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Kapitulli 1 Luka 1 
1 Meqenëse shumë veta kanë marrë përsipër 

të renditin rrëfimin e atyre gjërave që kanë 
ndodhur midis nesh, 

1 Mullc ômënj ar llôtë pisuprë tas spunë aceli 
ci sënt fapti ku noj, 

2 ashtu siç na i kanë lënë ata, të cilët që prej 
fillimit ishin dëshmitarë të fjalës dhe u bënë 
shërbyes të saj, 

2 ashë kum ni l'ar adusë acej ci l'ar vëxutë ku 
oqjë a llor, sh ar futë pistusic tu zborr di prota, 

3 m’u duk me vend edhe mua, që i kam 
ndjekur këto gjëra me saktësi që prej fillimit, 
që t’i shkruaj me radhë, fort i nderuar Teofil, 

3 sh'mini ci l'am vëxuti di aprôpja tuti di 
prota, nj'ari aspërutë lluk bun s'ti l'i skir ku 
sirai tënjësitu Teofil, 

4 që ta marrësh vesh vërtetësinë e atyre 
gjërave që të kanë mësuar. 

4 tas l'i kënosht gjini shi s'nu ti zbac di aceli ci 
aj mvëcatë. 

5 Në ditët e Herodit, mbretit të Judesë, ishte 
një prift me emrin Zakaria, nga grupi i Abijas, 
dhe e shoqja e tij, që ishte nga të bijat e 
Aaronit dhe quhej Elizabetë. 

5 Tu acell qëro ci Herod ara vësëjë ali Judei, 
un preft ku numa Zakaria, di soja a Abiut, avja 
ti mujeri unë fjatë di soja a Aronu, ci o-kjëma 
Elisabeta. 

6 Dhe të dy ishin të drejtë përpara Perëndisë, 
duke ndjekur pikë për pikë të gjitha porositë 
dhe urdhërimet e Zotit. 

6 Dojë ara mullt ndrepc dininti a Dumëxë, 
sh'bëna fërë amartii pi dupi tuti mvëcëturili a 
Domnëlu. 

7 Ata nuk kishin fëmijë, sepse Elizabeta ishte 
beronjë, dhe të dy ishin mjaft të shtyrë në 
moshë. 

7 Nu avja çilëmanj, kë Elisabeta ara shterpë, 
sh'dojë ara aushac. 

8 Dhe ndodhi që, ndërsa Zakaria po 
shërbente si prift përpara Perëndisë, sipas 
radhës në grupin e vet, 

8 Kënd Zakaria fëcja llukurru ka preft dininti 
a Domnëlu, kënd ara radha ali kasa a lluj, 

9 sipas zakonit të priftërisë, i ra shorti të hynte 
në tempullin e Zotit për të djegur temjanin. 

9 pi dupi zakoni, i'j gëxu shorta tas intrë tu 
ajodhimë tas ardë temjani. 

10 E gjithë gjindja po lutej përjashta në orën e 
temjanit. 

10 Tu aist qëro tutë miletja i'j fëcja duvai a 
Dumëxë. 

11 Atij iu shfaq një engjëll i Zotit duke 
qëndruar në të djathtë të altarit të temjanit. 

11 A Zakaria i'j si funusi ëngjëllu a Dumëxë, 
ci stëtja di na-ndrapta al altar ali temjani. 

12 Zakaria, kur e pa, u shqetësua, dhe e 
pushtoi frika. 

12 Kënd u vëxu Zakaria s'ja spërë shi o-këcë 
frika. 

13 Por engjëlli i tha: “Mos ki frikë, Zakari, 
sepse lutja jote u dëgjua; jot shoqe Elizabeta 
do të të lindë një djalë, të cilit do t’ia vësh 
emrin Gjon. 

13 Ma ëngjëllu i'j xësi: “Nu t'i aspari, Zakaria, 
kë duvaja a ta esti avxatë, shi Elisabeta, mujera 
a ta us fakë un fiçor, shi tini us j'u bax numa 
Joan. 

14 Ai do t’ju sjellë gëzim e hare, dhe shumë 
do të gëzojnë për lindjen e tij. 

14 Us ti hërësesht mullt, sh'mullc ômënj us s'i 
hërësjastë ti amëntara a llui. 

15 Sepse ai do të jetë i madh para Zotit; nuk 
do të pijë as verë e as pije të forta, dhe do të 

15 Ell us hjibë tinjisit dininti a Domnëlu, 
sh'nu us bja niki jin, niki cëva alltë, tas s'i 
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mbushet me Frymën e Shenjtë që në bark të 
nënës. 

mbjatë. Us hjibë umpllut ku Sëmtulu Duh, di 
tu pëndëku a mësa. 

16 Dhe do t’i kthejë te Zoti, Perëndia i tyre, 
shumë nga bijtë e Izraelit. 

16 Mullc hjij d'ja Izrael us i'j tôrrë kiti 
Domnëlu, Dumëxëllu a llor. 

17 Ai do të shkojë para Tij me frymë dhe me 
fuqi të Elias, për t’i kthyer zemrat e etërve te 
fëmijët, dhe të pabindurit te mençuria e të 
drejtëve – për të bërë gati një popull të 
përgatitur për Zotin.” 

17 Us jinë dininti a Domnëlu ku sufëlltu 
sh'fuqia a Elija, tas l'i tôrrë inëmli a përincëllu 
kiti evlatënj, sh'mintimarjë kiti mintimenj 
sh'ndrepc, tas fakë etëmë ti Domnëlu tuc 
ômënjjë.” 

18 Zakaria i tha engjëllit: “Si do ta marr vesh 
këtë punë? Sepse unë jam i moshuar dhe ime 
shoqe është e shtyrë në moshë.” 

18 Zakaria i'j xësi a ëngjëllu: “Kum us u jau di 
hëbari aist lluk? Kë mini shi mujera a mja hjim 
aush.” 

19 Engjëlli u përgjigj dhe i tha: “Unë jam 
Gabrieli, ai që qëndron përpara Perëndisë, dhe 
jam dërguar të flas me ty e të të sjell këtë lajm 
të mirë. 

19 Ëngjëllu i'j xësi: “Mini est Gabriel, ci 
qindurest ningi Domnëlu, shi est pëtërkut tas 
zborr ku tini, shi si'c dau aistë hëbari bunë. 

20 Dhe, ja, ti do të mbetesh i pagojë, e nuk do 
të mund të flasësh deri në ditën kur të 
ndodhin këto gjëra, sepse nuk besove në fjalët 
e mia, të cilat do të përmbushen kur t’u vijë 
koha.” 

20 Ja, tini us arrëmënj memec, shi nu us poc 
tas gresht pën tu xua ci us'i fakë aisti llukëri, kë 
nu aj pistusitë pi zbôrrëli a njeli, ci us'i fakë 
kënd s'jinë qërollu.” 

21 Populli po e priste Zakarinë, dhe habitej që 
ai po vonohej në tempull. 

21 Miletja ashtëptja nafôrë Zakaria, ma ara 
çudusic këce s'amënë ahtënt mullt tu tempull. 

22 Kur doli, nuk ishte në gjendje t’u fliste 
atyre; ata e morën vesh që ai kishte parë një 
vegim në tempull; ua bënte me shenja dhe 
mbeti i pagojë. 

22 Kënd ishë ell nu pëtu tas grastë, sh ej o-
duqirë ci avja vëxutë cëva nunt tu tempull. Ell 
fëcja ku nojma, shi nu gra dot. 

23 Dhe ndodhi që, kur u mbushën ditët e 
shërbesës së tij, ai u largua për në shtëpinë e 
vet. 

23 Kënd s'umpllurë xëlili ci fëcja yzmeti tu 
tempull, Zakaria s'turrë akasë. 

24 Pas këtyre ditëve, gruaja e tij, Elizabeta, 
mbeti shtatzënë dhe u fsheh për pesë muaj, 
duke thënë: 

24 Elisabeta, mujera a llui, arrëmasi grau, shi 
ti cinci mesh stëtja askumtë sh'xëcja: 

25 “Kështu ka vepruar Zoti me mua në ditët 
kur i ktheu sytë nga unë për të ma hequr 
turpin midis njerëzve.” 

25 “Domnëlu u feci ti mini, tas s'inj skôtë 
arrushënia ci avjam dininti a tutëllor.” 

26 Dhe në muajin e gjashtë Perëndia dërgoi 
engjëllin Gabriel në një qytet të Galilesë, të 
quajtur Nazaret, 

26 Dupi shasi mesh ëngjëllu Gabriel s'pëtërku 
di Dumëxë tu unë kasabai di Galilei ku numa 
Nazaret, 

27 te një virgjëreshë e fejuar me një njeri me 
emrin Jozef, nga shtëpia e Davidit; emri i 
virgjëreshës ishte Mari. 

27 lla unë fjatë ci ara susitë ku un burbat ci s'a 
kjëma Jozef, di kasa a David. Fjata s'a kjëma 
Maria. 
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28 Engjëlli iu afrua asaj dhe i tha: “Të falem, 
o grua hirplote, Zoti është me ty.” 

28 Ëngjëllu nesi lla nësë shi i'j xësi: “Hërësjati, 
tinjësitë. Domnëlu esti ku tini.” 

29 Ajo u shqetësua nga ajo fjalë dhe po vriste 
mendjen ç’lloj përshëndetjeje të ishte kjo vallë. 

29 Ija s'ja spërë di aisti zbôrri, sh'mintjua, ci 
vra s'xëkë aisti zbôrri. 

30 Dhe engjëlli i tha: “Mos ki frikë Mari; 
sepse ti ke gjetur hir përpara Perëndisë. 

30 Ëngjëllu i'j xësi: “Nu t'ja spari Maria, kë 
esht alaptë di Dumëxë. 

31 Dhe ja, do të mbetesh shtatzënë, e do të 
lindësh një djalë, dhe emrin do t’ia vësh Jezus. 

31 Ja, us arrëmënj grau, us fac un fiçor, shi us 
j'u bax numa Jezus. 

32 Ai do të jetë i madhërishëm dhe do të 
quhet Bir i Më të Lartit; dhe Zoti Perëndi do 
t’i japë Atij fronin e Davidit, atit të Tij. 

32 Ell us hjibë mari, shi us s'ja kjamë Hjij a 
ma Marrë, shi Domnëlu Dumëxë us i'j da 
fronu a David, a përintëlu a llui. 

33 Ai do të mbretërojë përjetë mbi shtëpinë e 
Jakobit e mbretëria e Tij nuk do të ketë 
mbarim.” 

33 Ell us hjibë vësëjë tu kasa a Jakob totëna, 
shi kratu a lluj nu us qarë pote.” 

34 Maria i tha engjëllit: “Si do të ndodhë kjo, 
kur unë nuk njoh asnjë burrë?” 

34 Ma Maria i'j xësi a ëngjëllu: “Kum us'i fakë 
aistë, kë mini nu am gëxutë ku burbat?” 

35 Engjëlli iu përgjigj dhe i tha: “Fryma e 
Shenjtë do të zbresë mbi ty dhe hija e fuqisë së 
Më të Lartit do të të mbulojë; prandaj edhe i 
shenjti që do të lindë, do të quhet Bir i 
Perëndisë. 

35 Ëngjëllu j'u turrë: “Sëmtul Duh us dëpunë 
pi tini, sh'fuqia a ma Marrë us t'ja mvërtjastë 
ku aumbra a lluj, tjaca Sëmtul ci us amintë us'a 
kjamë Hjij a Dumëxë. 

36 Dhe ja, kushërira jote, Elizabeta, edhe ajo 
është shtatzënë me një djalë në pleqëri të saj, 
dhe tani, ajo që e quanin beronjë, është në 
muajin e gjashtë. 

36 Ja, shi Elisabeta, kusurina a ta, ashtjaptë tas 
amintë un fiçor tora tu aushatuk, shi esti shasi 
mesh grau, aca ci ara shterpë. 

37 Sepse asgjë nuk është e pamundur për 
Perëndinë.” 

37 Di Dumëxë tuti pot si fakë.” 

38 Atëherë Maria tha: “Jam shërbëtore e 
Zotit; u bëftë me mua siç thua ti.” Dhe engjëlli 
u largua prej saj. 

38 Dapoja Maria xësi: “Mini est ysmeqara a 
Domnëlu. As'i fakë ashë kum i'nj xësesh”. Shi 
ëngjëllu s'dëpërtë di nësë. 

39 Në ato ditë, Maria u ngrit dhe shkoi me 
nxitim në malësi, në një qytet të Judës. 

39 Aceli xëli, Maria si skullë sh'nesi tu un 
bëlok tu munti, tu unë kasabai ali Judei. 

40 Hyri në shtëpinë e Zakarisë dhe 
përshëndeti Elizabetën. 

40 Ija intrë tu kasa a Zakaria, shi s'i adunë ku 
Elisabeta. 

41 Dhe ndodhi që, kur Elizabeta dëgjoi 
përshëndetjen e Marisë, foshnja lëvizi në bark 
të saj. Elizabeta u mbush me Frymën e Shenjtë 
dhe 
 

41 Kënd avxë bocja ali Marii, ali Elisabeti 
j'arsëru çëlëmanu tu pënduk. Elisabeta 
s'umpllu ku Sëmtul Duh, 
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42 thirri me zë të lartë e tha: “E bekuar je 
midis grave, dhe i bekuar është fryti i barkut 
tënd. 

42 gri ku bôci analltë shi xësi: “Namësa di tuti 
mujerrë esht umpllutë ku ruçënj, sh'ku ruçënj 
esti umpllut shi çëlëmanu ci aj tu pënduku a 
tëll! 

43 E nga më vjen kjo mirësi, që nëna e Zotit 
tim po vjen tek unë? 

43 Di këtu i'nj jini aistë bun-jacë ci mësa a 
Domnëlu a njell s'jinë lla mini? 

44 Sepse, ja, sapo erdhi në veshët e mi zëri i 
përshëndetjes sate, foshnja më kërceu me 
gëzim në bark. 

44 Ja, kënd axhumsi bôcja a tau lla ureqli a 
njeli, çëlëmanu arrsëru di hërau tu pëndëku a 
njell. 

45 Lum ajo që ka besuar, sepse ato që Zoti i 
ka folur asaj, do të përmbushen.” 

45 Hara di aca ci ari pistusitë ci us'i fakë aca ci 
esti xësë di Domnëlu.” 

46 Maria i tha: “Shpirti im madhëron Zotin, 46 Maria xësi: “Tutë bana a mja u tinjisesht i 
Domnëlu, 

47 dhe fryma ime ngazëllehet në Perëndinë, 
Shpëtimtarin tim, 

47 shi sufulltu a njell hërëseshti ti Dumëxë, 
Acell ci us m'i skapë anjia, 

48 sepse Ai i ktheu sytë te përvujtëria e 
shërbëtores së Vet. Tani e tutje të gjithë brezat 
do të më quajnë të bekuar, 

48 kë ell amënë oqjë pi mini, ci m'ja punaj 
dininti a lluj, shi ja, tuc ômënjjë us m'ja kjamë 
tënjësitë. 

49 sepse i Fuqishmi bëri gjëra të mëdha për 
mua, dhe i shenjtë është emri i Tij. 

49 Tinjii mari ari datë ma Marrë ti mini. 
Sëmtul esti numa a lluj. 

50 Mëshira e Tij kalon nga njëra brezni në 
tjetrën tek ata që ia kanë frikën. 

50 Buniaca a lluj treci dit un bërr tu allant, ti 
acej ci ar frikë di Nës. 

51 Ai bëri vepra të fuqishme me krahun e 
Vet; i ka përndarë ata që mbahen krenarë 
thellë në zemrat e tyre. 

51 Ari faptë llukëri mër ku mëna a lluj, ari 
amënatë hjima tuc acej ci allavdë mintja shi 
inëma a llor, 

52 Ai zbriti të fuqishmit nga fronet e tyre dhe 
ngriti të përvuajturit. 

52 rrustunë ma vërrtoshjë dit fron, shi anëllcë 
acej ci sënt ma apunac. 

53 Të uriturit i mbushi me gjëra të mira; dhe 
të pasurit i dëboi duarbosh. 

53 Acej ci nu ar pëni i'j umpllu cu bunec, shi 
avucjë i'j nqësi ku mënjli gôlli. 

54 E ndihmoi Izraelin, shërbëtorin e Vet, 
duke kujtuar mëshirën që, 

54 Axhutë Izrael, yzmeqarru a lluj, shi adusi 
tu minti buniaca 

55 siç u foli etërve tanë, i dha Abrahamit dhe 
pasardhësve të tij për jetë.” 

55 kum llu avja xësë a përincëllu a noshç, all 
Abraham shi tuc acej ci jin dupi nës totëna.” 

56 Maria qëndroi me Elizabetën rreth tre 
muaj e pastaj u kthye në shtëpinë e vet. 

56 Maria stëtu tre mesh ku Elisabeta, dapoja 
s'turrë tu kasa e je. 

57 Kur i erdhi koha Elizabetës për të lindur, 
ajo nxori në dritë një djalë. 

57 Vini qërollu ci Elisabeta amëntë fiçor. 

58 Fqinjët dhe të afërmit e saj e dëgjuan që 
Zoti po ia shfaqte asaj madhërisht mëshirën e 
Vet, dhe ata gëzoheshin bashkë me të. 

58 Ômënjjë sh'kusurinjjë a je avxarë kë 
Domnëlu ari faptë unë buniacë mari ti 
Elisabeta, sh'hërësirë dadun ku nësë. 
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59 Dhe ndodhi që ditën e tetë, shkuan për ta 
rrethprerë fëmijën, dhe ia vunë emrin Zakari, 
sipas emrit të të atit. 

59 Dupi optu xëli vinërë tas u fakë syneti shi 
vra ta s'i'j bagë numa Zakaria, pi dupi numa a 
tatësu. 

60 Por e ëma u përgjigj dhe tha: “Jo, jo! Do të 
quhet Gjon.” 

60 Astumsëna mësa a lluj xësi: “Nu, ell us 
s'akjamë Joan.” 

61 Ata i thanë: “Nuk ka njeri nga farefisi yt që 
të quhet me këtë emër.” 

61 Ei i'j xësërë “Içvërr di kusurinjjë a voç nu 
s'ja kjamë ku aistë numë.” 

62 I bënë me shenjë të atit të tij, për të marrë 
vesh se si donte ta quante ai. 

62 Dapoja tërbarë tatësu ku nojmë, kë ci 
numë vra s'i'j bëga. 

63 Ai kërkoi t’i jepnin një dërrasëz dhe shkroi 
këtë: “Emri i tij është Gjon.” Ata të gjithë 
mbetën të habitur. 

63 Ell këftë unë skëndurë, shi pi nësë skërë: 
“Joan''esti numa a lluj.” Tuc hërësirë. 

64 Goja iu hap menjëherë, gjuha iu lirua, dhe 
filloi të fliste duke lëvduar Perëndinë. 

64 Di-unorë a Zakaria i'j s'i zhdikisi gura, i'j s'i 
zdilëgë limba, shi ahurhji tas grastë, sh'allëvda 
Dumëxë. 

65 Të gjithë ata që banonin rreth tyre, i zuri 
frika, dhe në mbarë malësinë e Judesë flitej për 
të gjitha këto punë. 

65 Tuc ômënjjë afigërra j'akëcë frika, shi 
jucëdo tu Judei spunia ti nësh. 

66 Të gjithë që i dëgjonin këto gjëra, i 
ngulitën në zemrat e veta, duke thënë: 
“Ç’fëmijë do të jetë ky vallë? Sepse dora e 
Zotit ishte me të.” 

66 Acej ci l'i avxarë aisti zbôrri l'i cënurë tu 
inëmë shi xëserë: “Ci us'i fakë aist fiçor?” Shi 
mëna a Domnëlu ara ku nës. 

67 I ati, Zakaria, u mbush me Frymën e 
Shenjtë dhe profetizoi, duke thënë: 

67 Zakaria, tatësu a lluj, s'i umpllu ku Sëmtul 
Duh, shi feci aistë profecii: 

68 “I bekuar qoftë Zoti, Perëndia i Izraelit; 
sepse erdhi të shohë popullin e Vet dhe i dha 
shpengimin. 

68 “Allëvdat s'hjibë Domnëlu, Dumëxëllu a 
Izrael, ci vini shi axhutë ômënjjë a lluj. 

69 Ai ngriti për ne një Shpëtimtar të fuqishëm 
në shtëpi të Davidit, shërbëtorit të Vet, 

69 Ell skullë ti noj korru ali skëpari tu kasa a 
David, ysmeqarru a lluj, 

70 siç foli qëmoti me gojën e profetëve të Vet 
të shenjtë, 

70 ashë kum avja xësë ku gura a profetëlu a 
llui di etë; 

71 se do të na shpëtojë prej armiqve tanë dhe 
nga dora e të gjithë atyre që na urrejnë, 

71 skëpara di dushmanjjë a noç shi di mënjli 
acëllor ci nu n'i vra 

72 për të shfaqur mëshirë ndaj etërve tanë e 
për të kujtuar besëlidhjen e Tij të shenjtë, 

72 ll'u dedi buniacë a përincëllu a noç t'i 
aduqeri sëmtul zbor ci avja lëgatë ku noj; 

73 betimin që Ai bëri para Abrahamit, atit 
tonë, se do të na lejojë, 

73 ti zborru ci j'ari datë all Abraham, përintëlu 
a nost, tas s'ni allasë, 

74 pasi të çlirohemi nga dora e armikut, t’i 
shërbejmë Atij pa frikë, 

74 ci kënd s'ni skapë di mënjli a dushmanëllu 
a noç s'llukrëm ti nës fërë frikë 

75 shenjtërisht dhe me drejtësi në prani të Tij, 
gjatë gjithë ditëve tona. 

75 ta s'hjim sëmtul shi ndrepc dininti a Lluj tu 
tuti xëlili ali bana a nostë. 
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76 Edhe ti, o fëmija im, do të quhesh profet i 
Më të Lartit, sepse ti do t’i paraprish Zotit për 
të përgatitur udhët e Tij, 

76 Shi tini çilëman us esht profet a ma 
Analltu kë us trec dininti a Domnëlu, tas s'i'j 
fac etëmë kala a Lluj, 

77 për t’i bërë të ditur popullit të Tij 
shpëtimin nëpërmjet faljes së mëkateve të tyre; 

77 tas s'i'j da a ômënjllu a Lluj kunushtjera ali 
skëpari ku hërxera a amartiilor a llor 

78 falë mëshirës së thellë të Perëndisë sonë, 
nëpërmjet së cilës do të na vijë nga lart lindja e 
diellit, 

78 di inëma buna a Dumëxëllu a nost, di Nës 
us n'i jinë llunjina di sus 

79 për t’u dhënë dritë atyre që qëndrojnë në 
errësirë dhe në hijen e vdekjes, për t’i drejtuar 
këmbët tona kah rruga e paqes.” 

79 ci skapërë pisti acej ci sta tu nôpti, sum 
aumbra ali morti shi s'ni adukë tu kala ali 
buniaci shi irini”. 

80 Dhe fëmija rritej e forcohej në frymë, dhe 
qëndroi në shkretëtirë deri në ditën kur iu 
shfaq hapur Izraelit. 

80 Fiçorru kërshtja, ku ruçënj tu sufullt shi 
stëtja pit pustinjë (errnjii) pën s'vinia xua tas 
s'isha dininti a Izrael. 

  
Kapitulli 2 Luka 2 

1 Dhe ndodhi që në ato ditë doli një 
urdhëresë nga Cezar Augusti, që të bëhej 
regjistrimi i popullsisë së gjithë botës. 

1 Aceli xëli, Cezar August skôsi unë dekreti 
tas fëcja skërara a ômënjllu. 

2 Ky ishte regjistrimi i parë që u bë kur Kirini 
ishte guvernator i Sirisë. 

2 Prota skërari ara faptë kënd Kuirini ara ma 
marrë tu Sirii. 

3 Të gjithë shkonin për t’u regjistruar, secili 
në qytetin e vet. 

3 Tuc nëxja tas s'i skëra pit bilokërrë a llor. 

4 Edhe Jozefi, meqë ishte nga shtëpia dhe 
familja e Davidit, u nis nga qyteti i Nazaretit 
në Galile e u ngjit në Jude, në qytetin e 
Davidit, që quhet Betlehem, 

4 Shi Jozef, ci ara di Galilei, di kasabaja a 
Nazaret, nesi tu Judei, tu biloku a David, ci s'ja 
kjëma Betlehem, kë ara di kasa shi di fisja a 
David, 

5 për t’u regjistruar me Marinë, të fejuarën e 
vet, që ishte shtatzënë. 

5 tas s'i skirë dadun ku Maria, ku susita a lluj, 
ci ara grau. 

6 Dhe ndodhi që, kur ishin atje, asaj i erdhi 
koha për të lindur. 

6 Kënd ara tu Betlehem i'j vini qërollu tas 
amintë, 

7 Ajo lindi djalin e saj të parë, e mbështolli në 
shpërgënj, dhe e shtriu në grazhd, sepse në 
bujtinë nuk kishte vend për ta. 

7 shi amëntë fiçorru a je. O-vërrti tu kullpënj, 
shi u bëgë tu grazhd, kë tu han nu avja bëlok 
goll, ti nësh. 

