnin gnera tjatres. Ëni, o micësha, 
t ’ a lyëjme më aroma trapin jëtedhenes te varrosur, trupin, 
ce nghall Adamin ce ra jashte, ce eshte shtrire ne varr. Ëni, 
nxitoni, si Maget, t ’ i falëmi ë t ’ i mblatojme myrra per 
dhurata jo te peshtjëllurit ner shpergij, po ne prokof, dhë lë 
te cajme ë te therrësim: Nghallu, 6 Xot, ce u fal ngalljën
fp  rpn#»vë

S Y N A X A R *  I  M U A JSO R E S.
Tc Djelen ë Shëgnte te Pashkes se Madhë krëmterojme 

vëte Nghalljën jëtedlienesë te Xotit Përendise dhë Shpctim tarit to- 
ne Jësu Krishi.

E  A tij eskte lavdia dliëpushtëti mejëtet te jëtevë. Amën
Më cene ce pame nghalljën ë Krishtit, lë V i falëmi Shëgnt Xo- 

tite Kriaht te vetemit te pamekatarshme. Krycit tent o Krisht i falëmi6 
Nghal’.jëii ë Shënte hyranojme dhëlavderojme: së ti jë Përendia t ’one vëch 
tëjë nuke gnohim tjater, ëmerimtant ëmerojme. Ëjani tere bësnik ët Jë 
tifalëmiNghalljës Shëgnte te Krishtit* Sëja kuardhi mëanenë krycit 
gexim ne ghithe bote. kurdo hëredukë lavderuar Xotin, hymnojme nghal- 
jën ë tij. Së dukë duruar kr^x per nëvë më vdëkjën humbi vdëkjën.

Kur u ngrit Jësuj nga varri . . .
Kenga VII.

Ay ce shpetoj djëmte pr4j furres, passi u bë gneri, 
peson si i vdëkshim dhë më pesimin ë tij vësh gnërine më 
mirhiësin, ë papri6hjës, Përendi’ ë Atervë tane i vëtemi i 
bëkuar dhë permilavdishim.

Kenge VIII.
Kendojme, bëkojme dhë i Jalëmi Xotit.

Kjo eshte dit’ ë xghëdhur dhë ë shëgnte ë para dit’ ë ja- 
ves, nbrëterësha dhë xogna ë krëmt’ ë te krëmtëvë dhë pana- 
r i me te tsilenlevdojde Krishtin me jëtet.
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Diakn osJ Prifti.
Hyjlindescn dhe Mcmen ë Dritcs më kcngc ndërimi lë t' a 

madhcshcoj mc.
IPenga IX.

Vark. Madheshto, o shpirtiim, ate ce, dukë dashur, 
pesoj dhë u varros dhe u nghall pas tri ditesh prëj varrit.

“ XiTdriciiOju, ndrichoju, 6 Jeiusalëm i ril se iavui 6 Xotit 
lindi permi ty; loj vallë tani dhë nghaxeiloju, 6 Sion, diië ti,
6 Ilyjliiindes’ ë kulluar, defrë me nghalljen 6 t yt-oiri.;’

Vark: Madheshto, o snpirti’im, Krishtin jëtedhenes, ceu
nghall pas tri ditsh prëj varrit.

Ndrichoju, ndrichoju . . . .
Vark: Krishti eshte Pashk’ ë rë, thërorëja ë ghalle, cëngh’ 

i Përendise ce ngrë mekaten ë botes.
0 Xer’ i hyjshme, i dashur dhë shum’ i embell së më te 

vertëte na u xotovë te jësh bashke më në ghër ne mbarim 
te jëtes, 6 Krisht; dhë kete ankure shpetimi dukë patur, në 
bësniket ngaxellohëmi.

Vark: Tere kriësa gexohët ë ngaxellohët, së Krishti u 
nghall dhë Fërri u plachkua.

0 Xer’ i hyjshme. . . .
Vark: Lavdie. . . Madheshto, o shpirti im, pushtëtin ë 

Hynise se tricenurshmë dhë se pa-ndare.
0 Pashka ë madhë dhë hiërorë, o Krishtt o Urtesie dhë 

Fiale dhë fuci’ ë Përendise; vlëresona te marrim piëse më 
te vertëte në dita ë pa-mbremeshmë te mbrëterise s’ atë.

Vark: Tani... Gexoju, Virgherëshe, gexoju,o ëbëkuar dhë 
ë lavderuar, së b iriyt u nghall pas tri ditsh prëj varrit.

0  Paskka ë madhë. . .
Katabasic.

Vark: Enghelli itheristëHireplotes;gexoju oVirgherëfh’ 
ë kulluar dhë prape te thëm, gexoju, së Biri y t u nghall 
pas tri ditesh prëj varrit.

Ndrichoju, ndrichoju
“K rish tiu  n<rhalV' tr i hëre, “K u r u ngrit Jësujy,. L itani' ë 

vogel dhë thirrja.
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Exapostilar Iho II

Si fiëtë truperisht si gnëri, 6 Mbrët dhë Xot, ughallë i 
triditeshme ngritë Adamin nga prishja dhë rremovë vdëkjë- 
ne. Pashka ë paprishjës, shpetimr i hotes.

Layderimë. Ihol.
Ch’dofryme lë te lavderoje Xotin. Lavderohëni Xotin 

prëj ciëjvë, lavderohëni më te naltat. Ty te ka hië kenga, 6 
Përendi.

Lavderohëni tere Enghejt' ë tij, lavderohëni tere Fucit’ 
ë tij. Ty te ka hië kenga, 5 Përendi.

Vark: Lavderojëni per fucit* ë tij: lavderojëni pas 
shumitses semadherise se tij.

Hymnojme, 6 Krisht, Pesimin tent 8hpetimtar dhë lav- 
derojme Nghalljën tendë.

Vark: Lavderehëni më kengetorë ë më cithart,
0  Xot, ce durovë kryc, ce rremovë vdëkjën dhë u nghallë 

se vdëkuresh, pacesonaë rrojtjën, t i i vëtem i terefucishim.
Vark: Lavderohëni më lodra ë më vallë; lavderohëni më 

kordha ë më shtrumëntë.
0 Krisht ce plachkovë Fërrin dhë nghallë gnërine më ngha- 

lljën tendë; vlëresona te te hymnojme ë te te kendojme më 
zëmer te pacmO.

Vark: Ch’ do fryme lë t t  lavderoje Xotin.
Bykë lavderuar dëgnimin tent te Përendishme, te hymnoj- 

me, 6 Krisht: lindë prëj Virgherëshes dhë s ‘ u ndavë nga yt- 
Ate. Pesovë si gnëri dhë dukë dashur durovë kryc. u ngritë 
prëj varrit si prë j nuserorëjë ce te shpetosh boten. OXot, 
lavdi me ty.
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Iho Pl. I.
Vark: Lë te nghallët Përeadia..........

Pashke hiërorë na u chfac nëvë sot, Pashk* ë rë ë shë- 
[nte, Pashke ë ndëruare, Pashke, Krishti chperblimtar, Pa- 
»hke ë kulluare, Pashk’ ë bësnikëvë, Pashka ce na chëli Dy- 
Irt’ë Parrajses, Pashka ce shënteron ghithe bësatorfte.

Vark: Si debirët tym i......
Ëni prëj pikpamjës, gra mirelajmerogntsë dhë Sionea 

thojini: Prit prëj nësh lajmërimë gaxi te Nghalliës së Kri- 
shrite: defrë ë gexoju ë ngaxtlloju, 6 Jërusalëm, dykë pare 
Krishtin Mbrët te ketsëje si dhenter prëj varritë.