8 Po në atë vend, ishin disa barinj që e 
kalonin jetën në fusha dhe ruanin tufat e tyre 
natën. 

8 Tu acell bilok ara ndoj pikurar ci tërcja 
nôptja pit aguri shi pështja kupia. 

9 Një engjëll i Zotit ia behu tek ata dhe lavdia 
e Zotit shndriti përreth tyre; ata i zuri një frikë 
e madhe. 

9 Un ëngjëll a Domnëlu i'j s'i funusi allor shi 
s'ja vërrtirë ku llunjina a Dumëxë. Ej s'ja 
spërarë mullt, 
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10 Engjëlli u tha: “Mos kini frikë, sepse, ja, po 
ju sjell lajmin e mirë gëzimplotë që do të jetë 
për të gjithë popullin, 

10 ma ëngjëllu llu xësi: “Nu v'ja spërac! Ja, us 
v'i dau unë sihariqi bunë, unë hërau mari ti tuc 
ômënjje: 

11 që sot, në qytetin e Davidit, juve ju ka 
lindur një Shpëtimtar, që është Krishti Zot. 

11 Azë, tu kasabaja a David amintë ti voj acell 
ci us v'i skapë, ci este Hristollu Domn. 

12 Kjo do të jetë shenjë për ju; do ta gjeni 
foshnjën të mbështjellë në shpërgënj, të shtrirë 
në grazhd.” 

12 Nojma ti voj us hjibë aistë: us afllac un 
çilëman avërrtit tu kullpënj ci dôrmi tu 
grazhd.” 

13 Papritur, bashkë me engjëllin u shfaq një 
ushtri e madhe qiellore, që lëvdonte 
Perëndinë, duke thënë, 

13 Dadun ku ëngjëllu vinërë shi mullc allc 
ëngjëj dit Cerl, ci allëvda Dumëxëllu ashë: 

14 “Lavdi Perëndisë lart e më lart, paqe mbi 
tokë për njerëzit që gëzojnë dashurinë e Tij.” 

14 “Allëvdat s'hjibë Dumëxëllu nxjanë tu cerl, 
irini shi buniacë s'ajbë ômënjjë ci Ell j'ari tu 
inëmë.” 

15 Dhe ndodhi që, ndërsa engjëjt u larguan 
prej tyre dhe shkuan në qiell, barinjtë flisnin 
me njëri-tjetrin: “Të shkojmë atëherë drejt e në 
Betlehem e të shohim atë që ka ndodhur, të 
cilën Zoti na e bëri të njohur.” 

15 Kënd s'dëpërtarë ëngjëjë di nësh, shi 
s'turrarë tu cerl, pikurarjë xësërë un-di-allant: 
“S'nëxem tu Betlehem, s'vëdem ci ari unxitë, 
ku aca ci n'ari spusë Domnëlu.” 

16 Shkuan me nxitim dhe gjetën Marinë dhe 
Jozefin, si edhe fëmijën të shtrirë në grazhd. 

16 Ej di-unôrë nesërë shi ofllarë Maria ku 
Jozef, shi fiçorru a llor bëgat tu grazhd. 

17 Kur e panë, ata u treguan të gjithëve çka u 
ishte thënë atyre për këtë foshnjë. 

17 Kënd u vëxurë, spusërë aca ci ll'u ara xësë 
ti çilëman. 

18 Të gjithë ata që i dëgjuan, mbetën të 
mrekulluar nga fjalët që u thanë barinjtë. 

18 Tuc acej ci avxarë, arrëmasërë çudusic di 
aceli ci avxarë di pikurar. 

19 Por Maria i ruante të gjitha këto fjalë, duke 
i bluar në zemrën e vet. 

19 Maria l'i vëgja shi l'i mintjua tuti aisti tu 
inëma a je. 

20 Barinjtë u kthyen duke e ngritur lart e duke 
lëvduar Perëndinë për gjithçka që dëgjuan e 
panë, të cilat ishin tamam siç u ishin folur 
atyre. 

20 Dapoja pikurarjë s'turrarë, shi allëvdarë 
Dumëxë ti tuti ci vëxurë shi avxarë, ashë kum 
ll'u ara spusë. 

21 Kur u mbushën tetë ditë dhe erdhi koha 
që fëmija duhej të rrethpritej, atij iu vu emri 
Jezus, siç ishte quajtur nga engjëlli përpara se 
të ngjizej në bark. 

21 Dupi optu xëli, kënd u fecërë synet, i'j 
bëgarë numa Jezus, numa ci avja xësë ëngjëllu 
ma ninti ci us gëdja tu pëndëku a mësa. 

22 Me t’u plotësuar ditët e tyre të pastrimit, 
sipas ligjit të Moisiut, e çuan foshnjën në 
Jeruzalem për t’ia paraqitur Zotit, 

22 Kënd tërkure xëlëli ti pëstrera a llor tu 
tempull, pi dupi nomlu a Moisiu, Jozef shi 
Maria o-dusërë Jezus tu Jerusalem, tas o-punë 
dininti a Domnëlu, 

23 siç është shkruar në Ligjin e Zotit: ‘Çdo 
mashkull i parëlindur do të quhet i shenjtë nga 
Zoti’, 

23 ashë kum esti skërati tu skërëturëli a 
Domnëlu: “Kathi protu fiçor us i'j s'i parada a 
Domnëlu, 
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24 dhe për të ofruar flijimin, siç thuhet në 
Ligjin e Zotit: ‘një çift turtujsh ose dy zogj 
pëllumbash’. 

24 shi us fakë kurbani doj turtuj iti doj 
pëllungj njic.” 

25 Dhe ja, në Jeruzalem ishte një njeri, që 
quhej Simeon; ishte njeri i drejtë dhe i 
përshpirtshëm dhe priste ngushëllimin e 
Izraelit, e Fryma e Shenjtë ishte me të. 

25 Tu acell qëro, bëna tu Jeruzalem un om ku 
numa Simeon. Aist om ara mullt ndrept dininti 
a Dumëxë. Sëmtul Duh ara ku nës. 

26 Atij i ishte zbuluar prej Frymës së Shenjtë 
se nuk do të vdiste para se të shihte Krishtin e 
Zotit. 

26 Sëmtul Duh j'avja zdëvëlitë, kë nu us mura 
n'i vëxut Hristollu a Domnëlu. 

27 I shtyrë nga Fryma, ai shkoi në tempull; 
kur prindërit sollën fëmijën Jezus, për t’i bërë 
Atij çka kërkonte zakoni i Ligjit, 

27 Pims di Sëmtul Duh, ell vini tu tempull shi 
kënd përincjë o-dusërë Jezus njik, tas s'i fëcja 
aceli ci ara skërati tu nomlu a Moisiu, 

28 ai e mori ndër krahë, lëvdoi Perëndinë dhe 
tha, 

28 Simeon u llo Jezus mbracë, shi allëvdë 
Dumëxë ashë: 

29 “Tani, Imzot, lëre shërbëtorin Tënd të 
shkojë në paqe, sipas fjalës Sate, 

29 “Tora o Dumëxë, allasu ysmeqarru a tell 
tas fugë tu irini, pi dupi zborru a Tëll, 

30 sepse sytë e mi e panë shpëtimin Tënd, 30 kë ku oqjë a njej vëxuj skëpara a Ta, 
31 që Ti ke përgatitur para syve të të gjithë 

popujve, 
31 ci tini u fëcesh etëmë tu oqjë ali tuti dunei, 

32 dritën që u jep zbulesën kombeve dhe 
lavdinë popullit Tënd, Izraelit.” 

32 llunjinë tas skapë miletja shi tinjii ti 
ômënjjë a tëj tu Izrael”. 

33 I ati dhe e ëma mahniteshin me çka po 
thuhej për Të. 

33 Tatësu shi mësa a Jezus ara mullt 
kënëqësic di tuti aceli ci s'i spunia ti nës. 

34 Simeoni i bekoi ata dhe i tha Marisë, nënës 
së Tij: “Ja, ky është caktuar për rënien dhe 
ngritjen e shumë vetave në Izrael, si shenjë që 
do të kundërshtohet, 

34 Dapoja Simeon i'j dedi ruçënjli sh'i'j xësi ali 
Marii, mësa a Jezus: “Ja, aist fiçor us'i fakë 
sëbepi t'i këderi shi t'i anëllcara a mullc 
ômënjllu tu Izrael, shi unë nojmë kondra, 

35 që të zbulohen mendimet e shumë 
zemrave. Edhe ty një shpatë do ta përshkojë 
tejpërtej shpirtin tënd.” 

35 tas s'i zdëvëljastë mullti inëmi, ma acëa un 
këcut us t'u ncapë sufëlltu.” 

36 Atje ishte një profete me emrin Ana, e bija 
e Fanuelit, nga fisi i Aserit; ajo ishte e shtyrë 
në moshë, dhe kishte jetuar me të shoqin 
shtatë vjet pas virgjërisë së saj. 

36 Ako tihjisi shi unë profeteshë, Ana, hjija a 
Fanuel di fisja a Asheru. Ija ara mujeri tërkutë. 
Avja bënatë shapti anj ku burbasu a je, 

37 Pastaj mbeti e ve deri në moshën rreth 
tetëdhjetekatër vjeçare dhe nuk largohej nga 
tempulli, duke shërbyer natë e ditë me 
agjërime e lutje. 

37 shi ma nëpoj bënë ka vedu pën s'i feci 
optuxëc i patur di anj. Ija nu s'dëpërta di 
tempull, ma o-llëvda Dumëxë nôpti shi xuë, 
cënia presëni shi fëcja duvai. 

38 Ajo erdhi po në atë orë, dhe filloi të 
falënderonte Perëndinë e t’u fliste për Të të 

38 Pedhis ci tihjisi ako tu acell qëro, ahurhji 
shi ija tas allavdë Domnëlu, shi ll'u spunia ti 
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gjithë atyre që prisnin shpengimin e 
Jeruzalemit. 

çilëmanu acëllor ci ashtëptja skëpara a 
Jeruzalem. 

39 Ata, me t’i kryer të gjitha gjërat sipas Ligjit 
të Zotit, u kthyen në Galile, në qytetin e tyre 
Nazaret. 

39 Kënd bitësirë llukërrë pi dupi nomlu a 
Domnulu, s'turrarë tu Galilei, tu kasabaja a 
llor, Nazaret. 

40 Fëmija po rritej e po forcohej, duke u 
mbushur me mençuri, dhe hiri i Perëndisë 
ishte mbi Të. 

40 Fiçorru kërshtja sënëtos shi mintimen, shi 
aumbra a Domnëlu ara ku nës. 

41 Prindërit e tij çdo vit shkonin në Jeruzalem 
për festën e Pashkëve. 

41 Përincjë a Jezus, nëxja kathi an tu 
Jerusalem ti Pashti. 

42 Dhe kur Ai u bë dymbëdhjetë vjeç, ata u 
ngjitën në Jeruzalem, sipas zakonit të festës. 

42 Kënd ell umpllu dojspërxaci di anj, nesërë 
napoj ako pi dupi zakoni. 

43 Kur u mbushën ditët, ndërsa po 
ktheheshin, djali Jezus mbeti prapa në 
Jeruzalem dhe prindërit e Tij nuk dinin gjë. 

43 Dupi pashti ej nqësirë s'i tôrrë. Fiçorru 
Jezus arrëmasi tu Jerusalem, ma përincjë nu u 
llôrë di hëbari aistë gjëji. 

44 Por ata, duke menduar që Ai ishte me 
grupin e udhëtarëve, bënë një ditë rrugë dhe 
filluan ta kërkonin midis farefisit dhe të 
njohurve. 

44 Allor ll'o-spëru kë fiçorru vinia ku socjë, 
shi imnarë tutë xua. Ma kënd ahurhjirë s'u 
kaftë pit kusërinj, 

45 Kur nuk e gjetën, u kthyen përsëri në 
Jeruzalem për ta kërkuar. 

45 nu o-fllarë, shi s'turrarë napoj tu Jerusalem 
tas u kaftë. 

46 Dhe ndodhi që pas tri ditësh e gjetën në 
tempull, të ulur midis mësuesve, duke i dëgjuar 
e duke u bërë pyetje. 

46 Dupi tre xëli o-fllarë tu tempull. Stëtja 
mpadi ningi dhaskalënj, ci j'avxa sh i'j tërba. 

47 Të gjithë ata që e dëgjonin, mahniteshin 
nga aftësia e Tij për të kuptuar dhe nga 
përgjigjet e Tij. 

47 Tuc acej ci avxa s'çudusja ku zbôrrëli 
mintimeni ci xëcja. 

48 Kur e panë, ata u çuditën; e ëma i tha: 
“Bir, përse na e bëre këtë? Shiko ç’po heqim 
Yt atë dhe unë duke të kërkuar Ty.” 

48 Kënd u vëxurë mësa i'j xësi: “Hjij, këce n'u 
fëcesh ashë? Mini shi tatëtu ma t'i këftam ku 
mari merak” 

49 Ai u tha: “Përse më kërkonit Mua? A nuk e 
dini që Unë duhet të merrem me punët e Atit 
Tim?” 

49 Jezus ju turrë: “Këce ma m'i këftat? Nu u 
shtic voj kë lipseshti s'mi jau ku llukërrë a 
Përintëlu a njell?” 

50 Ata nuk i kuptuan fjalët që u tha Ai. 50 Ma ej nu l'aduqirë zborrëli a lluj. 
51 Pastaj Ai zbriti bashkë me ta në Nazaret 

dhe u bindej atyre. Por e ëma i ruante të gjitha 
këto fjalë në zemrën e vet. 

51 Dapoja nqësi dadun ku nësh, s'turrë tu 
Nazaret sh i'j avxa. Mësa a lluj l'i vëgja tuti aisti 
tu inëmë. 

52 Jezusi po rritej në mençuri, në shtat dhe në 
hir, të cilin e gëzonte prej Perëndisë dhe 
njerëzve. 
 

52 Shi Jezus kërshtja mintimen, bun, mushat, 
dininti a Dumëxë shi a ômënjllu. 
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Kapitulli 3 Luka 3 
1 Në të pesëmbëdhjetin vit të sundimit të 

Tiber Cezarit, kur Ponc Pilati ishte guvernator 
i Judesë, Herodi ishte tetrark i Galilesë, vëllai i 
tij Filipi ishte tetrark i Ituresë dhe i krahinës së 
Trakonitidës dhe Lisania tetrark i Abilenës, 

1 Tu cinspërxacëli di an, ci vësëjë ara Cezar 
Tiberi, kënd Ponc Pilat ara tu qevërria ali 
Judei, shi Erod ara tetrark ali Galilei, shi 
fratësu a lluj Filip, ara tetrark ali Iturei shi 
Trakonitidi, kënd Lisania ara tetrark ali 
Abileni, 

2 në ditët kur ishin kryepriftërinj Ana dhe 
Kaifa, fjala e Perëndisë i shkoi në shkretëtirë 
Gjonit, birit të Zakarisë. 

2 shi kapupreft ara Hanaj shi Kajafa, all Joan, 
hjijësu a Zaharia, i'j si dedi zborru a Dumëxë 
tu pustinjë. 

3 Ai përshkoi gjithë zonën rreth Jordanit, 
duke predikuar pagëzimin e pendesës për 
faljen e mëkateve, 

3 Ell allëgë pit tuti bëlokërrë, di dali përc a 
rrëu Jordan, shi llu xëcja a ômënjllu tas s'i 
hërxja shi s'i pëtëxa, tas skëpa di amartii. 

4 siç është shkruar në librin e thënieve të 
profetit Isaia: “Zëri i atij që thërret në 
shkretëtirë: ‘Përgatisni udhën e Zotit, të drejta 
bëjini shtigjet e Tij. 

4 Tu kërcli a profetëllu Isaia ara skëratë: Unë 
boci s'avdi tu pustinjë: Fëcec etëmë kala ti 
Domnëlu, ndreptac kërrara a Lluj. 

5 Çdo rrëpirë do të mbushet, e çdo mal e 
kodër do të sheshohet; udhët e shtrembra do 
të drejtohen dhe udhët me gropa do të bëhen 
të rrafshëta. 

5 Tutë padja as s'i umpllë shi tuc muncjë as s'i 
apunë. Ndrëptac këjurrë strrëmbi shi 
ashtërrac, këjurrë ci v'i qedëkë. 

6 Çdo njeri do të shohë shpëtimin e 
Perëndisë’.” 

6 Kathi om us u vjadë skëpara ci n'ari 
pëtërkutë Dumëxë. 

7 Prandaj u thoshte turmave që kishin dalë 
për t’u pagëzuar prej tij: “O pjella nepërkash, 
kush ju mësoi t’i ikni zemërimit që po vjen? 

7 Joan ll'u xëcja a tutëllor ci vënja ti pëtëxari 
lla nës: “Fëtac di nëpërtëkë, kaj v'i ari mvëcatë 
s'vi dëpërtac di nërrera a Dumëxë? 

8 Tregojeni pra, me vepra, që jeni penduar, 
dhe mos filloni të thoni me veten tuaj: ‘Kemi 
atin tonë Abrahamin’; sepse po ju them që 
edhe prej këtyre gurëve Perëndia mund t’i 
nxjerrë fëmijë Abrahamit. 

8 Spunec ishish kë hjic fapc pishmani ti 
amartiili ci avec faptë, shi nu xëcec ci hjim hjij 
d'ja Abraham. Mini us v'i xëk kë Dumëxëllu 
pôti s'i'j da hjij all Abraham shi di aisti 
shkëmbi. 

9 Sëpata është tashmë te rrënja e pemëve; çdo 
pemë që nuk bën fryt të mirë, do të pritet dhe 
do të flaket në zjarr.” 

9 Di tora pi ôrbëri esti bëgatë tëporra di 
rrëxëtinë. Cëdo ôrbëri ci nu faci ponj bunj, us'i 
tajë shi us'i ardë tu fok.” 

10 Turmat e pyesnin e thoshin: “Ç’të bëjmë 
ne atëherë?” 

10 Ômënjjë u tërbarë: “Kum s'fëcem 
dapoja?” 

11 Ai, duke u përgjigjur, u thoshte: “Ai që ka 
dy tunika, t’ia japë njerën atij që nuk ka; dhe ai 
që ka për të ngrënë, të bëjë po ashtu.” 

11 Joan ll'u xësi: “Kaj ari dau tëmbër, as j'u da 
unë acëlluj ci nu ari. Shi acell ci ari ti mëkari, 
ashë s'fakë.” 

12 Edhe tagrambledhësit shkuan për t’u 
pagëzuar, dhe i thanë atij: “Mjeshtër, ç’të 
bëjmë?” 

12 Vinërë t'i pëtëxari shi acej ci aduna taksëli, 
sh i'j xësërë: “Mvëcëtor, kum s'fëcem?” 
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13 Ai u tha: “Asgjë më shumë mos kërkoni, 
veç atyre për të cilat ju kanë udhëzuar.” 

13 Ell llu xësi: “Nu adunac ma mullt ci v'i si 
kaftë.” 

14 Edhe ushtarët e pyesnin, duke thënë: “Po 
ne, çfarë të bëjmë?” Ai u tha: “Asnjeri mos 
zhvatni, për askënd mos shpifni; kënaquni me 
pagat tuaja.” 

14 Shi ndoj andarc u tërbarë: “Ma noj ci 
s'fëcem?” Joan ll'u xësi: “Nu i'j lloc a içvërruj 
cëva ku forcë shi ku psemati, ma kënëqësicvë 
ku përëllu a vost”. 

15 Ndërsa populli ishte në pritje me shpresë 
dhe të gjithë po mendonin në zemrat e veta 
për Gjonin, nëse ishte apo nuk ishte Krishti, 

15 Ômënjjë ashtëptja shi tuc mindua kë Joan 
ara Hristollu. 

16 Gjoni u përgjigj duke u thënë të gjithëve: 
“Unë me të vërtetë po ju pagëzoj me ujë; por 
Një më i fuqishëm se unë po vjen, të cilit unë 
nuk jam i denjë as t’i zgjidh gjalmat e 
sandaleve; Ai do t’ju pagëzojë me Frymën e 
Shenjtë dhe me zjarr. 

16 Astumsëna Joan ll'u xësi: “Mini ma v'i 
pëtex ku apë, ma, ma jini Un ma vërtos di 
mini, ci nu pot tas s'i'j zdëleg niki pëpucëli. Ell 
us s'vi pëtjaxë ku Sëmtul Duh shi ku fok. 

17 Në dorën e Tij është terplotja për të qëruar 
lëmin e Tij, dhe në grunar të Tij do ta mbledhë 
grurin; por kashtën do ta djegë me zjarrin që 
nuk shuhet.” 

17 Ell ari ndreptjaca tas parcë gërru di pajë. 
Gërru us o-dunë tu hëmbara a lluj, shi paja us 
u ardë tu foku ci nu us s'aplakë pote.” 

18 Kështu, ai predikonte ungjillin në popull, 
duke u dhënë zemër njerëzve me këto dhe me 
shumë mënyra të tjera. 

18 Joan ll'u dëdja hëbara bunë a tutëllor shi 
ku mullti allti mvëcëturi. 

19 Por kur Gjoni e qortoi tetrarkun Herod 
për Herodiadën, gruan e vëllait të tij, dhe për 
të gjitha të këqijat që ai kishte bërë, 

19 Tetrarku Herod, Joan o-vja nxhuratë shi 
vërjitë ti sebepja ali Herodiati, mujerësa a 
fratësu a lluj, shi ti mullti rrutjec ci avja faptë. 

20 atëherë Herodi shtoi edhe këtë mbi të 
gjitha të tjerat: e mbylli Gjonin në burg. 

20 Ell feci shi unë rrutjacë: u hjipsi Joan tu 
hapsi. 

21 Dhe ndodhi që, kur po pagëzohej i gjithë 
populli, u pagëzua edhe Jezusi, dhe, kur Ai po 
lutej, qielli u hap. 

21 Kënd s'pëtëxarë mullc ômënj, s'pëtëxë shi 
Jezus, sh'kënd fëcja allëvdara s'i zhdikisi cerlu, 

22 Fryma e Shenjtë i trupëzuar si një pëllumb 
zbriti mbi Të, dhe një zë erdhi prej qielli: “Ti 
je Biri Im i dashur, te Ti kam gjetur kënaqësi.” 

22 shi pisti nës s'apunë Sëmtul Duh ku 
prosupu a unuj pëllumbu. Astumsëna s'avxë 
unë boci di sus: “Tini esht Hjiju a njell, vrutu. 
Ku tini est kënëqësit”. 

23 Vetë Jezusi, kur nisi veprën e Vet, ishte 
rreth tridhjetë vjeç. Ai ishte, siç mendohej, i 
biri i Jozefit, bir i Elit, 

23 Kënd ahurhji llukërru a lluj Hristollu ara 
trexëc di anj. Ômënjjë u shtja kë ara ficor a 
Jozef. Jozef ara hjij a Elia, 

24 bir i Matatit, bir i Levit, bir i Melkit, bir i 
Janait, bir i Jozefit, 

24 hjij a Matat, hjij a Levi, hjij a Melkiu, hjij a 
Janai, hjij a Jozef, 

25 bir i Matatisë, bir i Amosit, bir i Naumit, 
bir i Eslit, bir i Nagait, 

25 hjij a Melkiu, hjij a Amos, hjij a Naum, hjij 
a Esliu, hjij a Nagai, 
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26 bir i Maatit, bir i Matatisë, bir i Semenit, 
bir i Jozekut, bir i Jodës 

26 hjij a Mahat, hjij a Matatis, hjij a Semeini, 
hjij a Joseku, hjij a Joda, 

27 bir i Joananit, bir i Resait, bir i 
Zorobabelit, bir i Salatielit, bir i Nerit, 

27 hjij a Joananu, hjij a Resa, hjij a Zorobabel, 
hjij a Salatiel, hjij a Neri, 

28 bir i Melkit, bir i Adit, bir i Kosamit, bir i 
Elmadamit, bir i Erit, 

28 hjij a Melkiu, hjij a Abiu, hjij a Kosam, hjij 
a Elmadam, hjij a Eri, 

29 bir i Joseut, bir i Eliezerit, bir i Jorimit, bir 
i Matatit, bir i Levit, 

29 hjij a Jozuei, hjij a Eliezeru, hjij a Jorim, 
hjij a Matat, hjij a Levi, 

30 bir i Simeonit, bir i Judës, bir i Jozefit, bir i 
Jonamit, bir i Eliakimit, 

30 hjij a Simeon, hjij a Juda, hjij a Jozef, hjij a 
Jonam, hjij a Eliakim, 

31 bir i Meleas, bir i Menas, bir i Matatait, bir 
i Natanit, bir i Davidit, 

31 hjij a Melea, hjij a Menai, hjij a Matat, hjij a 
Natam, hjij a David, 

32 bir i Jeseut, bir i Obedit, bir i Boozit, bir i 
Salait, bir i Naasonit, 

32 hjij a Jeseu, hjij a Jobed, hjij a Booz, hjij a 
Salai, hjij a Naason, 

33 bir i Amenadabit, bir i Adminit, bir i 
Arniut, bir i Esromit, bir i Perezit, bir i Judës, 

33 hjij a Aminadabi, hjij a Admin, hjij a Arn, 
hjij a Estom, hjij a Fares, hjij a Juda, 

34 bir i Jakobit, bir i Isakut, bir i Abrahamit, 
bir i Tarës, bir i Nakorit, 

34 hjij a Jakob, hjij a Isak, hjij a Abraham, hjij 
a Tarai, hjij a Nahor, 

35 bir i Serugut, bir i Ragaut, bir i Pelegut, bir 
i Heberit, bir i Salait, 

35 hjij a Seruk, hjij a Ragai, hjij a Falek, hjij a 
Eber, hjij a Salai, 

36 bir i Kainamit, bir i Arfaksadit, bir i Semit, 
bir i Noes, bir i Lamekut, 

36 hjij a Kainam, hjij Arfaksad, hjij a Sem, hjij 
a Noeu, hjij a Lamek, 

37 bir i Matuzalait, bir i Enokut, bir i Jaretit, 
bir i Maleleelit, bir i Kainamit, 

37 hjij a Matusalai, hjij a Enok, hjij a Jaret, hjij 
a Maleleel, hjij a Kainam, 

38 bir i Enosit, bir i Setit, bir i Adamit, bir i 
Perëndisë. 