Vark: Keshtu do humbasin......
Grate myrepruresë ce më-nate cendruan në varr’ i Jëte- 

dhenesit, dhë ghëtne gne Enghell ce rrintë me gurt ë u foli 
keshtu dykë thsme: Si kerkoni te ghallin më te vdëkurit? 
Si vajtoni si mt prishjë te paprishurin? chapuni dhë lechitu- 
ni Nzenesvë te tij.

Vark: Kio eshte d ita ....
Pashka ë gexuar, Pashka ë Xotit Pashka, Pashka ë 

ndëruare na lindi në, Pashke! më gas te puthim gnerijatrin, 
6 Pashke, chptrblim i dhembjës! së Krishti sot shkelcëu 
prëj varrit si prëj nuserorëjë dhë i mbushi grate më gexim, 
dykë thene: Lechituni Apostujvë.

L avdi ë Tani.
Dit’ ë Nghalljës! lë te ndricnohëmi prëj panairit ë lë te 

per8hendoshim gneri-jaterin lë t’u thëmi, 6 Vellëxtr, ë aty- 
rë ce na kane merie; lë t ’i ndjëjme te ghitha diten ë Nghal- 
ljës dhë lë te therrësim keshtu: ”Krishti u nghall se vdëku- 
resh, më vdëkjën vdëkjën shkëli ëdhë te varrosurvë u fali 
jët«n. ( 3 )

(7)
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P r ifti  bekon dhe nisët Mësha.
Kendohët ’ ’ K rish ti u ngha ll,, jo  hëre më varghët sicheshi 

shkruar më fa re .
K u r  dël P r ifti më Unghille kendohët gne hëre më pare dht 

tr i hërepas , ,K rish ti u n g h a lV \ pasta j Hypakoëja dhe Kondac 
N e vent te Shent Përendi thuhët:

Sa u pagexuat me Krishtin, më Krishtin u vështe. Alle
luia.

Apostulli.
Kio eshte dita ce beri Xoti; lë te ngaxellohëmi ë lë te 

defrëjme me të.
Rrefëni Xotit, së e6hte mire, së perdëllim i tij mban me

jëte.
Kendimi prëj Punevë t’Apostujvë.

Fjalen ë pare ë bera, o Thëofil, per ghithe sa xuri Jë- 
suj te begne ë te mesogne, ghër n’ate dite ce u shëstjua, pa- 
si më anen te Frymes Shenteruar u la porosi Apostojvë ce 
patxghëdhur: mbe te ts ile t  deftëu ëdhë vëtën ë t i teghaUe, 
passi pesoj më shume shëgne, ë dukëj ndër ata dyxët dite, 
ë u flistë per punet ë mbrëterise Përendise. Mblidhëj bashke 
më ata, i porositi mos ndahën nga Jërusalimi, po te prësime 
xotimin ë Atit ce deghuat prëj mëjë sëpsë Joani pagexoj 
më uje, po jy dotc pagexonëni më Shpirt Shëgnt, pas ketyrë 
pak d itsh .

Ata pra kur u mblothne bashke me gne vent ë pyësnin, 
dykë thene, Xot valle me kete kohe do t ’ i apch mbrëterine 
Israëlit ? Ëdhë ay u tha atyrë, Nuk’ eshte puna juaj te gnih- 
ni koherat ë motët ce i ka vene Ati ne pushtët te tij: po do 
mërni fuci kur te vigne Shpirti Shegnt mbi ju: ëdhë do 
te me jëni deshmim dhë nde Jërusalëm ëdhë nde ghithe Ju- 
dëne ë Samarine, ëdhë ghër nde funt te dhëut.
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Unghilli pas Joannit.
Ce parpara hërese ishtë Fjala, ëdhë Fjala ishtë më 

Përendine, ëdhë Fjala ishtëpërendi Kjoishtë ce perparahë- 
rese më Përendine. Te ghitha ti bene më anete asaj: ëdhë pa 
ate nuk’ u be asdogne ghe nga ch’ cë bere. NdJ ate ishtë jëte, 
ëdhë jëta ishtë drita ë gnërexvë. Ëdhë drita ndrit nd’ hërre- 
sire, ëdhë hërresira nuk ë kupetoj.