38 hjij a Enou, hjij a Seti, hjij a Adam, hjij a 
Dumëxë. 

  
Kapitulli 4 Luka 4 

1 Jezusi, i mbushur me Frymën e Shenjtë, u 
kthye nga Jordani, dhe Fryma e çoi në 
shkretëtirë. 

1 Jezus, umpllut ku Sëmtul Duh s'turrë di 
Jordan shi Sëmtul Duh o-dusi tu pustinjë. 

2 Atje u vu në ngasje nga djalli për dyzet ditë. 
Në ato ditë Ai nuk vuri gjë në gojë dhe, kur 
ato u plotësuan, e mori uria. 

2Ako s'bëgë tu provë di djavollu ti paturxëx 
di xeli. Tuti aisti xëli nu mëkë cëva shi u llo 
fômja. 

3 Djalli i tha: “Po të jesh Biri i Perëndisë, jepi 
urdhër këtij guri që të kthehet në bukë.” 

3 Djavollu i'j xësi: “Ma esht hjij d'ia Dumëxë, 
xëj ashtëje shkëmbi s'i fakë pëni.” 

4 Jezusi iu përgjigj: “Është shkruar që njeriu 
nuk do të jetojë vetëm me bukë.” 

4 Ma Jezus j'u turrë: “Skërëturëli a Dumëxë 
xëk: Omu nu bëniaxë gôllë ku pëni.” 

5 Dhe si e ngjiti lart, djalli i tregoi Atij për një 
çast të gjitha mbretëritë e botës. 

5 Dapoja djavollu o-nëllcë sus shi i'j spusi tuti 
kraturrë ali dunei, 
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6 Djalli i tha: “Ty do ta jap të gjithë këtë 
pushtet si edhe lavdinë e tyre, sepse më është 
lënë në dorë mua dhe unë ia jap kujt të dua. 

6 shi i'j xësi: “Mini us s'i'c dau tutë fuqia pisti 
nësi, kë nj'esti datë anjia, shi mini pot s'ju dau 
a kuj s'voj. 

7 Pra, nëse Ti më adhuron, të gjitha do të jenë 
të Tuat.” 

7 Tuti us hjibë a tëli, ma s'kax përdinc tu 
xënuqi, dininti a mja.” 

8 Jezusi u përgjigj e i tha: “Është shkruar: ‘Do 
të adhurosh Zotin Perëndinë tënd, dhe Atij 
vetëm do t’i shërbesh’.” 

8 Shi Jezus i'j xësi: “Skërëturëli a Dumëxë n'i 
mvjacë: Allavdu Dumëxëllu a-tëll, sh'fë gôllë 
ashë kum t'i mvjacë Ell.” 

9 Pastaj e çoi në Jeruzalem, e vuri majë 
tempullit dhe i tha: “Nëse je Biri i Perëndisë, 
hidhu prej këtej poshtë; 

9 Dapoja djavollu o-dusi tu Jerusalem, u bëgë 
tu bëloku ma anallt tu tempull sh i'j xësi: “Ma 
esht hjij d'ja Dumëxë, arsarë di aô, 

10 sepse është shkruar që ‘Ai do t’i urdhërojë 
engjëjt e Vet për Ty që të të ruajnë’. 

10 kë skërëturëli a Dumëxë xëk: Us ursjastë 
ëngjëjë a lluj tas t'i vjagje, 

11 Dhe do të të ngrenë në duar që këmba 
Jote të mos ndeshë në ndonjë gur.” 

11 sh us t'i cënë tu mënjli a llor tas s'nu c'a 
kacë çëçorru mpadi pi shkëmbë.” 

12 Por Jezusi, duke u përgjigjur, i tha: “Është 
thënë: ‘Nuk duhet ta vësh në provë Zotin 
Perëndinë tënd’.” 

12 Ma Jezus i'j s'i turrë: “Skërëturëli a 
Dumëxë xëk: ‘Nu u bagë tu provë Domnëlu, 
Dumëxëllu a-tëll’”. 

13 Kur djalli i përfundoi të gjitha këto 
tundime, u largua prej Tij për njëfarë kohe. 

13 Kënd vëxu ci nu axhumsi cëva, djavollu 
s'dëpërtë di nës ti nëskënd qëro. 

14 Jezusi u kthye, me fuqinë e Frymës, në 
Galile, dhe lajmi për Të u përhap në tërë 
rrethinën. 

14 Jezus s'turrë tu Galilei ku fuqia a Sëmtul 
Duh, shi ti nës s'i zhdikisi zborru jucëdo. 

15 Ai jepte mësim në sinagogat e tyre, duke u 
përlëvduar prej të gjithëve. 

15 Ell i'j mvëca ômënjjë pit sinagogi sh tuc o-
llëvda. 

16 Shkoi në Nazaret, ku ishte rritur, dhe sipas 
zakonit të Vet, ditën e shtunë hyri në sinagogë 
dhe u ngrit për të lexuar. 

16 Jezus nesi tu Nazaret, ako ju ara kërskut. 
Sëmbetë, pi dupi zakoni nesi tu bëserëkë. S'i 
skullë tas grastë 

17 I dhanë librin e profetit Isaia dhe, si e hapi, 
gjeti vendin ku ishte shkruar: 

17 sh i'j dedërë defterja a profetu Isaia. Ell u 
zhdikisi dëfterja sh afllë biloku ju ara skeratë: 

18 “Fryma e Zotit është mbi Mua, sepse Ai 
më ka vajosur për t’u predikuar ungjillin të 
varfërve, më ka dërguar për t’u shpallur lirimin 
robërve, për t’u kthyer dritën e syve të 
verbërve, për të çliruar të shtypurit, 

18 “Sufëlltu a Domnëlu esti pi mini, kë ell 
m'jari faptë ku untulem. Tas llu spun 
evanghelu a fukërënjllu. M'jari pëtërkutë tas llu 
spun acëllor ci sënt tu skllavërii, ci esti irini, shi 
s'llu torr acëllor ci nu ved, oqje, tas skap acej ci 
sënt tu skllavërii, 

19 për të predikuar vitin e hirit të Zotit.” 19 shi s'llu spun anu ali skëpari di Domnulu.” 
20 Pasi e mbylli librin, ia ktheu shërbestarit 

dhe u ul. Të gjithë sa ishin në sinagogë ia 
ngulën sytë, 

20 U nkisi dëfterja shi s'ja punë. Oqjë a 
tutëllor tu sinagogë vëdja kiti nës. 
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21 dhe Ai filloi t’u thoshte: “Sot u përmbush 
ky shkrim, siç po e dëgjoni.” 

21 Jezus ahurhji s'llu xëkë: “Azë s'umpllu aca 
ci ara skëratë tu skërëturëli a Dumëxë, ashë 
kum u avxat ku ureqli a vôsti.” 

22 Të gjithë dëshmonin për Të e 
mrekulloheshin me fjalët plot hir që dilnin prej 
gojës së Tij, e thoshin: “A nuk është ky biri i 
Jozefit?” 

22 Tuc xëcja zborri buni ti nës, s'hërësja mullt 
ti zbôrrëli mintimeni ci isha di gura a lluj 
sh'xëcja: “Nu esti aist fiçorru a Jozef?” 

23 Ai u tha: “Sigurisht, ju do të më përmendni 
këtë fjalë të urtë: ‘Mjek, shëro veten tënde! Çka 
kemi dëgjuar se është bërë në Kapernaum, 
bëje edhe këtu në qytetin tënd amtar’.” 

23 Jezus ll'u xësi: “Voj fërë-di-alltë us xëcec: 
Jatur, vindëkë llëngôra a ta. Fë sh aô tu biloku 
a tëll aca ci avem avxatë kë aj faptë tu 
Kafarnaum.” 

24 Ai tha: “Me të vërtetë po ju them, asnjë 
profet nuk pranohet në atdheun e vet. 

24 Sh'ma nëpoj xësi. “Us v'i xëk ku tutë 
mintja, kë içvërr di profecje nu esti apurqat tu 
biloku a lluj. 

25 Të vërtetën po ju them, shumë vejusha 
ishin në Izrael në ditët e Elias, kur qielli u 
mbyll për tre vjet e gjashtë muaj dhe një zi 
buke e madhe mbuloi gjithë tokën. 

25 Ma, mini ma v'i xëk kë, tu qërollu a Elia 
avja mullti mujer fërë burbac tu Izrael, kënd 
cerlu ara nkis ti tre anj shi shasi mesh, kënd tu 
tutë dunea gëxu urfanja ti pëni. 

26 Por tek asnjëra prej tyre nuk u dërgua Elia, 
veç te një grua vejushë, në Sareptë të Sidonit. 

26 Shi ku-tutë-aca Elia nu ara pëtërkut lla 
içvërrë di nësi, ma gollë tu Sarepta, tu biloku a 
Sidon, lla unë mujeri vedu. 

27 Në kohën e profetit Elize në Izrael kishte 
shumë të gërbulur, por asnjë prej tyre nuk u 
pastrua, veç Naamanit nga Siria.” 

27 Tu qërollu a profetu Elia avja mullc ômënj 
ku lebrozë tu Izrael, sh ku-tutë-aca içvërr di 
nësh nu s'pëstri, gollë un, Naman di Siria”. 

28 Të gjithë ata që ishin në sinagogë, me t’i 
dëgjuar këto, u mbushën me zemërim. 

28 Tuc acej ci ara tu sinagogë, si umpllurë ku 
inati kënd avxarë aisti zbôrri. 

29 U ngritën, e dëbuan jashtë qytetit dhe e 
çuan majë një kodre, mbi të cilën ishte 
ndërtuar qyteti i tyre, për ta hedhur përposh. 

29 S'i skullarë, u skôsërë nafôrë di kasabai, shi 
o-dusërë tu mëjaua di munti, ju ara skullatë 
kasabaja a llor, tas o-mëna tu unë greminë. 

30 Por Ai kaloi përmes tyre dhe u largua. 30 Ma Jezus tërku namësa di nësh shi 
s'dëpërtë. 

31 Pastaj zbriti në Kapernaum, qytet i 
Galilesë, dhe i mësonte ata të shtunave. 

31 Jezus nesi tu Kafarnaum, tu unë kasabai di 
Galilei, shi i'j mvëca ômënjjë sëmbëta. 

32 Ata mahniteshin me mësimet e Tij; sepse 
fjala e Tij ishte plot autoritet. 

32 Ej s'çudusirë di mvëcëtura a llui, kë gra ku 
mulltë forë. 

33 Në sinagogë ishte një njeri që kishte 
frymën e një demoni të papastër dhe bërtiti me 
zë të lartë, 

33 Tu sinagogë ara un om ci ara nkërkat ku 
sufulltu urrut a djavollu. Ell aurra ku bôci 
analltë: 

34 “E po, ç’punë ke Ti me ne, o Jezus i 
Nazaretit? Ke ardhur të na shkatërrosh? Unë 
të njoh se kush je, i Shenjti i Perëndisë.” 

34 “Ci aj ku noj, Jezus di Nazaret? Aj vënitë 
tas n'i asparx? Mini u shtiu kaj esht: Tini esht 
Sëmtulu a Dumëxë.” 
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35 Jezusi e qortoi, duke thënë: “Hesht dhe dil 
prej tij!” Demoni e hodhi përdhe në mes dhe 
doli prej tij pa e dëmtuar fare. 

35 Ma Jezus u vërji sh xësi: “Këpsja sh esh di 
nës!” Sufëlltu urrut u pëskëni omu namësa di 
mileti, sh ishë di nës ni faptë vërrë znjii. 

36 Të gjithë mbetën të mahnitur e po flisnin 
me njëri-tjetrin, duke thënë: “Ç’fjalë të jetë 
kjo? Sepse Ai i urdhëron me autoritet dhe plot 
fuqi frymët e papastra, dhe ato dalin jashtë.” 

36 Tuc s'hërësirë shi xëcja un-di-allant: “Ci 
esti aist zborr? Ell u urseshti sufëlltu urrut ku 
forca shi ell esi.” 

37 Dhe jehona e fjalës së Tij po përhapej 
anekënd vendit. 

37 Ti nës s'i zhdikisi zborru jucëdo, tu tuti 
bilokërrë. 

38 Si doli nga sinagoga, hyri në shtëpinë e 
Simonit. Të vjehrrën e Simonit e kishin zënë 
ethe të forta dhe ata iu lutën ta ndihmonte. 

38 Jezus si skullё, ishё di biserëkё (sinagogё) 
sh'nesi tu kasa a Simeon. Sôkërsa a Simeon ara 
llënxëtë ku hjevërrë tiaca i'j fecërё rixhai tas u 
vindëkё. 

39 Ai u përkul mbi të dhe i qortoi ethet; ato e 
lanë dhe ajo u ngrit menjëherë e filloi t’u 
shërbente atyre. 

39 Jezus s'aplëkё pisti nёsё, vërji hjevёrrё sh 
eli s'dëpёrtarё. Ija s'i skullё di-unôrё sh ahurhji 
tas ll'u fakё ysmeti. 

40 Ndërsa dielli po perëndonte, Atij i sollën të 
gjithë sa ishin të sëmurë me lëngata të 
ndryshme; Ai vinte duart mbi secilin prej tyre 
dhe i shëronte. 

40 Tu skëpëtara a sôrrё, tuc acej ci avja ômënj 
llёndëc, j'aducja lla Jezus. Ell bёga mënjli pisti 
kathi di nёsh, sh i'j vindëka. 

41 Edhe demonët dilnin prej shumë njerëzve, 
duke bërtitur e duke thënë: “Ti je Biri i 
Perëndisë.” Ai i qortonte dhe nuk i linte të 
flisnin, sepse ata e dinin që Ai ishte Krishti. 

41 Di mullc di nёsh isha sufulltu urrut 
(demonjjë) sh aurra: “Tini esht hjij d'ia 
Dumёxё.” Ma Hristollu i'j vёrja, sh nu j'allёsa 
tas grastё, kё ej u shtja ci ell ara Hristollu. 

42 Kur zbardhi dita, doli e shkoi në një vend 
të vetmuar; turmat po e kërkonin, dhe si 
erdhën tek Ai, përpiqeshin ta mbanin që të 
mos largohej prej tyre. 

42 Kёnd apëri xua, Jezus ishё di kasabai, sh 
nesi ndrept tu un bёlok shkret. Mullc ômёnj 
nesërё tas u kaftё, sh kёnd o-fllarё, nu o-llёsa 
tas s'i dëpёrta di nёsh, 

43 Ai u tha: “Më duhet të predikoj ungjillin e 
mbretërisë së Perëndisë edhe në qytete të tjera, 
sepse për këtë jam dërguar.” 

43 Ma Jezus ll'u xёsi: “Lipseshti tas grest ti 
evanghelu a kratu a Dumёxё shi tu allti 
kasabai, kë ti aistё est pёtёrkut.” 

44 Dhe vazhdoi të predikonte në sinagogat e 
Judesë. 

44 Sh gra pit tuti sinagogëli ali Judei. 

  
Kapitulli 5 Luka 5 

1 Një ditë, kur ishte buzë liqenit të 
Gjenezaretit me turmën që shtyhej rreth Tij 
për të dëgjuar fjalën e Perëndisë, 

1 Jezus ara ningi gjolu a Gjenesaret, 
sh'ômёnjjё s'pinxja ningi nës tas avxa zborru a 
Dumёxё. 

2 Ai pa dy lundra që kishin ndalur aty; 
peshkatarët ishin larguar prej tyre e po lanin 
rrjetat. 

2 Ell vёxu dau varki tu marxëna di gjol, ma 
burbacjё avja dupunatё dit varkё shi ma lla 
rrjetëli. 
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3 Hyri në njërën prej lundrave, që ishte e 
Simonit, dhe iu lut që ta shtynte pak nga toka. 
Pasi u ul, filloi t’i mësonte turmat duke folur 
nga lundra. 

3 Ell s'alënё tu unё di nёsi sh këftё tas s'i 
dёpërta di marxënё. Dapoja stёtu mpadi shi 
ahurhji tas mvjacё ômёnjjё di pi varkё. 

4 Kur pushoi së foluri, i tha Simonit: “Shtyje 
lundrën më thellë e hidhni rrjetat për 
peshkim.” 

4 Kёnd bitisi di greri, i'j xësi a Simon: “Fux 
ma dёparti sh aminё rrjetëli ti akëcari peshti.” 

5 Simoni, duke u përgjigjur, tha: “Mjeshtër, u 
munduam tërë natën e nuk kemi zënë asgjë; 
megjithatë, meqë po thua Ti, do t’i hedh 
rrjetat.” 

5 Simon i'j xёsi: “Mvëcëtor, hjim kurmac tutё 
nôptja sh nu avem akëcatё cëva, ma, ti hëtërja 
a zborru a tëll, us l'a mёnёm.” 

6 Dhe si e bënë këtë, ata zunë një sasi shumë 
të madhe peshqish, aq sa rrjetat po u çaheshin. 

6 Ashё fecёrё sh akëcarё ahtënt mullt peshti, 
kit ma s'dësёka rrjetëli. 

7 Ua bënë me shenjë shokëve të vet që ishin 
në lundrën tjetër, që të vinin e t’i ndihmonin. 
Ata erdhën e i mbushën aq shumë të dyja 
lundrat, saqë filluan të fundoseshin. 

7 Astumsёna, llu fecërё ku mёna acëllor ci ara 
tu allantё varkё tas vinja shi s'ja xhuta. Ej 
vinёrё, shi dali varki s'i umpllurё ahtёnt mullt 
kit ti pucёnё s'fundusja. 

8 Kur Simon Pjetri e pa këtë, ra para këmbëve 
të Jezusit, duke thënë: “Largohu prej meje, o 
Zot, sepse jam njeri mëkatar.” 

8 Kёnd u vëxu aistё gjeji, Simon Pjetri gëxu pi 
xënuqi dininti a Jezus shi xёsi: “O Domne, 
dёpërtjaxëti di mini, kё est om ku mullti 
amartii.” 

9 Sepse ai, si edhe të gjithë ata që ishin me të, 
kishin mbetur të mahnitur me sasinë e madhe 
të peshqve që kishin zënë. 

9 Ell, sh tuc acej ci ara ku nёs, s'çudusirё di 
tutё acell peshti ci akёcarё. 

10 Po kështu i ndodhi edhe Jakobit e Gjonit, 
bijve të Zebedeut, që peshkonin bashkë me 
Simonin. Jezusi i tha Simonit: “Mos ki frikë, që 
tani e tutje do të jesh peshkatar njerëzish.” 

10 Ako ara sh Jakob, sh Gjon, hjij dja 
Zebedeu ci ara kusurinj ku Simeon. 
Astumsёna Jezus i'j xësi a Simeon: “Nu t'ja 
spari, di tora us ti fac peshkatar ti ômënj.” 

11 Pasi i sollën lundrat në tokë, i lanë të gjitha 
dhe shkuan pas Tij. 

11 Kёnd skosёrё varkili tu marxёnё ej 
l'allësarё tuti, shi fuxirё dupi Jezus. 

12 Një ditë, kur Jezusi ishte në një qytet, ja 
tek erdhi një njeri plot me gërbulë; ai, me ta 
parë Jezusin, ra përmbys dhe iu lut, duke 
thënë: “Zot, po të duash, mund të më 
pastrosh.” 

12 Kёnd Jezus ara tu unë kasabai, vini un 
burbat ci ara umpllut ku lebrё. Kёnd vёxu 
Jezus, ell gëxu pёrdinc, shi i'j feci rixhai: “O 
Domne, ma s'vre tini poc tas s'mi pёstresht.” 

13 Jezusi zgjati dorën dhe e preku, duke 
thënë: “Po, dua, qofsh i pastruar!” E 
menjëherë gërbula u largua prej tij. 

13 Jezus timsi mёna, dedi pi nёs sh i'j xësi: 
“Voj. Pёstrjati!” Sh'lebra s'llё di-unôrё. 

14 Ai e porositi: “Mos i thuaj askujt; por 
shko, paraqitu te prifti dhe ofroi dhuratën për 
pastrimin tënd, siç ka urdhëruar Moisiu, që ta 
kesh si dëshmi për ta.” 

14 Jezus i'j xësi tas s'nu i'j spunё a içvёrruj, sh 
i'j xësi: “Duti lla preftu, sh fё unё kurbani ti 
vindёkara a ta, kum ari xësё Moisiu. Aistё 
as'hjibё ka dëshmii”. 
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15 Por lajmi për Të po përhapej gjithnjë e më 
shumë dhe turma të mëdha mblidheshin për ta 
dëgjuar e për t’u shëruar prej lëngatave të tyre. 

15 Zborru ti Jezus s'llo di hëbari jucёdo, sh 
ômënjjё totëna sh'ma mullt s'aduna tas avxa sh 
tas s'i vindëka di llëngôrëli a llor. 

16 Por Jezusi tërhiqej në vende të vetmuara 
për t’u lutur. 

16 Ma ell fuxi tu un bilok pust, sh allëvda 
Dumёxё. 

17 Një ditë, ndërsa Ai po i mësonte njerëzit, 
ndodhi që aty ishin ulur farizenjtë dhe 
mësuesit e Ligjit, që kishin ardhur nga tërë 
fshatrat e Galilesë, të Judesë dhe Jeruzalemit. 
Dhe fuqia e Zotit ishte me Të për të shëruar të 
sëmurët. 

17 Unё xuё Jezus ma mvëca ômёnjjё sh ako 
ara ndoj farisenj sh dhaskalёnj a nomlu a 
Moisiu, ci avja vinitё di tuti hôrrё ali Galilei, di 
Judei shi di Jerusalem. Fuqia a Domnëlu ara 
ku Jezus tas vindёka. 

18 Dhe, ja disa njerëz që bartnin mbi hasër 
një njeri, i cili kishte qenë i paralizuar; po 
përpiqeshin ta sillnin brenda dhe t’ia vinin Atij 
përpara. 

18 Tu aist qëro ndoj burbac ma aducja tu unё 
barrelё un ullog. Ej ma s'çukutja tas su hjigё tu 
kasa ju ara Jezus, shi s'u bёga dininti a lluj, 

19 Por, duke mos gjetur asnjë mënyrë për ta 
sjellë brenda për shkak të turmës, hipën mbi 
pullaz dhe e zbritën përmes tjegullave bashkë 
me hasrën, mu në mes, para Jezusit. 

19 ma nu shtja di këtu s'intrë, kë avja mullc 
ômënj. Dapoja s'alёnarё tu çatii, skosёrё 
qyramidhili sh o-punarё namёsa di kasё, 
dininti a Hristollu. 

20 Ai, duke parë besimin e tyre, tha: “O njeri, 
mëkatet e tua të janë falur.” 

20 Kёnd vëxu pistusera a llor, Jezus i'j xësi a 
ullogu: “Om, ci sёnt llati amartiili.” 

21 Skribët dhe farizenjtë filluan të mendojnë 
me veten e tyre: “Kush është ky që thotë 
blasfemi? Kush mund të falë mëkatet, veç 
Perëndisë?” 

21 Skribёnjjё sh farisenjjë ahurhjirё tas 
xhudёkё: “Kaj esti aist ci j'esi dininti a 
Dumёxё? Kaj allt di Dumёxё pôti s'lla 
amartiili?” 

22 Por Jezusi, me të marrë vesh mendimet e 
tyre, u përgjigj dhe u tha: “Përse po mendoni 
këto gjëra në zemrat tuaja? 

22 Jezus o-duqi mintja a llor sh xësi: “Këce 
mintuic ashё t'u inëma a vôstё? 

23 Cila është më e lehtë, të thuash: ‘Mëkatet e 
tua të janë falur’, apo të thuash ‘Ngrihu dhe 
ec’? 

23 Ci esti ma lёshôrë s'xëc ‘c'i sënt llati 
amartiili’ ama ‘skôllё sh imnё’? 

24 Por që ta dini se Biri i Njeriut ka pushtet 
mbi tokë për të falur mëkatet”, i tha të 
paralizuarit: “Po të them, ngrihu, merr hasrën 
dhe shko në shtëpi.” 

24 Gjini, ma, tas u shtic ci Hjiju a Omu ari 
fuqii tas s'i lla amartiili tu aistё dunei,” i'j xësi a 
ullogu: “skollё, ja barrela sh fux akasё”. 

25 Dhe ai menjëherë u ngrit para tyre, mori 
hasrën ku ishte shtrirë, dhe u largua për në 
shtëpi të vet duke lëvduar Perëndinë. 