Cë gne gnëri i derguare nga Përendia, i tsili cuhëj Ioan. 
Ky ërdhi per deshmim, ce te deshmoje per Dritene, c* te bë- 
aojne te ghithe prëj anes se tij. Ay nuk’ ishtë Drita, po cë 
per te deshmuar per Dritene.

Ishtë Drit’ ë vertëte, ce ndrit ch’ do gneri ce vjën nde bo- 
te. Ishtë nde bote, ëdhë bota u bë prëj anese s’ati: po bota 
nuk’ ë gnohu ate. Ërdhi ndete tijt, ëdhëte tijten u k ’ ë prit- 
ne ate. Ëdhë saë pritne, u dha pushtët te benëne bij Përen- 
dië, atyrëvë ce mbësojne mb’ ëmerit t ’ ati: ata nuke lintne 
prëj ghakësh, as prëj dashurim mishi, as prëj dashurim bm- 
rri, po prëj Përendië.

Ëdhë Fjala u be mish, ëdhë ndëgni nder në, (ëdhë pame 
lavdin’ ë a ti, posi lavdi te vëtem-lindurit prëj fttit,) plot më 
hir ë më te vertëte.

D hëpason Mësh' ë Shen-Gojartit.
K u r  thote P r ifti  ,, Vëchan Tereshegnten......**
Kendohët ,,E nghelli i  therristë......M

Kungatorë (Cinonikon).
Kuagoni prëj trupit Krishtit, ngheroni prëj burimit te 

pavdëkshim. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
N e vent te ,,Pame driten ë vertëte” dhë ,,E m er* i Xotit 

lë te  jë te  i  bëkuar” kendohët ,,K rish ti u n g h a ll" .
Më ne fu n t  kendohëtprëj P r iftit  U rim ' iShen-G ojartit dhë 

pas a tij tropar' i Shegntit më iho Pl. I V .
Hir’ i gojes s’atë ce shkelcën si pishtar ndrichoj ghithesi- 

ne, i fali botes thësarë prëj mosarghentdashjëjë ëhë na trë- 
goj lartesiren ë parendesise. Po sikander na aresognë më fi- 
alet ë tua 6 Ate Jovan Gojarte, plëceso në Krishti Përedift t t  
shpetohën shpirtët tona.

Mbarim.
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Mbremesorë ë Madhë.
P rifti dykë tëm ian im r thote }tL a vd i Trin ise.... te jëtevëy% 

dhë kendohën },K rish ti u nghall" io  hëre si m ëpare.
P a s ta jp r ifti thote L ita n in ' ë Madhë }}Me pacjë lë t'ilutëm  

m iX o ti" .

T l i i r r e t o r ë t } Iho II.

0  Xot, thirra në ty , degho-ma, degho-me 6 Xot, 0  Xot 
thirra në ty , degho-me, vir rë xen’ ë lutjës s’imë; me te thir-
rurit t’im në ty , 6 Xot, deghome.

Lë te vije falja imë perpara tëjë si tëmian, dhë ngritja 
ë duarvë t'imë si therorë ë mbremeshmë. Deghome* 6 Xot, 

Vark: Po te vësh rë paudherite, 6 Xot, 6 Xot, kush do ce- 
ndroje? po prane tëjë eshtë meshirimi.

Eni t ,i  falëmi ati ce lindi prëj Atit para jëtëvë, Fiales 
Përendi ce u misherua prëj Virgherëshes Marie. Së duroj 
Kryc dhë u varros sich dëshi vëte; dhë u nghall ee vdëku- 
resh ë me shpetoj mua gnërine ë arratisur.