25 Ell si skullё di-unôrё, dininti a llor, llo 
barrela shi nesi akasё, sh tut allëvda Dumёxё. 

26 Të gjithë mbetën të mahnitur e po 
lëvdonin Perëndinë, duke thënë plot frikë: 
“Sot kemi parë gjëra të jashtëzakonshme.” 

26 Tuc s'çudusirё, allёvdarё Dumёxё, sh ku 
frikё xësërё: “Azё avem vëxutё çudii.” 
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27 Pas këtyre punëve, Ai doli e pa një 
tagrambledhës, me emrin Levi, të ulur në 
banakun e tagrambledhësit, dhe i tha: “Më 
ndiq.” 

27 Dapoja Jezus ishё, vëxu un om ci aduna 
taksili ku numa Levi, ci stёtja apus tu trapeza a 
taksёllu shi i'j xësi: “Hajdi dupi mini.” 

28 Ai, si la çdo gjë, u ngrit dhe i vajti pas. 28 Ell l'i allësё tuti, s'i skullё shi i'j nesi 
dënёpoj. 

29 Levi i shtroi Atij një gosti të madhe në 
shtëpinë e vet, ku ishin një mori 
tagrambledhësish si edhe të tjerë të shtruar në 
tryezë bashkë me ta. 

29 Levi ashtërrё ti Jezus unё cinё mari tu kasa 
a lluj. Tu trapezё ku nёsh ara apunac mullc 
ômёnj di acej ci aduna taksili. 

30 Farizenjtë dhe skribët e tyre u pëshpëritnin 
dishepujve të Tij, duke thënë: “Përse po hani e 
po pini me tagrambledhësit dhe mëkatarët?” 

30 Astumsëna farisenjjё shi skribënjjё 
xhuduka kondra a llor sh xëcja: “Këce mëkac 
shi bjec ku acej ci adunё taksëli shi ku acej ci 
fak amartii?” 

31 Jezusi, duke u përgjigjur, u tha: “Nuk kanë 
nevojë për mjek ata që janë të shëndoshë, por 
ata që janë të sëmurë. 

31 Jezus ll'u turrё xhuvapi: “Nu sënt vërtoshjë 
acej ci ar nevoje ti jatërru, ma llëndëcjë. 

32 Nuk kam ardhur t’u bëj thirrje të 
pendohen të drejtëve, por mëkatarëve.” 

32 Mini nu am vёnitё tas ndreg ndrepcjё, ma 
acej ci fak amartii, tas s'i tôrrё kiti Dumёxё.” 

33 Ata i thanë: “Dishepujt e Gjonit 
shpeshherë agjërojnë e bëjnë lutje, po ashtu 
edhe ata të farizenjve, kurse të Tutë hanë e 
pinë.” 

33 Astumsënё farisenjjë i'j xësërё a Jezus: 
“Dishepujё a Joan cёn presёni totёna shi 
allavdё Dumёxё. Ashё fak shi dishepujё a 
farisenjllu, ma a tёj mёkё sh bja”. 

34 Jezusi u tha: “A mund t’i bëni dasmorët të 
agjërojnë sa kohë që dhëndri është me ta? 

34 Jezus ll'u xёsi: “A pôti s'cënё presёni 
krushqjё kënd garambollu esti ku nёsh? 

35 Por do të vijnë ditët kur dhëndri do t’u 
merret e atëherë në ato ditë ata do të 
agjërojnë.” 

35 Ma us jinё qёrollu kënd us o-rrëqastё 
garambollu, shi astumsëna, tu aceli xёli, us 
cënё presёni.” 

36 Ai filloi t’u thoshte edhe një shëmbëlltyrë. 
“Askush nuk gris arnë prej një rrobe të re për 
ta vënë mbi një rrobë të vjetër; përndryshe jo 
vetëm që do të griset e reja, por edhe arna prej 
rrobës së re nuk shkon me të vjetrën. 

36 Dapoja ll'u spusi unё meselei: “Içvërr nu 
tajë unё bukatё di stranj nou tas petёkё ku 
nёsë un stranj veq, kё bukata di stranj nou us'i 
dësikё, shi nu treci ku stranju veq. 

37 Askush nuk hedh verë të re në kacekë të 
vjetër; përndryshe vera e re i prish kacekët e 
vjetër; vera do të derdhet dhe kacekët do të 
prishen. 

37 Içvërr nu aminё jin nou tu qeli veqi, kё 
jinu nou us dёsikё qela shi us'i vjarsë. Ashë sh 
qela us nagё qёrutё. 

38 Përkundrazi, vera e re duhet shtënë në 
kacekë të rinj. 

38 Tjaca jinu nou, o-minё tu qeli nau. 

39 Askush, pasi ka pirë verë të vjetër, nuk e 
do të renë, sepse thotë: ‘E vjetra është më e 
mirë’.” 

39 Içvërr nu vra s'bja jin dit qeli nau, kёnd ma 
ninti ari bjutё jin veq, kё xёci: ‘veqja esti ma 
bunё’”. 
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Kapitulli 6 Luka 6 
1 Dhe ndodhi që një të shtunë Ai po kalonte 

nëpër të mbjella; dishepujt e Tij këputnin 
kallinj dhe, pasi i fërkonin nëpër duar, i hanin. 

1 Unё xuё kënd Jezus tërcja namësa di un 
agur ku gërr, socjё a lluj arrupja gërr, u fërka 
ku mёnjli shi u mёka. 

2 Disa prej farizenjve thanë: “Përse bëni të 
shtunave diçka që nuk është e lejueshme?” 

2 Ndoj farisenj u tërbarё: “Këce fëcec aca ci 
nu prindi si fakё sёmbёta?” 

3 Jezusi, duke u përgjigjur, u tha: “A nuk e 
paskeni lexuar ç’bëri Davidi kur e mori uria atë 
dhe ata që ishin me të? 

3 Jezus ll'u xёsi: “A nu o-vec këntatё ci feci 
David kënd u llo fômja, ell shi acej ci ara ku 
nёs? 

4 Se si hyri në shtëpinë e Perëndisë, i mori 
dhe i hëngri bukët e përkushtimit dhe u dha 
edhe atyre që ishin me të; megjithëse askujt 
veç priftërinjve nuk i lejohet të hajë nga ato 
bukë?” 

4 Kё kum intrё tu kasa a Dumёxё, llo pёni di 
uturjii, mёkё ishish, llu dedi shi acëllor ci ara 
ku nёs, pёni di aca ci lipsja s'mëka gôllë 
prefcjë?” 

5 Pastaj u tha: “Biri i Njeriut është Zot i së 
shtunës.” 

5 Dapoja llu xësi: “Hjiju a Omu esti domn ali 
sёmbёti.” 

6 Ndodhi që një të shtunë tjetër Ai hyri në 
sinagogë dhe dha mësim; aty ishte një njeri që 
e kishte krahun e djathtë të tharë. 

6 Unё alltё sëmbёtё Jezus intrё tu sinagogё 
shi ahurhji tas mvjacё ômënjjё. Ako ara un om 
ci o-vja mëna aca ndrapta sëkatё. 

7 Skribët dhe farizenjtë po e vështronin për të 
parë nëse do ta shëronte të shtunën, që të 
gjenin shkak për ta paditur. 

7 Skribёnjjё shi farisenjjё ma u vëdja ku 
kështigё Jezus, tas vёdja a us vëndëka sëmbëta, 
tas aflla un sёbepi tas s'u nxhura shi s'u parada. 

8 Por Ai i dinte mendimet e tyre dhe i tha 
njeriut që e kishte dorën të tharë: “Ngrihu e 
qëndro në mes.” Ai u ngrit dhe qëndroi. 

8 Jezus u shtja ci mindua ej, tjaca i'j xësi a 
omu ku mёna uskatё: “Skollёti shi qindura aô 
namёsa!” Shi ell si skullё. 

9 Jezusi u tha: “Po ju pyes, a është e 
lejueshme të bësh mirë apo të bësh keq të 
shtunën, të shpëtosh apo të shkatërrosh jetë?” 

9 Dapoja ll'u xësi allor: “Us v'i treb: a esti ma 
gjini s'fac buniacё ama sёllbicё sёmbёta? S'u 
skaq unë banë, ama s'u shkuturresht aca?”. 

10 Duke i shikuar të gjithë sa ishin përreth, i 
tha atij: “Shtrije dorën!” Ai e shtriu dhe dora iu 
shërua plotësisht. 

10 Sh'kёnd ma i'j vëdja tuc acej ci ara afigёrra, 
i'j xësi a llënxёtu: “Tindu mёna”. Ell u timsi sh 
mëna i'j s'i vindёkё. 

11 Por ata u tërbuan nga zemërimi e po 
diskutonin me njëri-tjetrin çfarë t’i bënin 
Jezusit. 

11 Ma ej s'turbarё shi ahurhjirё s'zborrё un-
ku-allant ci pot s'i'j fakё a Jezus. 

12 Dhe ndodhi që në ato ditë Ai doli në mal 
për t’u lutur dhe e kaloi gjithë natën duke iu 
lutur Perëndisë. 

12 Aceli xëli Jezus nesi tu munti tas fëcja 
duvaja shi o-përi ku allёvdara Dumëxë. 

13 Kur u zbardh dita, thirri dishepujt e Vet 
dhe zgjodhi prej tyre dymbëdhjetë, të cilët i 
quajti apostuj: 

13 Kёnd s'feci xuё ll'u gri a dishepujllu ningi 
nёs, alepsi dojspërxaci di nёsh shi j'a kjëmё 
apostuj. 
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14 Simonin, të cilin e quajti edhe Pjetër, 
Andrenë vëllanë e tij, Jakobin, Gjonin, Filipin, 
Bartolemeun, 

14 Aiç ara: Simeon, ci i'j bёgё numa Pjetër, shi 
fratёsu a lluj Andrea, Jakob shi Gjon, Filip shi 
Bartolomeo, 

15 Mateun, Thomanë, Jakobin të birin e 
Alfeut, Simonin që quhej i Zellshmi, 

15 Mateo shi Thoma, Jakob a Alfeu shi 
Simon ci s'a kjëma Zelltar, 

16 Judën, të birin e Jakobit, Judë Iskariotin, që 
u bë tradhtar. 

16 Juda a Jakob shi Juda Iskarjot, ci u vëndu 
Hristollu. 

17 Zbriti bashkë me ta dhe qëndroi në një 
vend të sheshtë; aty ishte një turmë e madhe e 
dishepujve të Tij dhe një mori njërëzish nga 
gjithë Judeja e Jeruzalemi si edhe nga bregu i 
Tirit e i Sidonit, 

17 Jezus dupunë dadun ku nësh shi qinduri tu 
un bëlok zhdikis, ju ara mullc di dishepujë a 
lluj. Ako ara sh'mullc ômënj di tutë Judea, 
Jerusalem shi di marxëna a Tir shi a Sidon. 

18 që kishin ardhur për ta dëgjuar e për t’u 
shëruar prej sëmundjeve të tyre. Ata që vuanin 
nga frymët e papastra, shëroheshin. 

18 Avja vënitë tas avxa, shi s'i vindëka di 
llëngorrë a llor. Acej ci stërxja di sufulltu urrut, 
s'vindëka 

19 E gjithë turma përpiqej ta prekte, sepse 
prej Tij dilte një fuqi, që i shëronte të gjithë. 

19 sh, tuc s'çukutja tas bëga mëna pi nës, kë di 
Nës isha unë fuqii ci vindëka. 

20 Si ngriti sytë nga dishepujt e Vet, u tha: 
“Lum ju të vobektit, sepse juaja është 
mbretëria e Perëndisë. 

20 Astumsëna Jezus skullë oqjë, vëxu kiti 
dishepuj sh'xësi: “Hara di voj ci hjic fukarenj 
kë a vôstë us hjibë kratu a Dumëxë! 

21 Lum ju që jeni të uritur tani, sepse do të 
jeni të nginjur. Lum ju që qani tani, sepse do të 
qeshni. 

21 Hara di voj ci us avec fômi kë us v'i 
fënëtic! Hara di voj ci tora pëllnxec kë us 
arrëdec! 

22 Lum ju, kur njerëzit t’ju urrejnë, kur t’ju 
veçojnë nga të tjerët e t’ju fyejnë, t’jua nxjerrin 
emrin për të keq për hir të Birit të Njeriut. 

22 Hara di voj ci ômënjjë nu us v'i vra us v'i 
aurrë, us v'i nxhurë shi us zbôrrë ti voj, di 
sebepja ci avec pistusitë lla Hjiju a Omu. 

23 Ngazëlleni në atë ditë e kërceni nga gëzimi; 
sepse ja, shpërblimi juaj është i madh në qiell, 
sepse po ashtu kanë vepruar etërit tuaj me 
profetët. 

23 Kënd s'jinë aca xuë, hërësicvë sh xhukac di 
hërau kë buniaca a vôstë us hjibe mari ako 
nxjanë Ashë ar faptë shi përincjë a llor ku 
profecje. 

24 Por mjerë ju, o të pasur, sepse e keni marrë 
tashmë ngushëllimin tuaj. 

24 Ma kavaj di voj ci hjic avuc, kë voj o-vec 
llôtë buniaca a vôstë tu aistë banë. 

25 Mjerë ju që tani jeni të nginjur, sepse do të 
jeni të uritur. Mjerë ju që qeshni tani, sepse do 
të vajtoni e do të qani. 

25 Kavaj di voj ci tora o-vec pënduku plin, kë 
us avec fômi! Kavaj di voj ci tora arrëdec, kë 
us v'i sturnjupsic sh us pëllnxec. 

26 Mjerë ju, kur të gjithë njerëzit do të flasin 
mirë për ju, sepse po ashtu ua bënin etërit e 
tyre profetëve të rremë. 

26 Kavaj di voj kënd tuc us grastë gjini ti voj, 
kë ashë ar faptë përincjë a-llor ku profecjë 
psematar!” 

27 Por, po ju them juve që dëgjoni, duajini 
armiqtë tuaj, bëjuni mirë atyre që ju urrejnë. 

27 “Ma mini us v'i xëk avau ci ma m'i avxac: 
Vrecij acej ci nu v'i vra, fëcecëllu allor bunec. 
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28 Bekoni ata që ju mallkojnë dhe lutuni për 
ata që ju keqtrajtojnë. 

28 Dëdec ruçënj ti acej ci v'i bllastёmё, shi 
fëcec duvai ti acej ci v'i sturnjupsest. 

29 Atij që të qëllon në njërën faqe, ktheji edhe 
tjetrën; atë që të merr pelerinën, mos e pengo 
të të marrë edhe këmishën. 

29 Ma kë un v'agudeshti tu unё facё, torru shi 
allantë. Kajcёdo ci c'ja palltollu, nu u qedëkё 
tas sic'ja shi tunika. 

30 Jepi gjithkujt që të kërkon, dhe atij që të 
merr gjënë tënde, mos i kërko të ta kthejë. 

30 Dёj a kujcёdo ci c'kaftё cёva, shi nu j'u ja. 

31 Ashtu siç doni të sillen njerëzit me ju, po 
ashtu silluni ju me ta. 

31 Fёcec ti allanc ashё kum u s'vrec tas s'fakë 
allanc ti voj. 

32 Dhe nëse i doni ata që ju duan, ç’meritë do 
të keni? Sepse edhe mëkatarët bëjnë të njëjtën 
gjë. 

32 Kё ma s'vrec gollё acej ci v'i vra, ci buniacё 
avec faptё? Shi acej ci fak amartii, i'j vra acej ci 
ll'u fak buniacё. 

33 Dhe nëse u bëni mirë atyre që ju bëjnë 
mirë, ç’meritë do të keni? Sepse po ashtu bëjnë 
edhe mëkatarët. 

33 Shi, ma kë, ll'u fëcec buniacё gollё acëllor 
ci v'i fak buniacё, ju esti vlera a vostё? Shi acej 
ci fak amartii, ashё fak. 

34 Dhe nëse u jepni hua atyre prej të cilëve 
shpresoni t’i merrni, ç’meritë do të keni? Edhe 
mëkatarët u japin hua mëkatarëve, që t’i 
marrin përsëri një për një. 

34 Ma kë, i'j dëdec borxhi, gollë acëllor ci 
mintuic tas v'i l'i tôrrё, ju esti buniaca a ta? Sh 
urrucje ll'u da borxhi acëllor ci us ll'u tôrrё aca 
ci j'ar llôtё. 

35 Por duajini armiqtë tuaj, bëni mirë, jepni 
hua pa pasur më ndonjë shpresë se do t’jua 
kthejnë; shpërblimi juaj do të jetë i madh dhe 
ju do të jeni bijtë e Më të Lartit; sepse Ai është 
mirëdashës me mosmirënjohësit dhe me të 
ligjtë. 

35 Voj ajumtra, vrecij acej ci nu v'i vra, 
fëcecëllu bunec allor, shi dёdec borxhi acëllor 
ci nu ashtëptac s'v'i l'i tôrrё. Ashё us lloc unё 
shpërblimi mari, shi us hjic hjij d'ja ma marrё 
Dumёxё, kё Ell esti bun ku urrucjё. 

36 Bëhuni të mëshirshëm, ashtu siç është i 
mëshirshëm [edhe] Ati juaj. 

36 S'v'i jinё rrёu ti ômënj, ashё kum esti shi 
Dumёxёllu a vost”. 

37 Mos gjykoni dhe nuk do të gjykoheni; mos 
dënoni dhe nuk do të dënoheni; falni dhe do 
të jeni të falur. 

37 “Nu nxhurrac, shi Dumёxёllu nu us v'i 
sturnjupsjastё. Nu dunuic, shi Dumёxёllu nu 
us v'i dunuastё. Hёrxic, shi Dumёxёllu us vi 
hёrxjastё. 

38 Jepni dhe do t’ju jepet; me masë të mirë, të 
ngjeshur e të tundur, gati sa të derdhet, do t’ju 
mbushin prehrin. Sepse me atë masë që matni, 
po me atë masë do t’jua matin edhe juve.” 

38 Dёdec, shi Dumёxёllu us v'i da. Ell us 
bagё tu pôlla a vôstё unё dhorё bunё, skumpё, 
mulltё mushatё shi mari, kё ashё kum us i'j 
ngjësic allanc, ashё us v'i ngjësjastё shi avau 
Dumёxёllu” 

39 U tha edhe një shëmbëlltyrë: “A mundet i 
verbri t’i heqë udhën të verbrit? A nuk do të 
bien të dy në gropë? 

39 Jezus ll'u spusi napoj ku meselei: “Pôti un 
orb s'i'j spunё kala a unuj orbu? A nu us kadё 
dojё tu grôpё? 

40 Nxënësi nuk është mbi mjeshtrin; por 
kushdo që është i përgatitur mirë, do të jetë si 
mjeshtri i vet. 

40 Dishepullu nu esti ma mari di mvëcёtoru. 
Shi s'l'i mvjacё tuti, us hjibё ka mvëcëtoru a 
lluj. 
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41 Përse shikon lëmishten në syrin e vëllait 
tënd, e nuk vë re traun që ke në syrin tënd? 

41 Këce vëdec spica tu oqu a fratёtu a tёll, shi 
nu vex ôrbërrё tu oqu a tёll. 

42 Si mund t’i thuash vëllait tënd: “Vëlla, 
lërmë të nxjerr lëmishten që ke në sy, kur ti 
vetë nuk sheh traun në syrin tënd? Hipokrit, 
nxirr më parë traun nga syri yt dhe pastaj do të 
shohësh më mirë për të nxjerrë lëmishten që 
është në syrin e vëllait tënd. 

42 Kum poc s'i'j xëc a fratёtu: ‘frate allasёmi 
sic skot spica di oq’, tini ci nu vex ôrbёrrё tu 
oqu a tёll? Psematar! Skôti ma ninti ôrbёrrё di 
oqu a tёll, shi dapoja us vex gjini tas skoc spica 
di oqu a fratёtu”. 

43 Sepse nuk ka pemë të mirë që bën fryt të 
kalbur; as pema e kalbur nuk bën dot fryt të 
mirë. 

43 “Nu ari ôrbёri bun ci da ponj urruc, shi 
niki ôrbёri puturxat ci da ponj bunj. 

44 Sepse çdo pemë njihet nga fryti i saj. Sepse 
nuk vilen fiq prej drizave dhe as rrush prej 
ferrave. 

44 Cëdo ôrbëri s'kënôshti di ponjjё a lluj. 
Içvёrr nu pôti s'adunё hjici di rrux, shi niki auё 
di rrux. 

45 Njeriu i mirë e nxjerr të mirën nga thesari i 
mirë i zemrës; dhe i ligu e nxjerr të keqen prej 
së keqes që ka në zemër. Sepse goja e tij flet 
për çka ka me tepri në zemër. 

45 Omu bun skôti buniaca di inёma a lluj 
bunё, shi omu sllab skôti sëllbica di inёma a 
lluj urrutё, kё ci ari inëma, scôti gura.” 

46 E përse më thërrisni, Zot, Zot, e nuk bëni 
atë çka them Unë? 

46 “Këce i'nj gric ‘Domne, Domne’ sh nu 
fëcec ci v'i xëk mini? 

47 Do t’jua tregoj se me kë ngjan cilido që 
vjen tek Unë, dëgjon fjalët e Mia dhe i zbaton 
ato. 

47 Us v'i spun ku kaj unxeshti acell ci jini lla 
mini shi l'i avdi sh l'i faci aceli ci xëk zbôrrëli a 
njeli. 

48 Ai i ngjason atij njeriu që ndërtoi një 
shtëpi, gërmoi thellë dhe i vuri themelet mbi 
shkëmb; kur vërshuan ujërat, lumi u përplas 
mbi atë shtëpi dhe nuk mundi ta shembë, 
sepse ishte ndërtuar për së mbari. 

48 Ell unxeshti ku omu ci skullё unё kasё. 
Arrëmё mullt ahёnda, sh amënё themelia tu 
shkëmbë. Kёnd vini nёkara, rrёu vini ndrept 
kiti kasё, ma nu u zbёtu dot di bёlok, kë kasa 
ara faptё vёrrtôsё. 

49 Por ai që dëgjon fjalët e Mia dhe nuk e 
zbaton, i ngjason njeriut që e ndërtoi shtëpinë 
mbi tokë pa themel. Kur mbi të u përplas 
lumi, ajo u shemb menjëherë dhe rrënimi i asaj 
shtëpie ishte i madh.” 

49 Acell ci l'i avdi, ma nu l'i faci aceli ci xёk 
zbôrrёli a njeli, unxeshti ku un om, ci feci unё 
kasё tu llok, fërё themelii. Kёnd vini rrёu, kasa 
s'rrustunё di-unorё sh mulltё mari ara znjia ci 
feci”. 

  
Kapitulli 7 Luka 7 

1 Pasi u dha fund këtyre fjalëve para popullit 
që po dëgjonte, Ai hyri në Kapernaum. 

1 Kënd bitisi di greri ku ômёnjjё ci o-skullta, 
Jezus nesi tu Kafarnaum. 

2 Shërbëtori i një kryeqindësi, të cilin i zoti e 
donte shumë, ishte i sëmurë e po vdiste. 

2 Ako ara un centurion ci avja un ysmeqar ci 
u vra mullt, ma ara mullt llёnxut, etum t'i 
mureri. 
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3 Kur dëgjoi për Jezusin, ai i dërgoi disa pleq 
të judenjve ta lutnin që të vinte e t’i shëronte 
shërbëtorin. 

3 Kënd avxё ti Jezus, centurionu pёtёrku lla 
nёs ndoj aush di Judei, tas s'i'j fёcja rixhai 
s'vinia s'i'j vindëka ysmeqarru. 

4 Me të ardhur tek Jezusi, ata iu lutën shumë, 
duke thënë: “Ai është i denjë për një nder të 
tillë, 

4 Kёnd axhumsërё lla Jezus, ej i'j fecërё mullt 
rixhai shi i'j xësërё: “A lluj i'j tukueshti tas 
j'axhuc, 

5 sepse e do kombin tonë dhe na ka ndërtuar 
sinagogën.” 

5 kё i'j vra ômёnjjё a noç, shi n'ari skullatё sh 
biserëka” 

6 Jezusi shkoi bashkë me ta. Nuk ishte shumë 
larg shtëpisë, kur kryeqindësi dërgoi miqtë për 
t’i thënë Atij: “Zot, mos u mundo, sepse unë 
nuk jam i denjë që Ti të hysh nën pullazin tim. 

6 Astumsёna Jezus nesi ku nёsh, ma kёnd nu 
ara dёparti di kasё, centurionu pëtёrku ndoj 
ôspic tas i'j xёkё: “O Domne, nu ti stinahorsja! 
Mini nu am tinjii tas i'nj kallc tu kasa a mja. 

7 Prandaj as veten time nuk e quajta të denjë 
të vij te Ti; por thuaj një fjalë, e shërbëtori im 
do të shërohet. 

7 Tiaca nu nj'aspëru ndreptjacё s'viniam 
ishish, ma xë un zborr shi yzmeqarru a njell 
us'i vindёkё. 

8 Sepse edhe unë jam njeri nën pushtetin e të 
tjerëve, dhe kam nën vete ushtarë; i them 
njërit: ‘Shko’, ai shkon, tjetrit: ‘Eja’ dhe ai vjen; 
i them shërbëtorit tim: ‘Bëje këtë’ dhe ai e 
bën.” 

8 Kë sh mini am pisti kap ma mёr ci i'nj da 
komandë, shi mini am ma hjima andarc. Kёnd 
i'j xëk a unuj ‘fux’ ell fuxi, sh kёnd i'j xёk 
allëntuj ‘aprôqёti’ ell jini. Kёnd i'j xëk a 
ysmeqarru a njell ‘fёu aistë’ ell u faci.” 

9 Jezusi, duke i dëgjuar këto gjëra, u mahnit 
me të dhe pasi iu kthye turmës që po i vente 
pas, i tha: “Po jua them, as në Izrael nuk kam 
gjetur besim kaq të madh.” 

9 Kёnd avxё aisti zbôrri Jezus s'hërёsi ti 
centurionu. Astumsёna s'turrё shi ll'u xёsi a 
ômënjllu ci vinia dupi nёs “Ma vi xёk kё, niki 
tu Izrael nu am afllatё unё pistuseri ahtёntë 
mari.” 

10 Ata që u dërguan, kur u kthyen në shtëpi, e 
gjetën shërbëtorin shëndoshë e mirë. 

10 Dapoja acej ci ara pëtёrkuc, s'turrarё tu 
kasa a Centurionu sh'afllarё ysmeqarru 
vindёkat. 

11 Të nesërmen, Ai shkoi në një qytet të 
quajtur Nain, dhe bashkë me Të shkuan edhe 
dishepujt e Tij si edhe një turmë e madhe. 

11 Jezus nesi tu unё kasabai ci s'akjëma Nain, 
dadun ku dishepujё a lluj shi ku mullc ômёnj. 

12 Kur iu afrua portës së qytetit, ja ku po 
përcillnin për të varrosur një të vdekur, djalin e 
vetëm të një nëne të ve; një turmë e madhe 
prej qytetit ishte me të. 

12 Kёnd s'apurqarё tu intrara ali kasabai, vëxu 
ci ma aducja t'i ngurrpari un mort. Ell ara fiçor 
singur, sh'mësa ara vedu. Mullc ômёnj di 
kasabai nëxja dupi nës. 

13 Kur Zoti e pa, i erdhi keq për të dhe i tha: 
“Mos qaj.” 

13 Kёnd Jezus u vёxu, i'j vini rrёu ti nёsё shi 
i'j xësi: “Nu pllёnxi!” 

14 Ai shkoi dhe preku arkivolin; ata që po e 
mbanin qëndruan në vend. Ai tha: “Djalosh, 
po të them, ngrihu!” 

14 Dapoja s'apurqё sh bёgё mëna pi qivur. 
Acej ci u cёnia qindurirё. Jezus xёsi: “Ficor, 
ma c'xek: skôllё!” 

15 I vdekuri u ngrit ndenjur dhe filloi të flasë. 
Ai ia dha nënës së tij. 

15 Mortu s'i skullё sh ahurhji tas grastё. Jezus 
o-dusi lla mёsa. 
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16 Të gjithë i zuri frika dhe lëvduan 
Perëndinë, duke thënë: “Një profet i madh ka 
dalë mes nesh; Perëndia ka ardhur për të 
takuar popullin e Vet.” 

16 Tuc s'ja spёrarё sh'ahurhjirё tas allavdё 
Dumёxё, sh xëcja: “Un profet mari ari vinitё 
lla noj, shi Dumёxё ari turratё aqjë kiti ômёnjjё 
a lluj.” 

17 Dhe lajmi për Të u përhap në tërë Judenë 
e në gjithë krahinën përreth. 

17 Astumsёna s'llo di hёbari ti nës tu tutë 
Judea, sh jucёdo. 

18 Dishepujt e Gjonit e njoftuan atë për të 
gjitha këto. Gjoni thirri dy prej dishepujve të 
vet, 

18 Dishepujё a Joan i'j spusërё a lluj ti tuti 
aisti ci ara fapti. 

19 dhe i dërgoi te Zoti për t’i thënë: “A je Ti 
Ai që duhej të vinte, apo të presim ndonjë 
tjetër?” 

19 Joan pёtërku doj di nёsh lla Jezus tas u 
tërba: “Esht tini acell ci us vinia, ama prindi 
s'ashtëptëm un allt?” 

20 Njerëzit shkuan tek Ai dhe i thanë: “Gjon 
Pagëzori na ka dërguar te Ti, që të të themi: ‘A 
je ti Ai që duhej të vinte, apo të presim ndonjë 
tjetër?’” 

20 Kёnd axhumsërë lla Jezus i'j'xёsёrё: “Joan 
Pёtёxёtoru n'ari pёtёrkutё lla tini tas t'i tёrbёm: 
‘A esht tini acell ci prindi s'vinia, ama us 
ashtёptёm vërr allt?’” 

21 Në atë orë Ai shëroi shumë veta prej 
lëngatave, vuajtjeve dhe prej frymëve të liga; 
dhe shumë të verbërve u fali dritën e syve. 

21 Jezus avja vindёkatë mullc ômёnj di 
llёngor, j'avja skёpatë di sufulltu urrut, shi 
ll'ovja turratё vёdera a mullc ômënjllu orgj. 

22 Ai, duke u përgjigjur, u tha: “Shkoni dhe i 
thoni Gjonit çfarë patë e dëgjuat; të verbrit po 
shohin, të çalët po ecin, të gërbulurit po 
pastrohen, të shurdhërit po dëgjojnë, të 
vdekurit po ngjallen dhe të varfërve po u 
predikohet ungjilli. 

22 Dapoja ll'u xёsi: “Fuxic sh xëcecij a Joan ti 
aisti ci vëxut sh avxat. Orgje ma ved napoj, shi 
acej ci ara ullox ma imnё, acej ci ara ku lebrё 
s'vindёkarё, shi acej ci ara shurdh ma avd, 
morcjё injjarё shi a orfënjllu i'j s'i spusi 
evanghelu. 

23 Lum ai që nuk do të shkandullohet për 
shkakun Tim.” 

23 Hara di acell ci pistuseshti lla mini.” 

24 Kur lajmëtarët e Gjonit u larguan, Ai filloi 
t’u fliste turmave për Gjonin: “Çfarë dolët të 
shikoni në shkretëtirë? Një kallam që tundet 
nga era? 

24 Kёnd fuxirё pёtërkucjё a Joan, Jezus 
ahurhji s'll'u grastё a ômënjllu ti Joan, sh'xësi: 
“Ci vëxut tu pustinjë? Un kallam ci ma u zbati 
vimtu? 

25 Nëse jo, çfarë dolët të shihni? Një njeri të 
veshur me rroba të bukura? Jo, ata me petka të 
shndritshëm dhe që jetojnë në mes të të 
mirave, gjenden në pallatet e mbretërve. 

25 Ti ci nesut s'vёdec? Un om mvëskut ku 
stranji buni? Di acej ci s'mvesk ku stranji 
skumpi, ci bёniaxё ku tuti bunecli tu kasё di 
vësëjë. 

26 Por çfarë dolët të shihni? Një profet? Po, 
po jua them, dhe më shumë se një profet. 

26 Ci vëxut? Un profet? Ma us v'i xёk ci ell 
esti ma mullt di un profet. 

27 Ky është ai për të cilin është shkruar. ‘Ja, 
po dërgoj lajmëtarin Tim para fytyrës Sate, i 
cili do të të përgatitë rrugën përpara Teje.’ 

27 Joan esti acell ci tu skirëturëli a Dumёxё 
esti skëratё: ‘Ja mini us pёtrek omu a njell 
dininti a tau, tas fakë etëmë kala a ta.’ 

28 Po ju them, nuk ka më të madh se Gjon 
Pagëzori midis atyre të lindur prej gruaje; por 

28 Ku tutё mintja us v'i xёk, kё içvërrё mujeri 
nu ari amëntatë om ma mari di Joan 
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më i vogli në mbretërinë e Perëndisë është më 
i madh se ai.” 

Pëtëxёtoru. Ma, ma njiku tu kratu a Dumёxё, 
esti ma mari di nёs.” 

29 I gjithë populli që po dëgjonte, si edhe 
tagrambledhësit, i dhanë të drejtë Perëndisë, 
duke marrë pagëzimin e Gjonit. 

29 Tuc acej ci o-vxarё aist zborr, dadun ku 
acej ci adunë taksëli, s'këndësirё ci Dumёxё 
esti mullt ndrept, shi s'pёtёxarё di Joan. 

30 Por farizenjtë dhe mësuesit e ligjit e 
përbuzën qëllimin e Perëndisë për ta sepse nuk 
u pagëzuan prej Gjonit. 

30 Ma farisenjjё shi dhaskalënjjё a nomlu a 
Moisiu këllkarё vrera a Dumёxё, shi nu 
s'pëtëxarё di Joan. 

31 “Me kë pra, t’i krahasoj njerëzit e këtij 
brezi? Me kë ngjasojnë ata? 

31 Dapoja Jezus ll'u xёsi: “Ku kaj unxest 
ômënjjё a-shtëlluj qёrollu? 

32 Ata u ngjajnë fëmijëve që ulen në pazar e 
thërresin njëri-tjetrin duke thënë: ‘Për ju i ramë 
fyellit dhe ju nuk vallëzuat; ne vajtuam dhe ju 
nuk derdhët lot.’ 

32 Ej unxest ku cilëmanjjё ci sta pit pёx shi i'j 
grest un-allëntuj shi i'j xëk: ‘Dederё tёmpinjli ti 
voj, sh voj nu xhukat, noj pllëmsum sh voj nu 
llёkёrmat.’ 

33 Sepse Gjon Pagëzori nuk erdhi duke 
ngrënë bukë, as duke pirë verë; dhe ju thoni: 
‘Ai ka demon’. 

33 Vini Joan Pëtёxёtoru, ci niki mёkё pёni, sh 
niki bja jin, sh voj xëcec: ‘Esti umpllut di 
demon.’ 

34 Biri i Njeriut erdhi duke ngrënë e duke 
pirë, dhe ju thoni: ‘Ja, një njeri hamës e 
pijanec, mik i tagrambledhësve dhe i 
mëkatarëve’. 

34 Vini Hjiju a Omu, ci mёkё shi bja, sh voj 
xëcec: ‘Ja aist n'i fënëtitu, ôspi ku acej ci adunë 
taksili shi ku acej ci fak amartii.’ 

35 Por urtësia përligjet nga të gjithë fëmijët e 
saj.” 

35 Ma buniaca a Dumёxё s'vedi kё esti ndrept 
ku tuc ômёnjjё a lluj.” 

36 Njëri prej farizenjve i kërkonte Jezusit që 
të hante me të. Ai hyri në shtëpinë e farizeut 
dhe u shtrua me të për të ngrënë. 

36 Un farise o-kjëmё Jezus tas mёkё ku nёs. 
Jezus nesi tu kasa a lluj, shi s'ja punё tu 
trapezё. 

37 Dhe ja, një grua mëkatare që ishte në qytet, 
me ta marrë vesh që Ai ishte shtruar për të 
ngrënë në shtëpinë e farizeut, solli një enë 
alabastri me vaj erëkëndshëm. 

37 Unё mujeri di acell bёlok, ci ara nkërkatё 
ku mullti amartii, kёnd llo di hёbari ci Jezus 
ara tu kasa a fariseu, adusi un vas di alabastrё 
ku mirrё. 

38 I qëndroi prapa, te këmbët e Tij, duke 
qarë, dhe filloi t’ia lagte me lot këmbët, ia 
fshinte me flokët e saj, i puthte këmbët dhe ia 
lyente me vaj erëmirë. 

38 Ija stёtja dupi Jezus lla çëçôrrё a lluj, shi 
pëllnxja. Ahurhji tas i'j mojё çëçôrrё ku llёkёr 
shi s'li shtёrxja ku perje a je. Dapoja ahurhji 
s'i'j bashё çëçôrrё shi s'li aungё ku mirrё. 

39 Farizeu, që e kishte ftuar Jezusin, me ta 
parë, foli me vete dhe tha: “Ky njeri, po të 
ishte profet, do ta dinte ç’grua është kjo që po 
e prek; ajo është mëkatare.” 

39 Fariseu ci o-vja akjëmatё Jezus, kёnd u 
vёxu aistё gjёji, mintui: “Ma s'ara profet aist 
om, lipseshti s'u shtibё kaj esti shi ci soji esti 
aistё mujeri ci ma da di Ell. Ija esti nkërkatё ku 
amartii” 

40 Atëherë Jezusi, duke iu përgjigjur, i tha: 
“Simon, kam diçka për të të thënë.” Ai i tha: 
“Mjeshtër, thuaje.” 

40 Jezus i'j xësi a fariseu: “Simon, voj sic xëk 
un zborr.” Simon i'j turrё xhuvapi: “Grё 
mvëcëtor.” 
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41 “Një huadhënës kishte dy borxhlinj; njëri i 
kishte borxh pesëqind denarë dhe tjetri i 
detyrohej pesëdhjetë. 

41 “Doj ômёnj j'avja unё borxhi a unuj. Un 
j'avja cincisuti di denar shi allant cinxëc. 

42 Pasi nuk kishin për t’ia shlyer, ai ua fali 
borxhin të dyve. Cili, pra, prej tyre do ta dojë 
atë më shumë?” 

42 Pedhis ci niki un, niki allant nu putja s'u 
turra borxhja, ell nu l'i këftё a dojllu. Kaj di 
nësh us u vra ma mullt?” 

43 Simoni, duke u përgjigjur, tha: “Ma merr 
mendja të jetë ai të cilit i fali më shumë.” 
Jezusi i tha: “Drejt gjykove.” 

43 Simon i'j xёsi: “Pi dupi mintja a mja, acell 
ci j'avja borxhja ma mari.” Shi Jezus i'j xësi: 
“Aj dhiqi.” 

44 Dhe duke u kthyer nga gruaja, i tha 
Simonit: “E sheh këtë grua? Hyra në shtëpinë 
tënde dhe nuk më nxore ujë për këmbët e Mia, 
kurse ajo m’i lagu këmbët me lot dhe m’i fshiu 
me flokët e vet . 

44 Dapoja s'turrё kiti mujeri shi i'j xësi a 
Simon: “U vex aistё mujeri? Vini tu kasa a ta 
sh tini nu i'nj dёdesh niki apё ti llari çëçôrrё, 
ma ija nji l'i llё ku llёkërrё a je, shi nji l'i uskё 
ku perje a je. 

45 Ti nuk më puthe, kurse ajo, që kur hyra, 
s’ka pushuar së puthuri këmbët e Mia. 

45 Tini nu m'ja shtëptash ku bёshari, ma ija 
nu ari qinduritë di bëshari çëçôrrё a njeli di 
kёnd intraj n'kasё. 

46 Nuk ma leve kokën me vaj, kurse ajo m’i 
leu këmbët me vaj erëmirë. 

46 Tini nu nj'aumsish kapu ku mirrё, ma ija 
nj'aumsi çëçôrrё ku mirrё. 

47 Prandaj po të them, mëkatet e saj të 
shumta i janë falur; sepse e madhe ishte 
dashuria e saj, por kujt i falet pak, e paktë 
është dashuria e tij.” 

47 Us'ic xёk kё vrera mari ci ija ari spusё ti 
mini, i'j l'ari hёrxitё amartiili a je. Ma acell ci 
j'esti datё pucёnё, spuni ma pucënë vreri”. 

48 Dhe i tha asaj: “Mëkatet e tua të janë 
falur.” 

48 Dapoja i'j xësi a je: “Ci sënt hërxiti 
amartiili.” 

49 Ata që ishin shtruar me të filluan të 
thoshin midis tyre: “Kush është ky që fal edhe 
mëkatet?” 

49 Acej ci ara ku nës tu trapezë, ahurhjirё tas 
xëkё un-di-allant: “Kaj esti aist ci pôti sic 
hërxjastё amartiili?” 

50 Dhe i tha gruas: “Besimi yt të ka shpëtuar; 
shko në paqe.” 

50 Jezus i'j xësi ali mujeri: “Pistusera a ta t'i ari 
skёpatё. Fux tu irini”. 

  
Kapitulli 8 Luka 8 

1 Më pas Ai përshkoi qytete e fshatra, duke 
predikuar dhe duke shpallur lajmin e mirë të 
mbretërisë së Perëndisë; me Të ishin të 
dymbëdhjetët, 

1 Dupi aisti ci unxirё, Jezus nesi pit hor shi pit 
kasabai tas fëcja predikimja shi s'll'u spunia 
evanghelu a kratu a Dumёxё, shi dojspërxacëjё 
ara ku nёs. 

2 si edhe disa gra që ishin shëruar prej 
frymëve të liga dhe sëmundjeve: Maria, e 
quajtur Magdalena, prej së cilës kishin dalë 
shtatë demonë, 

2 Ara shi ndau mujer ci Jezus l'i avja 
vindëkatë di sufulltu urrut sh di llёngor: Maria 
ci s'akjёma Magdalenё, di nёsё ara dёpërtac 
shapti demonj, 



LUKA – LUKA  

27 
 

3 Joana, e shoqja e Kuzës, administratorit të 
Herodit, Suzana, e shumë të tjera, të cilat i 
ndihmonin ata me të ardhurat e veta. 

3 Joana, mujera a Kuzi ci vёgja malla shi 
plaçka a Herod, Suzana shi mullti allti ci avja 
datë avera a llor, tas s'ja xhutё a Jezus shi a 
dishepujllu. 

4 Njerëzit vinin tek Ai nga çdo qytet dhe, kur 
u mblodh një turmë e madhe, Ai u foli me anë 
të një shëmbëlltyre: 

4 Kënd s'adunarё mulltё mileti ci vinërё lla 
nёs di mullti bilokёri, Jezus ll'u spusi unё 
meselei: 

5 “Mbjellësi doli për të mbjellë; dhe ndërsa 
mbillte, disa fara ranë gjatë rrugës; fara që ra u 
shkel dhe e përlanë zogjtë e qiellit. 

5 “Un om ci sëmёna, ishё tas aminë sëmicё. 
Kёnd ma sёmëna, ndau sëmici gëxurё n'kali, 
shi ômënjjё l'i këllkarё, shi puje l'i mёkarё. 

6 Tjetra ra mbi shkëmb, dhe me të mbirë, u 
tha, pasi nuk kishte vlagë. 

6 Ndau allti sëmici gёxurё tu bilok ku 
shkёmbi, sh kit akëcarё si uskarё, kё nu avja 
apё. 

7 Tjetra ra nëpër driza dhe drizat u rritën dhe 
e mbytën. 

7 Ndau allti gёxurё pit rrux. Rruxjё kёrskurё 
dadun ku nёsi sh nu l'allësarё s'krastё. 

8 Një tjetër ra në tokë të mirë dhe pasi mbiu, 
dha fryt njëqind herë më shumë.” Pasi tha 
këto gjëra, Ai thirri: “Kush ka veshë për të 
dëgjuar, le të dëgjojë.” 

8 Ndau allti gëxurё tu bilok bun, shi kёnd 
kёrskurё fecërё unësutë di or ma mullt. 
Dapoja xësi: Kaj ari ureq t'i avxari, as avdё!”. 

9 Dishepujt e Vet filluan ta pyesin: “Ç’kuptim 
ka kjo shëmbëlltyrë?” 

9 Dapoja dishepujё u tërbarё ci vra s'xёkё 
aistё meselei. 

10 Ai u tha: “Juve ju është dhënë mundësia të 
njihni të fshehtat e mbretërisë së Perëndisë; 
por të tjerëve u janë dhënë në shëmbëlltyra, që 
megjithëse shikojnë, të mos shohin, dhe 
megjithëse dëgjojnë, të mos kuptojnë. 

10 Jezus ll'u xёsi: “Avau v'i sënt xёsi tuti 
askumtёli a kratu a Dumёxё, ma allёntor ll'u 
spun meselei tas ajbё oq shi s'nu vjadё, shi 
s'avdё ma s'nu aduqastё”. 

11 Shëmbëlltyra është kjo: fara është fjala e 
Perëndisë. 

11 “Meselea esti aistё: sëmica esti zborru a 
Dumёxё. 

12 Farat e rëna gjatë rrugës janë ata që 
dëgjojnë; pastaj vjen djalli, dhe e merr fjalën 
prej zemrës së tyre, që ata të mos besojnë dhe 
të mos shpëtohen. 

12 Sëmicëli ci gëxurё n'kali, sёnt acej ci u avd 
zborru. Dapoja jini djavollu shi orrëqeshti 
zborru di inëma a llor, tas nu pistusjastё shi 
s'nu s'i skapё. 

13 Ato mbi shkëmb janë ata që, me ta 
dëgjuar, e pranojnë fjalën me gëzim; këta nuk 
kanë rrënjë, besojnë për njëfarë kohe, por në 
kohën e tundimit tërhiqen. 

13 Sëmicёli ci gëxurё pit shkёmbi, sënt acej ci 
u avd zborru, shi o-prôqё ku hёrau, ma nu o-
llasё tas akacё rrëxёtinё. Ej pistusest gollё ti 
pucёn qёro, shi tu qërollu ci s'bagё tu provё 
s'dёpërtjaxё di pistuseri. 

14 Fara që ra nëpër driza përfaqëson ata që, 
pasi e kanë dëgjuar fjalën, ecin përpara dhe u 
merret fryma prej shqetësimeve, pasurive e 
kënaqësive të jetës dhe nuk arrijnë të piqen. 

14 Sëmica ci gëxu pit skinj, sënt acej ci u avd, 
ma tu aistё kali ll'u ja sufulltu hëjurrё shi 
stinahorili, avera shi bunecli a shtёje bani, shi 
ponjjë a llor nu s'axhung. 



LUKA – LUKA  

28 
 

15 Fara e rënë në tokë të mirë përfaqëson ata, 
të cilët me ta dëgjuar fjalën, e mbajnë fort në 
një zemër të ndershme e të mirë dhe japin fryt 
me këmbëngulje. 

15 Sëmica ci kadi tu llok bun, sënt acej ci u 
avd zborru shi u vjagje tu unё inёmё tinjësitё 
shi bunё. Aiç arrëmën ma pistusicjë shi fak 
ponj bunj”. 

16 Askush, pasi e ndez kandilin, nuk e 
mbulon me enë, as nuk e vë nën shtrat, por e 
vendos në shandan, në mënyrë që ata që hyjnë, 
të shohin dritën. 

16 “Içvërr nu o-prindi kёndilla tas u bagё sum 
kёpësteri, iti sum kёrvat. Llunjina s'bagё tu 
këndilla a je, tas u vjadё llunjina acej ci intrё 
nunt. 

17 Sepse nuk ka gjë të fshehur që nuk do të 
zbulohet dhe as të fshehtë që nuk do të merret 
vesh e nuk do të dalë në dritë. 

17 Içcёva askumtё nu us arrёmёnё n'i 
zdёvëlitё, shi içcёva askumtё nu us arrёmёnё 
n'i kënёskutё shi n'i ishatё tu llunjinё. 

18 Kini kujdes, pra, se si dëgjoni; sepse atij që 
ka, do t’i jepet, dhe atij që nuk ka, do t’i merret 
edhe ajo që mendon se ka.” 

18 S'avec mintja kёnd avxac, kё acell ci ari us 
i'j s'i da ma mullt, shi acell ci nu ari, us i'j s'i ja 
shi aca pucёnё ci mindueshti ci ari”. 

19 Pastaj shkuan tek Ai nëna e vëllezërit e Tij 
dhe nuk mundën t’i afroheshin për shkak të 
turmës. 

19 Mёsa shi fracja a Jezus nesёrё tas s'i adunё, 
ma nu pёturё tas axhungё pën di nёs, kё avja 
mullc ômёnj. 

20 Atë e njoftuan: “Nëna dhe vëllezërit e Tu 
po rrinë jashtë e duan të Të shohin.” 

20 Dapoja i'j xësërё a Jezus: “Mёta a ta shi 
fracjë a tëj sënt nafôrё sh vra s'ti vjadё.” 

21 Ai, duke u përgjigjur, u tha: “Nëna dhe 
vëllezërit e Mi janë ata që dëgjojnë fjalën e 
Perëndisë dhe e vënë atë në jetë.” 

21 Ma ell ll'u xёsi: “Muma a mja shi fracjë a 
njej sënt acej ci avd shi fak zborru a Dumёxё”. 

22 Dhe ndodhi që një ditë Ai hipi në lundër 
bashkë me dishepujt e Vet dhe u tha: “Të 
kalojmë në anën tjetër të liqenit.” Dhe u nisën 
me lundër. 

22 Unё xuё Jezus s'ja lёnё pi unё varkё ku tuc 
dishepujë a lluj shi ll'u xёsi: “Us nёxem tu 
allantё marxënё a gjolu”. Shi ashё, nqёsirё. 

23 Ndërsa po lundronin, Atë e zuri gjumi. Një 
stuhi ere u ngrit mbi liqen; lundra e tyre po 
mbushej me ujë dhe ishin në rrezik. 

23 Kёnd ma vuzja, Jezus o-këcë somu. Di-
unôrё ahurhji un vimt mari pisti gjol. Varka 
ma s'umplla ku apё, shi ej pôti s'i nёka. 

24 Iu afruan dhe e zgjuan, duke thënë: 
“Mjeshtër, mjeshtër, po mbytemi.” Ai u ngrit 
dhe qortoi erën dhe shkulmin e ujit; ato 
pushuan dhe liqeni ra në bunacë. 