Vark: Per ëmerin tent te prita, 6 Xot; shpirti im priti 
fialen tendë, shpirti im shperëu me Xotin.

Krishti Shpetimtari gne ë shuajti denimin tone, dykë 
ë mberthyër me kryc, dhë aboliti pushtëtin’ ë vdëkjës. I fa~ 
lëmi Nghalljës së tij se triditeshmë.

Vark: Prëj ruajtjës se menghëxit ghër me nate prëj ru- 
ajtjës se menghëxit lë te shperëje Israëli me Xotin.

Bashke më Kryë-enghejte lë te hymuojme Nghalljën ë 
K rishtitf së ay eshte Chperblimtari dhë Shelbyësi i  shpirte- 
vë t ’ona, dhë më lavdie te trëmchimë dhë më fucie te pushtë- 
chimë do vije prape per te ghykuar boten ce gatoj.

Vark: Së ka perdellim në Xoti dhë shum itse chper-
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blimi; dhë ay dote chperblëje Israële prëj tere paudherivë 
te tij.

Ty ce u krycesovë dhë u varrosë Enghelli te lechiti Xot 
dhë u thështë gravë: Ëni te shekoni ku ndodhëj Xoti, së 
ay m ughall, sikunder tha, si i terefucishim. Perandaj te 
falëmi ty  te vëtemit te pavdëkahim, 6 Krishf jëtedhenes, 
meshirona.

Vark: Lavderoni Xotin tere kombët, lavderojëni tere 
popujte.

Më krycin t ’ent abolitë mallkimin ë drurit; më Varri- 
min t ’ent ë vravë pushtëtin ë vdëkjës, dhë më Nghalljën 
t ’endë ndrichovë ghindjën ë gnëresvë. Perandaj po te the- 
rrësim: Mireberes Krisht Përendia jone, lavdie me ty .

Vark: Së perdellim, i tij u fucisua permi në, dhë ë ver-
tët* ë Xotit mbëtët mt jëte.

T’u hapne, 6 Xot, dyërf ë vdëkjës nga frika dhë portië- 
ret ë Fërrit kur te pane ngrine nga frika. Së i dermovë dy- 
ërt’ ë bakerta dhë i tsopetovë Uozët ë hëkurte dhë na nzorë 
prëj ërresires dhë prëj hiës se vdëkjët passi aa chlirovë nga 
vargojte.

Lavdie,

Dykë kenduar hymnin shpetimtar lë t ’a tonisim më 
mëlodie nga gojat t ’ona. Eni te biëm te ghithe ner kembe 
në sktepi’ ë Xotit, dykë thene: Ti ce u krycesovë më dru ë- 
dkë u nghallë se vdëkuresk dhë jë ner ghignet ë A tit, chper- 
lanai mekatat.

Taniy Thëotocie.

Shkoj hiëja ë lighes sich ardhi'hiri.
Së sikunder fërra nuke dighoj më gblthe ce nzirtë fla-

ge, ashtu Virgherëshe lindë dhë Virgherëshe mbëtë; ne vent
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sh ty lli prëj xiari na lindi diëll drëjterië; ne yent te Moisint 
K risliti, sllpetilll, i shpirtëyl tona.

D ël P r ifti  më Unghille dhë thote.
„Urtesie' o te drëjte."

0  Drite gasmorë ë lardise se shëgnte te A tit te pav- 
dëkshim, ciëllor, te shëgnte ë te lumur, Jësu Krishtl Më- 
cene-ce arrime me përendimin ë diëllit dhë shekojme driten ë 
mbremeshme, hymnojme Atin, Birin ëdhë Shpirtin Shegnt, 
Përendine. Së te ka hië te hymnohësh me ch’do kohe më 
xera te mbara, 6 ibir* i Perendise, ce fal jëte; perandaj dhf 
bota te lavderon.