24 Dishepujё i'j s'i apurqarё a Jezus, u 
zhdëpëtarё sh i'j xësërё: “Mvëcëtor, mvëcëtor 
ma n'i nёkёm.” Ell s'i zhdёpёtё, u vërji vimtu 
shi tallazu sert, sh ej di-unôrё qindurirё. 

25 Atëherë u tha: “Ku është besimi juaj?” Ata, 
të frikësuar dhe të mrekulluar, thoshin me 
njëri-tjetrin: “Ç’njeri është ky, që edhe erërat 
dhe ujin i urdhëron dhe ato i binden?” 

25 Jezus ll'u xёsi a dishepujllu: “Ju esti 
pistusera a vôstё?” Ej ara aspёrac shi çudusic, 
sh xësërë un-di-allant: “Kaj esti aist ci faci 
timbii shi vimtu shi apa, sh'eli s'i apunё?” 

26 Duke lundruar, arritën në vendin e 
gerasenasve, që është përballë Galilesë. 

26 Dapoja axhumsёrё tu biloku a 
gerasenёllor, ci ara di allantё marxënё a gjolu, 
qandra di Galilea. 

27 Kur zbriti në tokë, i doli përpara një burrë 
nga qyteti, i cili ishte pushtuar nga demonë 

27 Kёnd dupunё tu marxёnё, all Jezus i'j ishё 
dininti un om di aca kasabai. Aist om ara 
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dhe për një kohë të gjatë nuk kishte veshur 
rroba dhe nuk qëndronte në shtëpi, por kishte 
jetuar ndër varreza. 

umpllut ku sufulltu a djavollu, shi avja qëro ci 
nu s'vёshtja sh nu bёna akasё, ma pit 
mirëminc. 

28 Me të parë Jezusin, ai, duke thirrur, ra 
përmbys para Tij dhe tha me zë të lartë: 
“Ç’punë ke Ti me mua, o Jezus, Biri i Më të 
Lartit Perëndi? Të lutem mos më mundo!” 

28 Kёnd vёxu Jezus, ell sёlёgji unё aurrari, 
gёxu pёrdinc dininti a lluj shi aurrё ku bocia 
analltё: “Ci aj ku mini Jezus, Hjij a Dumёxё 
ma anallt? Ma c'fak rixhai, nu m'i sturnjupsja!”, 

29 Sepse Ai po e urdhëronte frymën e 
papastër të dilte prej atij njeriu. Atë e kishte 
mbërthyer shumë herë dhe, megjithëse e 
ruanin të lidhur me vargonj e me pranga, ai i 
këpuste hekurat dhe demoni e ngiste për në 
vende të shkreta. 

29 kё Jezus i'j xesi a sufulltu urrut tas isha di 
acell om. Sufulltu urrut o-vja umpllutё acell 
mullt or, tiaca u lёga ku zinxhiri shi u cënia tu 
hjarrё, ma ell l'i fërnxja hjarrёli shi draku u 
pinxja tu errnjii (pustinjë). 

30 Jezusi e pyeti: “Ç’emër ke?” Ai tha: 
“Legjion”, sepse tek ai kishin hyrë shumë 
demonë. 

30 Dapoja Jezus u tёrbё “Kum ôj numa?” Ell 
j'u turrё “Legjion”, kё nunt lla nёs avja intratё 
mullc demonj. 

31 Ata e lutnin Jezusin që të mos i urdhëronte 
të shkonin në humnerë. 

31 Shi djavollu i'j fëcja rixhai a Jezus tas s'nu 
ursja demonjjë s'i aminë tu rripë. 

32 Atje ishte një kope e madhe derrash që 
kullotnin në mal; ata iu lutën që t’u jepte 
mundësi të hynin te derrat. Dhe Ai i lejoi. 

32 Ako ara unё kupii mari di porrc, ci ma 
pёshtja tu munti shi draku i'j feci rixhai tas o 
llësa s'intra tu kupia di porrc. Jezus o-llёsё. 

33 Demonët dolën prej njeriut dhe hynë te 
derrat; dhe kopeja u turr poshtë shkrepit të 
thepisur mbi liqen dhe u mbyt. 

33 Kit ishё di acell om sufulltu a djavollu, 
s'hjipsi tu porrc. Porrcjё kёrcёnirё tas arrsëra 
dit rripё tu gjol, shi s'nëkarё. 

34 Kur barinjtë panë ç’ndodhi, ua mbathën 
këmbëve dhe ua treguan ngjarjen njerëzve në 
qytet e në ara. 

34 Kёnd vëxurё ci unxi, acej ci pёshtja 
porrcjё, kërcënirё shi rrëspëndirё hëbara pit 
hor shi pit kasabai. 

35 Pastaj njerëzit dolën për të parë ç’kishte 
ndodhur; shkuan te Jezusi dhe e gjetën njeriun 
prej të cilit kishin dalë demonët, të ulur te 
këmbët e Jezusit, të veshur e me mendje të 
shëndoshë; dhe i zuri frika. 

35 Ômënjjё vinërё tas vjadё ci avja unxitё. 
Kёnd axhumsërё lla Jezus, afllarё omu ci avja 
skëpatё, shi di nёs ara dëpёrtac demonjjё. Ell 
ara apus tu çëçôrrё a Jezus, ara mvëskut sh ku 
mintja bunё. Ej j'akëcё frika. 

36 Ata që e kishin parë, u treguan njerëzve se 
si u shpëtua njeriu i mbërthyer nga demonët. 

36 Acej ci avja vëxutё aca ci s'feci, ll'u spusërё 
kё kum ara vindёkat umpllutu di sufulltu a 
demonjllu. 

37 E gjithë gjindja e rrethinës së Gerasenës i 
kërkoi Atij të largohej prej tyre, sepse i kishte 
kapur një frikë e madhe. Ai hipi në lundër dhe 
u kthye prapa. 

37 Dapoja tuc ômёnjjё a shtëlluj biloku i'j 
këftarё a Jezus tas s'i dëpërtjaxё di nёsh, kё 
avja mulltё frikё. Jezus s'alënё pi varkё shi 
s'turrё. 

38 Njeriu prej të cilit kishin dalë demonët, iu 
lut Jezusit që ai të rrinte me Të, por Jezusi e 
largoi duke i thënë: 

38 Omu ci skëpё di djavollu i'j këftё a lluj tas 
sta ku nёs, ma Jezus u nqësi sh i'j xësi: 
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39 “Kthehu në shtëpi dhe trego gjithë sa bëri 
Perëndia për ty.” Ai u largua dhe shpalli në 
mbarë qytetin gjithë sa kishte bërë Jezusi për 
të. 

39 “Tôrrёti lla kasa a ta, shi spunё ci ari faptё 
Dumёxë ti tini.” Ell s'dёpёrtё shi spusi tu tuti 
kasabaili ci avja faptë ti nёs Jezus. 

40 Kur Jezusi u kthye, turma i doli përpara 
me gëzim, sepse të gjithë po e pritnin. 

40 Kёnd ma s'turra, a Jezus j'isharё dininti 
mullc ômënj ci ma o-shtëpta. 

41 Dhe ja ku erdhi një njeri me emrin Jair, që 
ishte i pari i sinagogës; ai i ra Jezusit ndër 
këmbë, duke e lutur të hynte në shtëpinë e tij, 

41 Astumsëna s'apurqё un burbat ku numa 
Jair, ci ara ma marrё ali sinagogi, sh i'j gëxu pi 
çëçôri a Jezus. Ell i'j fece rixhai tas nёxja lla 
kasa a lluj 

42 sepse kishte një vajzë të vetme rreth të 
dymbëdhjetave, që ishte duke vdekur. Duke 
shkuar rrugës, turmat shtypeshin pas Tij. 

42 kё fjata a lluj, singura, ci ara dojspërxaci di 
anj, ma mura. Kala ti lla kasa a lluj, ômënjjё di 
tuti pёrcli ma s'pinxja. 

43 Dhe një grua, që kishte një rrjedhje gjaku 
prej dymbëdhjetë vjetësh [kishte shpenzuar 
gjithë ç’kishte me mjekët], por nuk kishte qenë 
e mundur të shërohej prej askujt. 

43 Shi unё mujeri ci stërrxja di dojspërxaci di 
anj di llëngôra a sënxili, ku tutё ci avja 
harxhuitё tutë avera a je, içvërr nu avja pёtutë 
tas u vindëka. 

44 I vajti pas dhe i preku kindin e rrobës së 
Tij dhe rrjedhja e gjakut pushoi menjëherë. 

44 Ija s'apurqё di dinëpoj, akëcё ku mëna a je 
cepu ali manteli, shi di-unôrё i'j qinduri sënxili. 

45 “Kush më preku?” pyeti Jezusi. Meqë të 
gjithë e mohonin, Pjetri tha: “Mjeshtër, turmat 
po të ngjishen e po të shtypin.” 

45 Astumsëna Jezus xësi: “Kaj dedi pi mini?” 
Tuc u fecërё asha. Pjetru i'j xësi “Mvëcëtor, 
ômënjjё ma t'ja vërrtest shi ma ti ping” 

46 Jezusi tha: “Dikush më preku, sepse e 
ndjeva që prej Meje doli fuqi.” 

46 Ma Jezus xёsi: “Un om m'ja këcё ku mëna, 
shi aduqij ci nj'ishё fuqii di mini.” 

47 Dhe gruaja, kur e pa se nuk mund të 
fshihej, u afrua duke u dridhur, ra para Tij dhe 
tha hapur para gjithë popullit arsyen pse e 
preku Jezusin dhe se si u shërua menjëherë. 

47 Astumsëna mujera, kёnd vëxu ci nu putja 
s'i askundё, vini sh trumbura. Gёxu pi çëçôrrё 
a lluj shi spusi dininti a tutëllor ti ci o-vja 
akëcatё ku mëna Jezus, sh kum ara vindёkatë 
di-unarё. 

48 Ai i tha: “Bijë, besimi yt të ka shpëtuar; 
shko në paqe.” 

48 Jezus i'j xësi: “Hjijё, pistusera a ta t'i ari 
skёpatё. Fux tu irini.” 

49 Ndërsa Jezusi vazhdonte të fliste, erdhi 
dikush nga shtëpia e kreut të sinagogës dhe 
tha: “Jot bijë ka vdekur, mos e shqetëso më 
Mjeshtrin.” 

49 Kёnd ma gra, vini un di kasa a ma marrё 
ali sinagogi shi i'j xësi: “Hjijëta muri. Nu u 
stinahorsja ninga mvëcёtoru.” 

50 Por kur Jezusi e dëgjoi, iu përgjigj: “Mos ki 
frikë, vetëm beso dhe ajo do të shërohet.” 

50 Kёnd o-vxё aistё Jezus i'j xёsi: “Nu t'ja 
spari, gollё pistusja shi ija us skapё.” 

51 Dhe kur shkoi te shtëpia, Ai nuk lejoi njeri 
të hynte me Të, veç Pjetrin, Gjonin, Jakobin si 
edhe të atin dhe të ëmën e vajzës. 

51 Kёnd axhumsi akasё, nu allёsё içvёrr tas 
intrë ku nёs, gôllё Pjetru, Gjon, Jakob, mësa 
shi tatёsu a fetiji. 
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52 Të gjithë po qanin dhe po e vajtonin, por 
Ai tha: “Mos qani, sepse ajo nuk ka vdekur, 
por po fle.” 

52 Tuc pёllnxja ku kuji, ma Jezus xёsi: “Nu 
pëllnxec, ija nu e môrtё, ma, ma dôrmi.” 

53 Ata, duke e ditur që ajo kishte vdekur, 
filluan ta përqeshnin. 

53 Ma ej s'ja rrëdja, kё u shtja ci fjata avja 
muritё. 

54 Por Ai, duke e kapur vajzën për dore, 
thirri, duke thënë: “Vajzë, ngrihu!” 

54 Astumsëna Jezus u llo di mёnё sh i'j xësi: 
“Fjatё skôllë!” 

55 Asaj iu kthye shpirti përsëri dhe u çua 
menjëherë; Ai urdhëroi që t’i jepnin për të 
ngrënë. 

55 A je i'j s'i turrё sufulltu shi s'i skullё di-
unôrё. Dapoja Jezus ll'u xësi s'i'j da ti mёkari. 

56 Prindërit e saj u shtangën, por Jezusi u 
jepte porosi që të mos i thoshin askujt çka 
kishte ndodhur. 

56 Përincjё a je s'hërësirё mullt, ma Ell ll'u 
xësi s'nu i'j spunia a içvërruj ci avja unxitë. 

  
Kapitulli 9 Luka 9 

1 Pasi i mblodhi të dymbëdhjetë, u dha fuqi 
dhe pushtet për të dëbuar të gjithë demonët 
dhe për të shëruar sëmundjet. 

1 Jezus ll'u gri a dojspёrxacëllu shi ll'u dedi 
forcё shi fuqii pisti tuc djavujë, shi forcё ti 
vindëkari llёngôrrё. 

2 Dhe i dërgoi të predikonin mbretërinë e 
Perëndisë e të shëronin të sëmurët. 

2 Dapoja i'j pëtёrku tas spunё ti kratu a 
Dumёxё, shi s'vindëkё llëndëcjё. 

3 U tha: “Mos merrni gjë për rrugë, as shkop, 
as torbë, as bukë, as para dhe asnjëri prej jush 
të mos mbajë dy tunika. 

3 Astumsëna ll'u xësi: “Nu lloc cёva ku voj ti 
kali, niki pulan, niki trast, niki pёni, niki prax 
sh nu cënec doj palltax. 

4 Dhe në çdo shtëpi që të hyni, qëndroni atje 
derisa të largoheni prej andej. 

4 Tu aca kasё ci us intrac, ako stёtec pën kёnd 
s'fuxic. 

5 Po të mos ju mirëpresin, kur të dilni prej atij 
qyteti, shkundni pluhurin nga këmbët tuaja, si 
dëshmi kundër tyre.” 

5 Ma kë vёrr nu v'i aprôqё, kёnd s'ishac di 
acell billok skuturac pullbёra di çëçôrrё a vôsti, 
tas ll'u spunec ci hjic kondra ku nёsh.” 

6 Ata u nisën e shkuan nga fshati në fshat, 
duke predikuar ungjillin dhe duke shëruar 
njerëz kudo. 

6 Dishepujё nqësirё shi nesёrё pit hor, ju 
spunia ti evanghelu shi jucёdo vindёka. 

7 Tetrarku Herod kishte dëgjuar për gjithçka 
që kishte ndodhur dhe po shastisej, sepse disa 
thoshin që Gjoni ishte ngjallur prej të 
vdekurve. 

7 Herod tetrarku avxё ti tuti aisti ci avja 
unxitё shi s'i stinahorsi, kё ndoj xëcja ci Joan 
esti injjat di mort, 

8 Disa thoshin që ishte shfaqur Elia; disa të 
tjerë thoshin që ishte ngjallur përsëri njëri prej 
profetëve të moçëm. 

8 ndoj allc xëcja ci ara funusit Elia, shi ndoj 
allc xëcja ci ara injjat un di profecje veq. 

9 Dhe Herodi tha: “Gjonit unë i preva kokën; 
por kush është ky për të cilin po dëgjoj të tilla 
gjëra?” Dhe kërkonte ta shihte. 

9 Herod xësi: “All Joan j'am tëjatё kapu, ma 
kaj esti aist ci ma avd di ahtari llukëri?” Shi 
këfta tas u vёdja. 
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10 Apostujt, kur u kthyen, e njoftuan për 
gjithçka që kishin bërë. Ai i mori me vete dhe 
u tërhoq veçmas në një qytet që quhej 
Betsaida. 

10 Kёnd s'turrarё, apostujё i'j spusërё a Jezus 
ti tuti llukërrë ci avja faptё. Ell i'j llo apostujё 
shi s'dёpёrtё singur ku nёsh tu unë kasabai ci 
s'akjёma Betsaid. 

11 Turmat, me ta marrë vesh, i vajtën pas; Ai i 
priti dhe u fliste për mbretërinë e Perëndisë, 
duke shëruar ata që kishin nevojë. 

11 Kёnd ômënjjё u llarё di hёbari aistё gjëji, 
nesёrё dupi nёs. Jezus j'ashtëptё gjini, shi ll'u 
spusi ti kratu a Dumёxё shi vindёka acej ci ara 
llёndëc. 

12 Dita filloi të thyhej; të dymbëdhjetë u 
afruan dhe i thanë: “Nise turmën, që të shkojë 
në fshatrat dhe në arat përreth për të bujtur e 
për të gjetur diçka për të ngrënë, sepse këtu 
jemi në një vend të shkretë.” 

12 Xua ahurhji s'tunerëkë shi dojspërxacëjё i'j 
s'i apurqarë a Jezus, shi i'j xësërё: “Nqёsja 
ômënjjё s'nagё pit hor shi pit bilokërrё 
afigërra, tas s'i ndragё shi s'mëkё, kё aist bilok 
esti shkret.” 

13 Por Ai u tha: “Jepuni të hanë.” Ata i thanë: 
“Nuk kemi më shumë se pesë bukë e dy 
peshq; veç po të shkojmë të blejmë ushqim 
për gjithë këtë popull.” 

13 Ma Jezus ll'u xësi: “Dëdecëllu voj cëva ti 
mëkari!” Ej j'u turrarё: “Noj avem gôllё cinci 
pёnj shi doj peshq. S'nëxem tas kupurёm pёni 
ti tuc aiç ômënj?” 

14 Sepse atje ishin rreth pesë mijë veta. Ai u 
tha dishepujve të Vet: “I vini të ulen në grupe, 
nga pesëdhjetë.” 

14 Ako ara aprôpja cincinjijё di burbac. Jezus 
ll'u xësi a dishepujllu: “Apunacij ômënjjё kiti 
cinxëc di ish!” 

15 Ata ashtu bënë dhe i ulën të gjithë. 15 Ej ashё fecërё sh j'apunarё tuc. 
16 Pastaj Ai mori pesë bukët e dy peshqit dhe, 

duke vështruar lart në qiell, i bekoi, i ndau dhe 
ua dha dishepujve t’ia vinin turmës përpara. 

16 Jezus llo cinci pënj shi doj peshq, anëllcё 
oqjё sus kiti cerl, këftё rucënjli a Lluj, l'i 
frrёmsi pënjli sh l'i dedi a dishepujllu tas ll'u 
dëdja a ômënjllu. 

17 Të gjithë hëngrën e u nginjën dhe me 
copat që u tepruan, u mbushën dymbëdhjetë 
shporta. 

17 Tuc mëkarё shi s'fënëtirё. Ci arrëmasi l'i 
adunarё shi s'i umpllurё dauspërxaci di shporti 
ku bukëc di pёni. 

18 Dhe ndodhi që ndërsa Ai po lutej mënjanë 
dhe dishepujt ishin me Të, Ai i pyeti duke 
thënë: “Kush thonë turmat se jam Unë?” 

18 Unôrё kёnd Jezus ma i'j fëcja duvai a 
Dumёxё tu un bilok singur, shi dishepujё ara 
ku nës, ell i'j tërbё: “Kum xёk ômënjjё, kaj est 
mini?” 

19 Ata u përgjigjën dhe thanë: “Gjon 
Pagëzori, të tjerë thonë Elia dhe disa të tjerë 
thonë që është ngjallur një nga profetët e 
moçëm.” 

19 Ej i'j xësërё: “Ndoj xëk kё esht Joan 
Pëtëxёtoru, allanc kё esht Elia, ndoj allc xëk kё 
esti injjat vërr di profecjë veq.” 

20 Ai u tha: “Po ju, kush thoni se jam Unë?” 
Pjetri, u përgjigj dhe tha: “Krishti i Perëndisë.” 

20 Dapoja ll'u xësi: “Ma voj kum xëcec, kaj 
est mini?” Pjetru i'j turrё xhuvapi: “Tini esht 
Hristollu a Dumёxё”. 

21 Atëherë Ai i paralajmëroi dhe i urdhëroi në 
mënyrë të prerë që këtë të mos ia thoshin 
askujt. 

21 Jezus i'j ursi ej tas nu i'j spunia a içvërruj ti 
aistё 
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22 Pastaj tha: “Biri i Njeriut duhet të vuajë 
shumë gjëra, të hidhet poshtë prej pleqve, prej 
kryepriftërinjve e prej skribëve, të vritet dhe të 
tretën ditë të ngjallet përsëri.” 

22 shi ll'u xësi kё Hjiju a Omu lipseshti s'i 
sturnjupsjastё mullt, kё nu us aprôqë aushje, 
prefcjë shi skribёnjjё. Dapoja us u vatёmë, ma 
dupi tre xëli us injjaxё. 

23 Pastaj Ai u tha të gjithëve: “Nëse ndokush 
dëshiron të vijë pas Meje, le të mohojë 
vetveten, të ngrejë përditë kryqin e vet dhe të 
Më ndjekë, 

23 Dapoja ll'u xësi a tutёllor: “Kaj vra s'jinё 
dupi mini, as fakё asha sinia a lluj, s'ja kёrucja a 
lluj kathi xuё shi s'mja shtjarrё. 

24 sepse kushdo që dëshiron të shpëtojë jetën 
e vet, do ta humbë atë; por kushdo që për 
hirin Tim do të humbë jetën e vet, do ta 
shpëtojë atë. 

24 Kajcёdo ci vra tas skapё bana a lluj, us'u 
qarё aca, shi kajcёdo ci u qeri bana a lluj ti 
sebepja a mja us'u skapё aca. 

25 Sepse ç’dobi ka njeriu nëse fiton tërë botën 
dhe humbet vetveten ose dëmtohet? 

25 Ci buniacё us avja omu ma s'llô tutё dunea 
shi s'qёra iti s'rrustuna sinia a lluj? 

26 Sepse kushdo që ka turp prej Meje dhe 
prej fjalëve të Mia, për të do të ketë turp edhe 
Biri i Njeriut, kur Ai do të vijë në lavdinë e 
Vet, lavdinë e Atit të Vet dhe të engjëjve të 
shenjtë. 

26 Ma Hjiju a Omu, kёnd s'jinё ku tinjia a lluj 
shi ku tinjia a Dumёxё shi a ëngjёllu, us'i'j jinё 
arrushëni ti acej ci s'arrushuniaxë di sebepja a 
mja, iti di zbôrrёli a njeli. 

27 Vërtet po ju them, këtu janë disa, të cilët 
nuk kanë për ta shijuar vdekjen derisa të 
shohin mbretërinë e Perëndisë.” 

27 Shi ku tutё mintja us v'i xёk kё, ndoj di 
acej ci sënt aô, nu us u vjadё môrtja n'i vёxutё 
kratu a Dumёxё”. 

28 Dhe ndodhi që tetë ditë pas këtyre 
bisedave, Ai mori me vete Pjetrin, Gjonin dhe 
Jakobin dhe u ngjit në mal për t’u lutur. 

28 Dupi optu xëli ci xësi aisti zbôrri, Jezus llo 
ku nёs Pjetru, Gjon shi Jakob, shi s'ja lënё tu 
munti tas allavdë Dumёxё. 

29 Ndërsa po lutej, pamja e fytyrës i ndryshoi 
dhe rrobat iu bënë të bardha dhe vetëtinin. 

29 Kёnd ma zburra, prosupu a lluj s'ja llёksi 
shi stranjli s'fecërё albi skёpërôsi. 

30 Dhe ja, dy burra, që ishin Moisiu dhe Elia, 
po bisedonin me Të. 

30 Dapoja vëxurё doj burbac ci ma zburra ku 
Jezus. Ara Moisiu shi Elia, 

31 Ata u shfaqën plot lavdi e po flisnin për 
largimin e Tij, që do ta përmbushte në 
Jeruzalem. 

31 ci s'funusirё ku llunjinё shi ma gra ti aca ci 
us patë Hristollu ku kurrfusera a lluj tu 
Jerusalem. 

32 Por Pjetrin dhe ata që ishin me të i kishte 
mundur gjumi. Kur u doli gjumi fare, panë 
lavdinë e Tij, si edhe të dy burrat që ishin 
bashkë me Të. 

32 Pjetru shi acej ci ara ku nës, j'avja kёcatё 
somu, ma kёnd s'i zhdëpёtarё, vëxurё 
skëpërara a lluj shi a doj burbacëllu ci ara ku 
nёs. 

33 Ndërsa këta po largoheshin prej Tij, Pjetri i 
tha Jezusit: “Mjeshtër, është mirë që ne të 
qëndrojmë këtu dhe të bëjmë tri tenda, një për 
Ty, një për Moisiun e një për Elian.” Ai nuk 
dinte ç’po thoshte. 

33 Kёnd ma s'përca Pjetru i'j xësi a Jezus: 
“Mvëcëtor, kit gjini ci hjim aô. S'skullëm tre 
tendi, unё ti tini, unё ti Moisiu shi unё ti Elia.” 
Pjetru nu shtja ci xëcja. 
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34 Ndërsa fliste kështu, erdhi një re dhe i 
mbështolli; ata i zuri frika, kur po hynin 
brenda resë. 

34 Kёnd ma zburra, vini un vimt shi j'adunё. 
Kёnd intrarё tu nor dishepujё s'aspërarё. 

35 Një zë doli nga reja, duke thënë: “Ky është 
Biri im i zgjedhur. Dëgjojeni!” 

35 Dapoja dit nor s'avxё unё bôci: “Aist esti 
Hjiju a njell ma aleptu. Avxacu!” 

36 Sapo pushoi zëri, Jezusi u gjend i vetëm. 
Ata heshtën e në ato ditë nuk i thanë askujt 
çka kishin parë. 

36 Kit s'avxё bôcja, Hristollu arrёmasi singur. 
Ej nu grirё, shi aca xuё nu i'j spusërё a içvёrruj 
ti tuti aceli ci avja vёxutё. 

37 Dhe ndodhi që ditën tjetër, kur po zbrisnin 
nga mali, Atij i doli përpara një turmë e 
madhe. 

37 Allantё xuё, kёnd dupunarё dit munti, ll'u 
isharё dininti mullc ômёnj. 

38 Dhe ja, një burrë nga turma thirri, duke 
thënë: “Mjeshtër, po të lutem, ma shiko djalin 
tim, sepse e kam të vetëm. 

38 Astumsëna un burbat i'j gri: “Mvëcëtor, 
c'fak rixhai, vex nihjamё ficorru a njell, kё ôm 
singur! 

39 Ja, e pushton një frymë dhe ai papritur 
bërtet, pastaj e shkund duke i nxjerrë shkumë 
dhe mezi e lëshon, pasi e ka dërrmuar fare. 

39 Ell s'i umpllё ku sufulltu urrut ci u faci tas 
aurrё, u skutërё shi u pёskёneshti pënd s'i'j 
skôtё spllumё di n'gurё. U kurmё mullt shi 
s'dëpërtjaxё ku mulltё zori di nёs. 

40 Iu luta dishepujve të Tu që ta nxirrnin 
jashtë, por ata nuk mundën dot.” 

40 Ll'u feç rixhai a dishepujllu a tëj tas u 
vindëka, ma nu pёturё.” 

41 Dhe Jezusi, duke u përgjigjur, tha: “O brez 
i pafe dhe i mbrapshtë, deri kur do të jem me 
ju e do t’ju duroj? Sillma djalin këtu.” 

41 Jezus ll'u xësi: “Ômёnj ci nu pistusic shi 
anapudh. Sh kit qёro us est ku voj? Pën kёnd 
us v'i arravd? Adu aô hjijёtu”. 

42 Ndërsa ky po afrohej, demoni e shkundi 
përtokë dhe e sfiliti. Jezusi e qortoi frymën e 
papastër, e shëroi fëmijën, dhe ia dorëzoi të 
atit. 

42 Kёnd ma o-ducja, djavollu u pёskёni 
mpadi fiçorru shi u përpёli. Ma Jezus u vërji 
sufulltu urrut, u vindëkë fiçorru, shi j'u turrë a 
tatësu. 

43 Të gjithë u mahnitën me madhërinë e 
Perëndisë. Por ndërsa të gjithë mrekulloheshin 
me gjithçka që bënte, Ai u tha dishepujve të 
Vet, 

43 Tuc s'hërёsirё ku buniaca ci feci Dumёxё. 
Kёnd tuc ma s'çudusja ku tuti aisti ci avja 
faptё, Jezus ll'u xësi a dishepujllu: 

44 “Ua vini veshin mirë këtyre fjalëve: Biri i 
Njeriut do të jepet në duar të njerëzve.” 

44 “Bëgacij ureqja gjini a zbôrrёllu ci us v'i 
xëc: Hjiju a Omu us s'i parada tu mënjli a 
ômёnjllu.” 

45 Por ata nuk po e merrnin vesh çdo të 
thoshte me këto fjalë, kuptimi i të cilave 
mbetej i fshehtë për ta, që të mos i kuptonin, 
dhe ata druheshin ta pyesnin për ato që tha. 

45 Ma ej nu l'aduqirё aisti zbôrri. Ci vra s'xëkё 
aisti zbôrri, nu u llôrё di hёbari, shi avja frikё 
tas u tёrba. 

46 Pastaj midis tyre lindi një debat: cili prej 
tyre do të ishte më i madhi. 

46 Namёsa di dishepuj s'i zdifeci unё 
muhabeti, kё kaj di nёsh ara ma mari. 
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47 Jezusi, duke e ditur çfarë po i brente 
zemrat e tyre, mori një fëmijë, e afroi pranë 
vetes 

47 Ma Jezus, ci u kunushtja mintja, sh inёma a 
llor, llo un cilëman shi u cёnu aprôpja. 

48 dhe u tha: “Kushdo që e pranon këtë 
fëmijë në emrin Tim, më pranon mua dhe 
kushdo që më pranon Mua, pranon edhe Atë 
që më ka dërguar Mua; sepse ai që është më i 
vogli mes gjithë jush, pikërisht ai është më i 
madhi.” 

48 Dapoja ll'u xësi a dishepujllu: “Kaj o-prôqё 
aist cilёman tu numa a mja, m'jari apurqatё 
anjia, shi kaj m'i aprôqё anjia, aprôqё acell ci 
m'i ari petërkutё. Ma njiku di tuc voj, acell esti 
ma marrё”. 

49 Gjoni u përgjigj dhe tha: “Mjeshtër, pamë 
dikë që dëbonte demonë në emrin Tënd dhe u 
përpoqëm ta pengonim, sepse ai nuk të vjen 
pas bashkë me ne.” 

49 Astumsëna Gjon i'j xësi: “Mvëcëtor, 
vëxum un om ci aurra djavullu pi numa a ta, 
shi noj nu o-llësёm, kё nu t'ja shtjarrё dinёpoj 
dadun ku noj.” 

50 Jezusi u tha: “Mos e pengoni, sepse kush 
nuk është kundër nesh, është me ne.” 

50 Ma Jezus ll'u xësi: “Nu u dëpёrtac, kё kaj 
nu esti kondra ku voj, esti ku voj”. 

51 Dhe ndodhi që ndërsa po plotësoheshin 
ditët e ngritjes së Tij lart, Ai mori rrugën i 
vendosur për në Jeruzalem. 

51 Kёnd ma s'apurqa xëlili ci us s'anëllca tu 
cerl, Jezus feci apofasi ti nëxeri tu Jerusalem, 

52 Dërgoi më parë lajmëtarët; ata shkuan dhe 
hynë në një fshat të samaritanëve për të 
përgatitur ardhjen e Tij. 

52 shi pëtёrku ma ninti acej ci us aducja 
hëbara. Kala, ej qindurirё tu unё hôrё di 
samaritanj tas i'j fëcja etёm ti Jezus 

53 Por ata nuk e pritën, sepse Ai ishte 
drejtuar për në Jeruzalem. 

53 ma ej nu j'apurqarё, kё Ell ara nqësit ti 
Jerusalem. 

54 Kur dishepujt, Jakobi dhe Gjoni, e panë 
këtë gjë, thanë: “Zot, a do Ti të themi të 
zbresë zjarr prej qiellit dhe t’i përvëlojë ata?” 

54 Kёnd dishepujë a lluj, Jakob shi Gjon u 
vëxurё aistё gjёji, i'j xësërë: “Jezus, vre tas 
s'dëdem komandë s'dëpunё di cerl foku shi s'i'j 
sterqastё?” 

55 Por Ai iu kthye dhe i qortoi. 55 Ma Jezus s'turrё sh i'j vërji. “Nu shtic di ci 
duh hjic umplluc. Hjiju a Omu nu vini tas l'i 
qarё sufullcjë a ômёnjllu, ma tas l'i skapë” 

56 Pastaj ata shkuan në një fshat tjetër. 56 Dapoja nesërё tu unё hôrё alltё. 
57 Dhe ndërsa po ecnin rrugës, dikush i tha 

Atij: “Unë do të të ndjek kudo që të shkosh.” 
57 Kёnd ma imna kala, un di nёsh xësi: “Us 

t'ja shtjerr jucëdo ci us nex.” 
58 Jezusi i tha: “Dhelprat kanë strofulla dhe 

zogjtë e qiellit kanë fole, por Biri i Njeriut nuk 
ka ku të mbështesë kokën.” 

58 Ma Jezus llu xёsi: “Vulpja ari guvё shi pujё 
tu cerl ar kubajur, ma Hjiju a Omu nu ari bilok 
ju s'ndôpёrrё kapu”. 

59 Dhe i tha një tjetri: “Më ndiq.” Por ai i tha: 
“Zot, më lër më parë të shkoj e të varros tim 
atë.” 

59 A unuj allt i'j xёsi: “Hajdi dupi mini!” Ma 
ell ju turrё: “Jezus, allasёmi tas neg s'ngrop ma 
ninti tati a njell.” 

60 Ai i tha: “Lëri të vdekurit të varrosin të 
vdekurit e tyre; ndërsa ti shko dhe prediko 
mbretërinë e Perëndisë.” 

60 Jezus i'j xёsi: “Allasij morcjё s'ngrôpё 
morcjё a llor, sh'tini fux tas spunj ti kratu a 
Dumёxё”. 
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61 Edhe një tjetër tha: “Zot, unë do të të 
ndjek; por më lejo më parë t’u lë lamtumirën 
atyre që kam në shtëpi.” 

61 Un allt i'j xёsi: “Mini us jin dupi tini, Jezus, 
ma allasёmi tas s'mi adun ma nunti ku ômënjjё 
ali kasi.” 

62 Dhe Jezusi i tha: “Askush që vë dorën në 
parmendë dhe shikon prapa, nuk është i 
përshtatshëm për mbretërinë e Perëndisë.” 

62 Jezus i'j xësi: “Kajcëdo ci bagё mёna pi 
parmёndё shi u tôrrё kapu dinipoj, nu pôti 
s'fakё llukёrru a Dumёxё”. 

  
Kapitulli 10 Luka 10 

1 Dhe pas këtyre Zoti caktoi edhe 
shtatëdhjetë [e dy] të tjerë, dhe i dërgoi dy e 
nga dy para Tij në çdo qytet e vend ku kishte 
ndër mend të shkonte Ai vetë. 

1 Dupi aisti llukёri, Jezus pёtёrku shaptixëx i 
doj allc. I'j pёtёrku dininti doj kiti doj tu kathi 
kasabai shi tu kathi bilok ju us nёxja ell ishish. 

2 Dhe u thoshte: “Të korrat janë të shumta, 
por argatët janë të paktë; lutjuni Zotit të të 
korrave, që Ai të nxjerrë argatë në të korrat e 
Veta. 

2 Shi llu xёsi: “Gërru estan esti fapt mullt, ma 
ômënj t'i llukrari sёnt pucënj. Fëcecij rixhai a 
domёsu u agërru s'vi pёtrakё avau ti llukrari tu 
agërrë a-llor. 

3 Shkoni! Ja, po ju dërgoj si qengjat në mes të 
ujqve. 

3 Fuxic, ja ma vi pёtrek ka njejë namësa di 
lluq. 

4 Mos merrni me vete as kuletë, as trastë e as 
opinga, dhe askënd mos përshëndetni rrugës. 

4 Nu lloc içcëva ku voj, niki prax, niki trasti, 
niki pёpucё. Kala nu zburrac ku vёrr. 

5 Dhe në çdo shtëpi që të hyni, më parë 
thoni: ‘Paqja qoftë në këtë shtëpi’. 

5 Tu kajcëdo kasё ci us intrac, ma ninti xëcec: 
‘Irini sh buniacё s'ajbё tu aistё kasё!’ 

6 Dhe në qoftë atje ndonjë bir i paqes, mbi të 
do të qëndrojë paqja juaj, përndryshe, do të 
kthehet te ju. 

6 Ma kё vёrr ako esti hjij di irini, ruçënjli a 
vôsti us kadё pi nёs, ma kё nu esti, us'i tôrrё lla 
voj. 

7 Dhe qëndroni në atë shtëpi, duke ngrënë e 
duke pirë çfarë t’ju japin; sepse punëtori e ka 
me hak pagën e vet. Mos kaloni nga shtëpia në 
shtëpi. 

7 Qinduric tu aca kasё, mёkac shi bjec ci us vi 
bagё dininti, kё acell ci llukraxё ari ndrept tas 
s'i pulltjaxё. Nu tёrcec di lla unё kasё tu 
allantё. 

8 Dhe në çdo qytet ku do të hyni dhe do t’ju 
presin, hani çfarë t’ju vënë përpara. 

8 Tu cёdo bilok ci us intrac shi us v'ja 
shtjaptё, mёkac ci us vi bagё dininti, 

9 Shëroni të sëmurët që janë atje dhe u thoni: 
‘Mbretëria e Perëndisë ju është afruar’. 

9 vindёkac llëndёcje ci sënt ako shi xëcec: 
‘Kratu a Dumёxё esti ku voj.’ 

10 Por në atë qytet ku do të hyni dhe nuk do 
t’ju presin, dilni nëpër rrugët e tij dhe thoni, 

10 Ma kё intrac tu vёrrё kasabai shi nu us v'ja 
shtjaptё gjini, ishac tu padi sh xëcec: 

11 ‘Edhe pluhurin e qytetit tuaj që na është 
ngjitur ndër këmbë, po e shkundim kundër 
jush; veçse ta dini që mbretëria e Perëndisë po 
afrohet’. 

11 ‘Sh'pullbëra a biloku a vost, ci esti alёqitё 
pi çëçôrrё a nosti ma u skuturёm s'arrëmënё 
ku voj. Ma gollё s'u shtic kё kratu a Dumёxё 
esti aprôpja.’ 

12 Po ju them që në atë ditë më e lehtë do të 
jetë për Sodomën, sesa për atë qytet. 

12 Mini us vi xëk, kё aca xuё Sodoma us o-jbё 
ma lëshôrё di aistё kasabai”. 
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13 Mjerë ti, Korazin! Mjerë ti, Betsaida! Sepse 
po të ishin bërë në Tir e në Sidon mrekullitë 
që janë bërë te ju, ata do të ishin penduar prej 
kohësh, duke u veshur me thasë e duke 
ndenjur në hi. 

13 “Kavaj di tini Korazin! Kavij di tini 
Betsaidё! Ma s'ara fapti tu Tir shi tu Sidon 
aceli bunec ci s'fecërё lla voj, ej us ara fapc 
pishmani ku qёro. Us'i mvështja ku sac shi us'i 
apuna tu qёnushё. 

14 Por po ju them se në ditën e gjykimit Tiri e 
Sidoni do ta kenë më të lehtë se ju për të 
duruar. 

14 Sh ku-tutё-aca, ti Tir shi Sidon us hjibё ma 
lёshôrё di voj tu xua ali ndreptjaci. 

15 Dhe ti, Kapernaum, mos vallë do të 
lartësohesh deri në qiell? Poshtë në ferr do të 
gremisesh. 

15 Ma tini, Kafarnaum, naka vëhj us t'i anallc 
pënd tu cerl? Tu katrani us kax. 

16 Ai që ju dëgjon ju, më dëgjon Mua, dhe ai 
që ju përbuz ju, më përbuz Mua dhe ai që më 
përbuz Mua, përbuz Atë që më ka dërguar 
Mua.” 

16 Kaj vi askulltё avau, m'jari askulltatё anjia, 
shi kaj nu vi aprôqё avau, nu mi aprôqё niki 
anjia. Kaj nu mi aprôqё anjia, nu us aprôqё 
niki acell ci m'jari pёtёrkutё”. 

17 Dhe ata të shtatëdhjetë [e dy] u kthyen të 
gëzuar, duke thënë: “Zot, edhe demonët po na 
nënshtrohen në emrin Tënd.” 

17 Shaptixëc i doj dishepujё s'turrarё mullt 
hërёsic, shi i'j xësërё: “Jezus, shi djavujё 
s'apunarё di numa a ta.” 

18 Ai u tha: “E shihja se si binte Satani nga 
qielli si një vetëtimë. 

18 Jezus ll'u xësi: “U vëxuj Satan kёnd ma 
këdja di sus ka rrufei. 

19 Ja, ju kam dhënë fuqi që të shkelni mbi 
gjarpërinj e akrepa dhe të mposhtni çdo fuqi të 
armikut dhe asgjë nuk do t’ju dëmtojë. 

19 Ja, v'jam datё forcë tas kёllkac pisti 
nёpёrtic shi akrepënj, shi pisti fuqia a cёlluj ci 
nu v'i vra. Içvёrr nu us v'i fakё sёllbicё. 

20 Megjithatë mos u gëzoni që frymët ju 
nënshtrohen; por gëzohuni që emrat tuaj janë 
shkruar në qiej.” 

20 Sh ku-tutё-aca, nu v'i hёrёsic kë s, i apunё 
sufëllcjë, ma hërёsicvё kë numëli a vôsti sёnt 
skërati ako nxjanё”. 

21 Në po atë orë Ai u ngazëllua në Frymën e 
Shenjtë dhe tha: “Po të lëvdoj Ty, O Atë, Zot i 
qiellit dhe i dheut, që ua ke fshehur këto gjëra 
të mençurve dhe të zgjuarve dhe ua ke zbuluar 
të vegjëlve. Po, o Atë, sepse kështu të ka 
pëlqyer Ty. 

21 Tu acell qёro Jezus s'i umpllu ku hërau, di 
Sëmtulu Duh sh xёsi: “Ti efharitisest, o 
Dumёxё, Domn a cerlu shi ali dunei, kё l'aj 
askumtë aisti llukёri ti acej ci sent mintimenj, 
shi l'aj zdiviliti ti acej ci sёnt njic. Ashë, o 
Dumёxë, kё ashё aj vrutë tini. 

22 Gjithçka më është dorëzuar nga Ati Im 
dhe askush veç Atit nuk e di se kush është Biri 
dhe askush nuk e di se kush është Ati përveç 
Birit dhe atij të cilit Biri dëshiron t’ia zbulojë.” 

22 Tuti nj'i sënt dati di Përintili a njell. Içvërr 
nu u kёnôshti Hjijёsu ka Përintili, shi içvërr nu 
u kёnôshti Përintili kum u kënôshti Hjijёsu a 
lluj, sh acell ci Hjiju vra tas si'j spunё”. 

23 Dhe duke u kthyer nga dishepujt, u tha 
mënjanë: “Lum sytë që shohin ato që shihni 
ju. 

23 Dapoja Jezus s'turrё kiti dishepuj sh ll'u 
xësi ahorja: “Hara di oqjё ci vёd aca ci vëdec 
voj! 

24 Sepse, po ju them, që shumë profetë dhe 
mbretër kanë dashur t’i shohin ato që shihni ju 

24 Us v'i xёk kё mullc profec sh vësëjë ar 
vrutё tas vjadё aca ci ma vëdec voj, ma nu l'i 
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dhe nuk i kanë parë, të dëgjojnë ato që dëgjoni 
ju dhe nuk i kanë dëgjuar.” 

vёxurё dot; tas avdё ci ma avxac voj, ma nu l'i 
avxarё”. 

25 Dhe ja, një njeri i ligjit u ngrit për ta vënë 
në provë, duke thënë: “Mjeshtër, çfarë duhet 
të bëj që të trashëgoj jetën e amshuar?” 

25 Astumsëna un dhaskal a nomlu a Moisiu, 
si skullё tas u bagё tu provё Jezus sh i'j xësi: 
“Mvëcёtor, ci lipseshti s'fak tas hërёsest bana 
ningi Dumёxё?” 

26 Ai i tha: “Çfarë është shkruar në Ligj? Si e 
lexon ti?” 

26 Jezus i'j xёsi: “Ci si skirё tu nomlu a 
Moisiu? Ci kёnc tini ako?” 

27 Ai u përgjigj dhe tha: “Duaje Zotin, 
Perëndinë tënd me tërë zemrën tënde, me tërë 
shpirtin tënd, me tërë forcën tënde e me tërë 
mendjen tënde, duaje edhe të afërmin tënd 
ashtu si veten tënde.” 

27 Ell i'j xësi: “S, u vre Domnu, Dumёxёllu a 
tëll ku tutё inёma a ta, ku tut sufulltu a tёll, ku 
tutё putera a ta shi ku tutё mintja a ta, shi s'u 
vre allant ka kum vre sinia a ta.” 

28 Jezusi i tha: “Drejt u përgjigje; bëje këtë 
dhe do të jetosh.” 

28 Jezus i'j xësi: “U xësesh ndrept. Ashё fё, 
shi us bёnex.” 

29 Por ai, duke dashur t’i jepte të drejtë vetes, 
i tha Jezusit: “E kush është i afërmi im?” 

29 Ma ell, pedhis ci vra s'i'j dëdja ndreptjacё a 
sinia a lluj, i'j xësi a Jezus: “Kaj esti allant?” 

30 Dhe Jezusi iu përgjigj dhe tha: “Një njeri, 
që zbriste nga Jeruzalemi në Jeriko, ra në duar 
të kusarëve, të cilët, pasi e zhveshën dhe e 
rrahën, u larguan duke e lënë gjysmë të 
vdekur. 

30 Jezus j'u turrё: “Un om ma dupuna dit 
Jerusalem pënd di Jeriko sh gëxu tu mënjli a 
furёllu ci u zdupujarё, u bёturё, dapoja fuxirё 
shi o-llёsarё disa mort. 

31 Rastësisht, një prift që po zbriste asaj 
rruge, e pa dhe kaloi në anën tjetër të rrugës. 

31 Ako ma tërcja un preft shi kёnd u vёxu, 
tërku pi alltё kali. 

32 Po ashtu edhe një levit, që erdhi në atë 
vend, e pa dhe kaloi në anën tjetër. 

32 Ashё feci shi un levit, kёnd axhumsi tu 
acell bilok u vëxu sh tërku di alltё parti. 

33 Ndërsa një samaritan, që po udhëtonte, i 
shkoi pranë dhe, kur e pa, i erdhi keq. 

33 Ma un Samaritan ci ma tërcja ako, s'i 
apurqё sh kёnd u vёxu, i'j vini rrёu ti nёs. 

34 Iu afrua, ia lidhi plagët duke ia lyer me vaj 
e verë, e vuri mbi kafshën e vet, e solli në një 
bujtinë dhe u kujdes për të. 

34 Nesi aprôpja di nёs, j'amёnë untulem sh jin 
pisti plagё, shi j'u lëgё. Dapoja o-lёnё pi kallu a 
lluj, o-dusi tu un han shi i'j feci ysmeti. 

35 Të nesërmen, nxori dy denarë, ia dha 
bujtinarit dhe tha: ‘Kujdesu për të dhe çfarëdo 
shpenzimi të tepërt që të bësh, do të ta paguaj 
kur të kthehem’. 

35 Allantё xuё skôsi doj dinar, i'j l'i dedi a 
domёsu a hanu sh i'j xёsi: ‘Fëj ysmeti alluj sh 
kёnd s'mi torr us ti pulltest ti tuti ci aj faptë ma 
mullt.’ 

36 Cili prej atyre të treve, mendon ti se ishte i 
afërmi i atij që ra në duar të kusarëve?” 

36 Kaj di aiç treje mintuesht tini kё s'feci 
‘allant’ ti acell ci gëxu tu mënjli a furёllu?” 

37 Ai tha: “Ai që tregoi mëshirë për të.” 
Jezusi i tha: “Shko e bëj edhe ti të njëjtën gjë.” 

37 Ell xёsi: “Acell ci s'i spusi dёrut” Jezus i'j 
xёsi: “Fux, fё shi tini ashё!” 



LUKA – LUKA  

39 
 

38 Kur ishin në rrugë e sipër, Ai hyri në një 
fshat, ku e priti në shtëpinë e saj një grua me 
emrin Marta. 

38 Kёnd tërcja kala Jezus intrё tu unё hôrё, ju 
unё mujeri ku numa Marta o-kjëmё tu kasa a 
je. 

39 Kjo kishte një motër që quhej Mari. Edhe 
kjo u ul tek këmbët e Zotit e po dëgjonte 
fjalën e Tij. 

39 Ija avja unё sor ku numa Mari, ci stëtu tu 
çëçôrrё a Jezus shi avxa zbôrrëli a lluj. 

40 Por Marta, që ishte e zënë me punët e 
shumta të shërbimit, iu afrua dhe i tha: “Zot, a 
nuk të vjen keq që ime motër më la vetëm të 
shërbej? Thuaji pra asaj që të më ndihmojë.” 

40 Ma, Marta ara akëcatё ku mullti llukёri, 
tjaca vini lla Jezus shi i'j xësi: “Domne, a nu aj 
bёgatё ôrё kë sormja nj'i l'ari allёsatë tuti 
llukёrrё anjia? Xëj tas jinё s'nja xhutё.” 

41 Dhe Zoti, duke u përgjigjur, i tha: “Marta, 
Marta, kujdesesh dhe shqetësohesh për shumë 
gjëra. 

41 Ma Jezus j'u turrё: “Martё, Martё, tini esht 
stinahorsitё shi akёcatё ku mullti llukёri, 

42 Por një gjë është e nevojshme. Maria 
zgjodhi pjesën e mirë, që nuk do t’i merret.” 

42 ma gôllё un lluk esti bun. Maria alepsi acell 
ma bunu, ci nu us i'j fugё xhaba”. 

  
Kapitulli 11 Luka 11 

1 Një ditë ishte në një vend e po lutej. Si 
mbaroi, njëri prej dishepujve të Tij i tha: “Zot, 
na mëso të lutemi, ashtu si i ka mësuar Gjoni 
dishepujt e vet.” 

1 Jezus ma fëcja duvai tu un bilok. Kёnd 
bitisi, un di dishepujё i'j xësi: “Jezus, mvjacёni 
tas fëcem duvai, ashё kum i'j mvëcё Joan 
dishepujё a lluj.” 