P r ijti  , ,Parevatgu i  mbrcmes."
Tsila Përendi esht’ ac'ë madhë sa Përendia jone? ti jë
Përendi’ ë vëtem ce ben chudira.

Unghilli pas Joanit.
Nd’ ate dite pra, te parene diten ë javese, si 

u ngrys, ëdhë dyërte ishin mbyllur atjë ku ishine 
mblëdhure nzenesit nga frik’ ë Judëgnvë, ërdhi Jë- 
suj, ëdhë ndëgni ne mëst, dhë u tha atyrë, Pacjëtim 
mbe ju. Edhë si tha kete, u deftëu atyrë duart’ ëdhë 
brignen ë tij. U gexuane pra nzenesit, kur pane Xot- 
ne. Edhë Jësuj u tha atyrë perseri, Pacjëtim me ju: 

ŝikunder me dergoj Ati, ëdhë un’ u dergogn juvë. E- 
dhë si tha kete, fryjti, dhë u thot’ atyrë, Mërni 
Shpirt Shegnt. Kujvë t’u falni fajët, u janë 
falur atyrë: kujvë t’ua mbani, u jane mbajtur atyrë.

Po Thomaj, gne nga te dy-mbedhjëtet, ce thu- 
hët Bignak, nuk ishtë bashke më ata kurërdhi Jë-



IOJ

suj. Nzenesit ë tjëre pra i thoshin, Pame Xotine. 
Po ay uthaatyrë, Nemos pafshaner duart’ë ti she- 
gnen ë përonavë, ëdhë te vë gishtin t’im nde shegnet 
te përonavë, ëdhë te  vë doren t’imë nde brignet t’ati, 
s ’ kam per te bësuare.

Kendohët U nghilli me shume ghuhe.
L itan ie  ë Ghate. ,,L ë  t ' i  mbarojme fa l jë n " .. . .

Apostihat, Iho II.
Nghallja jotë, 6 Erisht Shpetimtar, ndrichoj tere ghi- 

thesine dhë nghallë perseri kriësen tendë. 0  Zot i  terefucis- 
him, lavdie me ty .

Pastaj kendohën më radhe ,,P a s h k e h i ë r o r ë ' ëtj.... })K rish ti 
u nghall" tr i  hëre dhë M barim .

F U N T .



Pasthenjë.
Sdt po u f a l  Shcipetarevë te paren libre te Kiskes. Nde 

kete libre nuke munda te permblëth tere sherbësat ë Javes se Ma-  

dhë, nga ce s ’na mbëtëj kohc, sëlibra duhëj m baruarpara Pash-  

kevë. Jane shtypur pravëtem  sherbësat ë mbremeshmë) vëch Tro- 
parëvë te Kanunëvë, nga te tsilat ja n e  kthyër vëtem Katabasite.

K th im i u be më nzitim  dhëperandaj s' duhët ghukuar ash- 

per. Më tutjë do te ndrëcët ë do te shtypëtploterisht p a  lene asgne 
tropar jashte. A ta  cejane xene m ëte kthyërit p rë j Grëcishtës se 
Kishes ne Shcipën, ata vëtem do kupetojne sa mundimëdhësa nët 
p a  ghume me kushtoj kjolibre. Tere te tjë ta t ja n e  tetëpera. Nu~ 
ke muntme te shpetonim nga lajthimët ë shtypit, nga ce ndodhë'• 
sha ner fsh a tra t rrotull më te shumen ë kohes.

Unghijtedhë Psalmët ja n e  marre p rë j te Kristoforidhit me 
shume p a k  ndryshimë.

Shprësoj së Shcipetaret do t'i ndihin Kishes, dykë blëre nga 
kjo libre ce temundim teshtypim  dhë tetiërat. Epa? a libre ce dc 
shtypëtpasketaj eshte libr' ë Mëshes.

Bostoa, 12)25 Prill, 1908. Kethëgnesi 
Fan S. Noli.
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