2 Ai u tha: “Kur të luteni, thoni, O Atë, u 
shenjtëroftë emri Yt. Ardhtë mbretëria jote. 

2 Ell ll'u xёsi: “Kënd s'fëcec duvai xëcec: 
Dumёxё, s'i llunjinësjastё numa a ta, S'jinё 
kratu a tёll! 

3 Na jep çdo ditë bukën tonë të përditshme. 3 Dëni pënia ti kathi xuё 
4 Falna mëkatet tona; sepse edhe ne i falim të 

gjithë ata që na detyrohen neve. Dhe mos na 
shtjer në ngasje.” 

4 S'ni hёrxesht amartiili a nôsti Ka kum sh noj 
hёrxim amartiili A cëllor ci fak ti noj. Nu ni 
pinxi tu zilii.” 

5 Ai u tha: “Mendo sikur njëri prej jush që ka 
një mik, t’i shkojë atij në mes të natës e t’i 
thotë: ‘O mik, më jep hua tri bukë, 

5 Dapoja ll'u xёsi: “O-kёcëm kё un di voj ari 
un ôspi. Nesi lla nёs namësa di nôpti shi i'j 
xësi: ‘Ôspe, dënj tre pёnj, 

6 sepse më ka ardhur prej udhe një miku im 
dhe nuk kam çfarë t’i vë përpara’ 

6 kё nj'ari vinitё un ôspili a njell sh nu am 
cëva si'j bag dininti.’ 

7 dhe ai, nga brenda, duke u përgjigjur, t’i 
thotë: ‘Mos më shqetëso; dera është tashmë e 
mbyllur, dhe fëmijët e mi janë në shtrat bashkë 
me mua; nuk mund të ngrihem të të jap’. 

7 Ell i'j tôrrё xhuvapi di nunt: ‘Nu nj'a sparxi 
rehatja! Tora am nkisё usha sh avem gëxutё ti 
durnjeri, sh mini sh çilëmanjjë. Nu pot s'mi 
skoll tas s'ic dau cëva.’ 

8 Po ju them, edhe po të mos ngrihet për t’i 
dhënë gjë, për hir të miqësisë, megjithatë, i 
mërzitur nga këmbëngulja e tij, do të ngrihet e 
do t’i japë aq sa i nevojitet. 

8 Mini us v'i xëk ci, sh ma s'nu vra s'i skôllё 
tas i'j da cёva kё ôri ôspi, us'i skôllё tas i'j da 
ahtёnt kit i'j lёpseshti di sebepja ci ell nu 
s'dëpërtjaxë, ma kaftë fërë-di-alltë napoj. 
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9 Edhe unë po ju them: ‘Lypni dhe do t’ju 
jepet; kërkoni dhe do të gjeni; trokisni dhe 
dera do t’ju hapet’. 

9 Sh mini us v'i xёk: ‘Kёftac shi us v'i da, 
kёftac shi us afllac, dëdec pi ushё shi us u 
zhdikidё. 

10 Sepse kushdo që lyp, merr; ai që kërkon, 
gjen, dhe atij që troket, dera do t’i hapet. 

10 Kё acell ci kaftё us ja, kaj kaftё us afllё, shi 
acell ci da pi ushё us i'j s'i zhdikidё. 

11 Dhe cili prej jush është atë i tillë që, po t’i 
kërkojë djali peshk, në vend të peshkut do t’i 
japë një gjarpër? 

11 Ari namёsa di voj vërr përinti ci us i'j dëdja 
a çilëmanu ci kaftë peshk, unë nëpërtёkё tu 
biloku a peshtili? 

12 Ose, po t’i kërkojë vezë, do t’i japë një 
akrep? 

12 Iti, ma kë çilëmanu kaftё ou, us i'j dëdja un 
akrep? 

13 Nëse ju pra, që jeni të ligj, dini t’u jepni 
dhurata të mira fëmijëve tuaj, sa më tepër Ati 
në qiell do t’u japë Frymën e Shenjtë atyre që e 
kërkojnë Atë?” 

13 Ma kë voj ci hjic urruc, shtic tas i'j dёdec a 
cilёmanu a vost gjëji buni, ahtënt ma mullt 
Dumёxё us ll'u da di sus Sëmtul Duh a cёllor 
ci us j'u kaftё’”. 

14 Jezusi po nxirrte një demon [që ishte] i 
pagojë. Dhe ndodhi që, kur demoni doli 
jashtë, i pagoji foli; turmat u mrekulluan. 

14 Jezus ma aurra un djavoll ci ara djavollu a 
cëllor ci nu gra. Kёnd o-urrarё djavollu, 
memecu gri shi ômënjjё s'hërёsirё. 

15 Por disa prej tyre thanë: “Ai i dëbon 
demonët me anë të Beelzebulit, të parit të 
demonëve.” 

15 Ma ndoj di nёsh xёsërё: “Ell j'aurrё djavujё 
ku fuqia a Beelzebul, ma marrё di tuc djavujë.” 

16 Të tjerët, duke u përpjekur ta vinin në 
provë, kërkonin prej Tij shenjë nga qielli. 

16 Ndoj allc ti bёgari tu provё i'j kёftarё unё 
alltë çudii dit cerl. 

17 Por Ai, duke i ditur mendimet e tyre, u tha: 
“Çdo mbretëri e përçarë në vetvete, 
shkatërrohet, dhe shtëpia e përçarë shembet. 

17 Ma Jezus ci kunushtja mintja a llor llu xёsi: 
“Kathi krat përcat s'asparxi, sh kasёli a lluj 
s'rrёstônё unё dupi allantё. 

18 Madje edhe Satani, po të jetë i përçarë në 
vetvete, si do të qëndrojë mbretëria e tij? Sepse 
ju thoni që i dëboj demonët me anë të 
Beelzebulit. 

18 Ma kё shi Satan esti përcat, kum pôti 
s'qindurastё kratu a lluj, pedhis ci voj xëcec kё 
mini j'aurr djavujё ku fuqia a Beelzebul? 

19 Nëse Unë i dëboj demonët me anë të 
Beelzebulit, po bijtë tuaj me anë të kujt i 
dëbojnë? Prandaj, vetë ata do të jenë gjykatësit 
tuaj. 

19 Ma kë mini j'aurr djavujё ku fuqia a 
Beelzebul, fumeja a vôstё ku ci fuqii j'aurrë? Ti 
aistё sebepi e'j us hjibё dhiqigor ti voj. 

20 Por nëse Unë i dëboj demonët me gishtin 
e Perëndisë, atëherë mbretëria e Perëndisë ka 
ardhur te ju. 

20 Ma kë mini j'aurr djavujё ku fuqia a 
Dumёxё, astumsëna kratu a Dumёxё ari vinitё 
lla voj. 

21 Kur një njeri i fortë, i armatosur mirë, e 
ruan shtëpinë e vet, i gjithë malli i tij është i 
siguruar. 

21 Kёnd un om vërtos, ci ari shi armё, u 
vjagjё kasa a lluj, malla, avera shi gjёja a lluj nu 
pôti s'i kërtjastё di vёrr. 

22 Por, kur një më i fortë se ai vjen dhe e 
mund atë, ia merr armët te të cilat ai kishte 
besim, dhe e ndan plaçkën e grabitur. 

22 Ma kë vёrr allt esti ma vërrtos di nёs, u 
rrёstônё shi ju ja arma. Plaçka a lluj u ja shi u 
parcё ku allc ômёnj. 
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23 Kush nuk është me Mua, është kundër 
Meje, dhe kush nuk mbledh me Mua, 
shkapërdan. 

23Kaj nu esti ku mini, esti kondra ku mini, sh 
kaj nu adunё ku mini rrёspёndeshti”. 

24 Kur fryma e papastër del jashtë prej 
njeriut, shkon nëpër vende të thata e kërkon të 
prehet dhe, kur nuk gjen qetësi, thotë: ‘Do të 
kthehem në shtëpinë time prej nga kam dalë.’ 

24 “Kёnd esi di omu, sufulltu urrut jini 
afigёrra pit bilokёri fёrё apё, kaftё rehatja sh 
kёnd nu u afllё xëci: ‘Us mi torr lla kasa a mja 
di ju ishaj’. 

25 Dhe kur vjen, e gjen të pastruar dhe të 
rregulluar. 

25 Kёnd jini u afllё omu pëstrit sh ndrept. 

26 Pastaj shkon e merr edhe shtatë frymë të 
tjera, më të liga se vetja; ato hyjnë e banojnë 
atje; gjendja e atij njeriu tani bëhet më e keqe 
se më parë.” 

26 Dapoja nexi, afllё shi aduci dupi nёs shapti 
sufёllti urruti allti ma sllagj di nёs, intrё sh 
bёniaxё ako. Ashё, acell om s'faci ma sllab di 
ma ninti”. 

27 Dhe ndodhi që, kur po i thoshte këto 
gjëra, një grua nga turma i tha me zë të lartë: 
“Lum barku që të mbajti dhe gjiri që të 
mëndi.” 

27 Kënd xëcja aisti zbôrri, unё mujeri ci ara 
namёsa di ômënj skullё bôcja shi xësi: “Hara 
di pёndёku ci t'i ari cënutё shi sinu ci t'i ari 
hërritё ku llapti”. 

28 Por Ai i tha: “Për më tepër, lum ata që 
dëgjojnë fjalën e Perëndisë dhe e mbajnë.” 

28 Ma Jezus i'j xësi “Ma gjini esti, hara di acej 
ci u avd zbôrru a Dumёxё shi u vjagjё”. 

29 Ndërsa turmat po dyndeshin, Ai filloi të 
thoshte: “Ky brez është një brez i lig; kërkon 
shenjë dhe shenjë nuk do t’i jepet, veç shenjës 
së Jonas. 

29 Kёnd ômёnjjё ma s'aduna, Jezus ahurhji 
tas xёkё: “Aistё farё di ômёnj esti anapudhё. 
Ej kaftë un semn bun, ma allor nu us i'j s'i da 
içvërr semn ma mullt di semnu a profetu Jona. 

30 Sepse ashtu sikurse Jona u bë shenjë për 
banorët e Ninivës, po ashtu do të jetë edhe 
Biri i Njeriut për këtë brez. 

30 Ashё kum s'feci Jona semn ti ômёnjjё ali 
Ninivi, ashё us hjibё shi Hjiju a Omu semn ti 
aistё farё di ômёnj. 

31 Mbretëresha e Jugut do të ngrihet ditën e 
gjykimit me njerëzit e këtij brezi dhe do t’i 
dënojë, sepse ajo kishte ardhur nga skajet e 
dheut për të dëgjuar mençurinë e Solomonit, 
dhe ja, këtu ka një më të madh se Solomoni. 

31 Mujera vёsёjë di Sheba us injjaxё xua di 
ndreptjacё, dadun ku ômёnjjё a shtëlluj 
qёrollu, shi us l'i dunuastё, kё ija vini di 
marxëna a lloku tas askulltё zbôrrёli mintimeni 
a Solomon. Sh ja aô esti un ma mari di 
Solomon. 

32 Ditën e gjykimit burrat e Ninivës do të 
ngrihen me këtë brez dhe do ta dënojnë; sepse 
ata u penduan nga predikimi i Jonas, dhe ja, 
këtu ka një më të madh se Jona. 

32 Ômёnjjё di Ninivë us injjaxё xua ali 
ndreptjaci dadun ku aistё farё shi us u 
dunuastё, kё ej s'fecërё pishmani kёnd feci 
predikimja Jonai. Sh ja, aôci esti un ma mari di 
Jonai. 

33 Askush, pasi të ketë ndezur kandilin, nuk e 
vë në një vend të fshehtë [as nën karroqe], por 
në shandan, në mënyrë që ata që hyjnë, të 
shohin dritën. 

33 Içvërr nu o-prindi këndilla tas u bagё tu 
bilok askumt sum kёpёsteri. Aca s'bagё tu 
biloku a je, tas u vjadё llunjina acej ci intrё 
nunt. 
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34 Kandili i trupit është syri yt; po të jetë syri 
yt i shëndoshë, i tërë trupi yt është i ndriçuar; 
por po të jetë i ligë, edhe trupi yt është në 
errësirë. 

34 Llunjina a prosupu esti oqu. Ma kë oqu a 
tëll esti vërtos, tut prosupu a tell us hjibё 
llunjinёsit, ma kё oqu a tëll esti llёnxut, tut 
prosupu a tell us hjibё ka tu skutidhi. 

35 Prandaj, hap sytë se mos drita brenda teje 
është errësirë. 

35 Tiaca s'aj mintja ci llunjina a ta s'nu hjibё 
skutidhi. 

36 Pra, nëse i tërë trupi yt është i ndriçuar, pa 
pasur ndonjë pjesë të errët, do të jetë i 
ndriçuar i tëri, si në rastin kur kandili të 
ndriçon me shkëlqimin e vet.” 

36 Ma kё tut prosupu a tell esti plin di llunjinё 
shi fërё skutidhi tu tuti përcli, ell us hjibё ntreg 
ku llunjinё, ashё kum esti llunjinёsitё 
llombadha aprasё”. 

37 Dhe, ndërsa po fliste, një farize i kërkoi që 
të hante drekë me të; Ai hyri dhe u shtrua në 
tryezë. 

37 Ako ju zburra Jezus, un farise o-kjëmë tas 
mëkë lla kasa a lluj. Jezus nesi shi stëtu tu 
trapeze. 

38 Por kur farizeu e pa, u habit që Ai nuk bëri 
larjen para se të hante. 

38 Fariseu s'çudusi kënd vëxu ci Ell nu l'i llë 
mënjli dininti ali mëkari. 

39 Atëherë Zoti i tha: “Vërtet, ju farizenjtë 
pastroni anën e jashtme të kupës e të pjatës, 
ndërsa përbrenda jeni të mbushur me grabitje 
dhe ligësi. 

39 Sh Jezus i'j xësi a lluj: “Tora, voj farisenjjë 
pëstric partja di nafôrë ali kupi sh ali pjati, ma 
di nunt hjic tut rrutjacë sh babëzii. 

40 O të pamend! Ai që ka bërë anën e 
jashtme, vallë nuk ka bërë edhe të 
brendshmen? 

40 Zurr sh tëvëqej! Acell ci feci partja di 
nafarë a nu adërë shi partja di nunt? 

41 Pra, jepni më mirë si lëmoshë ato që janë 
brenda, dhe ja, gjithçka do të jetë e pastër për 
ju. 

41 Tiaca dac prota di aceli ci avec nunt, shi us 
l'avec pëstriti tuti. 

42 Por mjerë ju, o farizenj! Sepse ju jepni të 
dhjetën e mendrës dhe të ryzës e të çdo lloj 
barishteje dhe lini pas dore drejtësinë dhe 
dashurinë e Perëndisë; këto gjëra duhej të ishin 
bërë, pa i lënë pas dore edhe ato të tjerat. 

42 Ma, kavaj di voj farisenj! Voj i'j dëdec a 
Dumëxë unë di xaci përc di mëndra ci avec, 
unë di xaci përc di njej sh di jarbë, ma allësac 
di-unë-parti ndreptjaca shi vrera a Dumëxë. 
Aisti lipseshti s'fëcec, sh nu allësac di-unë-parti 
allanti. 

43 Mjerë ju o farizenj! Sepse doni vendet e 
nderit në sinagoga, si edhe përshëndetje në 
treg. 

43 Kavaj di voj farisenj ci v'arëseshti tas 
akëcac bilokërrë ma buni pit sinagogi shi vrec 
s'vi fakë tinjii tu padi! 

44 Mjerë ju! Sepse u ngjani varreve që nuk 
shihen, mbi të cilat ecin njerëzit, pa e ditur.” 

44 Kavaj di voj ci hjic ka miriminc fërë 
shënjë, ci ômënjjë l'i kallkë n'i shtjutë”. 

45 Pastaj, njëri prej njohësve të ligjit, duke u 
përgjigjur, tha: “Mjeshtër, duke thënë këto 
gjëra, po na fyen edhe ne.” 

45 Un di dhaskalënjjë a nomlu i'j xësi: 
“Mvëcëtor, tini ma n'i apunj mullt ci ma n'i xëc 
aisti zbôrri.” 

46 Ai tha: “Mjerë edhe ju, o interpretues të 
ligjit! Sepse u vini njerëzve barrë që nuk mund 

46 Ma Jezus i'j xësi: “Kavaj sh voj dhaskalënj 
a nomlu a Moisiu, kë i'j ngërkac ômënjjë ku 
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të mbahen, ndërsa ju vetë nuk ngrini as gishtin 
për t’i prekur. 

unë sarcënë grau, ma ishish voj nu zbëtac niki 
xedëtu tas i'j cënec! 

47 Mjerë ju! Sepse ndërtoni varret e atyre 
profetëve, që etërit tuaj i vranë. 

47 Kavaj di voj ci skullac miriminc ti profecjë 
ci i'j vëtëmarë përincjë a voç. 

48 Pra, ju jeni dëshmitarë dhe miratoni ato 
çka kanë bërë etërit tuaj, sepse ata vërtet i 
vranë, kurse ju u ndërtoni varret. 

48 Ashё spunec kё hjic tu unё minti ku 
llukërrë ci fëcërë përincjë a voç, kë ej i'j 
vëtëmarë profecje shi voj llu skullac miriminc. 

49 Prandaj, edhe mençuria e Perëndisë tha: 
‘Do t’u dërgoj profetë e apostuj, disa prej të 
cilëve ata do t’i vrasin dhe disa do t’i 
përndjekin, 

49 Tiaca shi Dumëxë tu ndreptjaca a lluj ari 
xësë: ‘Mini us v'i pëtrek profec shi apostuj, ma 
ej us i'j vatëmë shi ndoj allc us j'ashtjarrë, 

50 prandaj, gjaku i të gjithë profetëve që u 
derdh, që prej themelimit të botës, t’i kërkohet 
këtij brezi, 

50 ci ômënjjë a shtëlluj qërollu s'arrëmënë tu 
steps ti sënxili ci esti vërsat di tuc profecjë, di 
kënd s'feci dunea, 

51 nga gjaku i Abelit deri te gjaku i Zakarisë, 
që u vra midis altarit dhe tempullit.’ Po, po jua 
them, këtij brezi do t’i kërkohet llogari. 

51 di sënxëli a Abel, pën tu sënxëli a Zakaria, 
ci u vëtëmarë namësa di altar shi di ajodhimë. 
Ashë, ashë us v'i xëk, kë ti aistë gjëji us 
arrëmënë ku steps aistë farë di ômënj. 

52 Mjerë ju, o mësues të ligjit! Sepse ju keni 
marrë çelësin e dijes; ju vetë nuk hytë, por 
penguat ata që donin të hynin.” 

52 Kavaj di voj dhaskalënj di nomlu a Moisiu, 
kë avec llôtë ti sinia a vôstë keja ali mvëcari! 
Ashë, niki ishish voj nu intrat, sh allanc i'j 
qëdëkat tas intrë nunt.” 

53 Dhe kur doli prej andej, skribët dhe 
farizenjtë filluan ta marrin mëri keqas e ta 
sulmojnë me pyetje për shumë gjëra, 

53 Kënd Jezus ishë, skribënjjë shi farisenjjë 
ahurhjirë s'i nërrastë shi s'aminë soj di soj di 
zbôrri, 

54 duke i ngritur kurth për të kapur ndonjë 
gjë që mund t’i shpëtonte nga goja. 

54 tas i'j kaftë mintja, shi si'j skulla kurthi ti 
cëvë ci us xëcja. 

  
Kapitulli 12 Luka 12 

1 Ndërkaq, si u mblodh një turmë prej mijëra 
vetash, aq sa njerëzit shkelnin njëri-tjetrin, 
Jezusi filloi t’u thoshte së pari dishepujve të 
Vet: “Ruhuni prej majasë së farizenjve, që 
është hipokrizia. 

1 Astumsëna, kënd ômënjjë ara adunac tu un 
bilok, kit këllka un allant, Jezus ahurhji tas ll'u 
grastë ma ninti a dishepujllu a lluj: “Vëgjacvë 
di psematli a farisenjllu, kë sent munafic. 

2 Nuk ka gjë të mbuluar që nuk do të 
zbulohet dhe gjë të fshehtë që nuk do të 
merret vesh. 

2 Nu ari cëva amvëlitë ci nu us'i zdëvëlastë, sh 
cëva askumtë ci nu us'i ja di hëbari. 

3 Prandaj, çfarëdo që të keni thënë në 
errësirë, do të dëgjohet në dritë, dhe ajo që 
keni folur vesh më vesh nëpër dhoma të 
mbyllura, do të shpallet majë pullazeve. 

3 Tiaca, cëdo ci avec xësë tu skutidhi us'i avdë 
tu llunjinë, sh ci avec xhudukatë ku ushëli nkisi 
us'i avdë dit çatii.” 
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4 Dhe po ju them, o miqtë e mi, mos kini 
frikë prej atyre që vrasin trupin, dhe pas kësaj 
nuk kanë ç’të bëjnë më. 

4 “Ôspëcje a njej! Mini us v'i xëk: Nu v'i 
aspërac di acej ci vatëmë trupu, ma, ma nëpoj 
nu pot s'fakë içcëva ma mullt. 

5 Por, do t’ju tregoj se prej kujt duhet të keni 
frikë: të keni frikë Atë që, pasi ka vrarë trupin, 
ka pushtet për ta hedhur njeriun në ferr; 
vërtet, po ju them, Atij t’i trembeni. 

5 Ja, kaj lipseshti s'avec frikë: acell ci dupi 
môrti ari forcë s'v'i aminë tu pisë. Ashë, ashë 
ma v'i xëc, di aist s'avec frikë. 

6 A nuk shiten vallë pesë trumcakë për dy 
aspra? Dhe asnjë prej tyre nuk harrohet 
përpara Perëndisë. 

6 A nu s'vind cinci puj ti doj prax? Sh ku-tutë-
aca Dumëxë nu agërshështi içvërr di nësh. 

7 Por edhe flokët e kokës suaj janë të gjithë të 
numëruar. Mos kini frikë. Ju vleni më tepër se 
shumë trumcakë. 

7 Sh perjë dit kap sënt tuc misurac. Tiaca nu 
v'i aspërac! Voj hjic ma skungj di mullc puj”. 

8 Dhe po ju them, kushdo që do të më 
pranojë Mua para njerëzve, edhe Biri i Njeriut 
do ta pranojë atë para engjëjve të Perëndisë. 

8 “Mini us v'i xëk kë kajcëdo ci us spunë ti 
mini dininti a ômënjllu, sh Hjiju a Omu us 
spunë ti nës dininti a ëngjëllu a Dumëxë. 

9 Por, ai që më mohon para njerëzve, do të 
mohohet para engjëjve të Perëndisë. 

9 Ma kaj m'i faci asha dininti a ômënjllu, shi 
Hjiju a Omu us'u fakë asha acell dininti a 
ëngjëllu a Dumëxë. 

10 Dhe kushdo që do të flasë një fjalë kundër 
Birit të Njeriut, do të falet, por atij që do të 
flasë kundër Frymës së Shenjtë, nuk do t’i 
falet. 

10 Kaj greshti kondra ti Hjiju a Omu us'i 
hërxjastë, ma acell ci us o-ngrakë Sëmtul Duh, 
nu us'i hërxjastë. 

11 Kur t’ju çojnë në sinagoga, para krerëve 
dhe autoriteteve, mos u shqetësoni se si ose 
çfarë do të përgjigjeni për t’u mbrojtur, ose 
çfarë do të thoni, 

11 Kënd s'vi pëtrakë pit sinagogi, dininti a ma 
mërëllu, ako nu v'i stinahorsic kë kum us 
zburrac shi ci us xëcec. 

12 sepse Fryma e Shenjtë do t’ju mësojë në 
po atë orë çfarë duhet të thoni.” 

12 Sëmtul Duh us v'i mvjacë kë ci us xëcec 
ako”. 

13 Dhe dikush nga turma i tha: “Mjeshtër, i 
thuaj vëllait tim që ta ndajë trashëgiminë me 
mua.” 

13 Tu acell qëro un om i'j xësi: “Mvëcëtor, xëj 
a fratënju tas s'u parcë malla sh avera a nôstë 
ku mini”. 

14 Por Ai i tha: “O njeri, kush më vuri Mua 
gjykatës ose ndarës pasurie përmbi ju?” 

14 Ma Jezus i'j xësi “Kaj m'jari bëgatë anjia 
dhiqigor tas parc aca ci avec voj, more om?” 

15 Dhe u tha: “Shikoni dhe ruhuni prej çdo 
lloj lakmie; sepse jeta e njeriut nuk qëndron në 
teprinë e pasurive të tij.” 

15 Dapoja ll'u xësi: “S'avec mintja! Vëgjacvë 
di cëdo tamaqarllëqi ti averi, kë bana a omu nu 
s'i spinxurë di avera a lluj.” 

16 Dhe u tregoi një shëmbëlltyrë, duke thënë: 
“Toka e një të pasuri dha shumë drithë. 

16 Astumsëna ll'u spusi unë meselei: “Agërrë 
a unuj avutu fecerë mullt. Ashë ell mindui: 

17 Ai mendonte me vete e thoshte: ‘Çfarë të 
bëj, sepse nuk kam ku ta mbledh drithin tim?’ 

17 ‘Ci s'fak kë nu am ju s'o-dun gërru?’ 
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18 Dhe tha: ‘Do të bëj këtë: do të rrëzoj 
grunarët e mi e do t’i ndërtoj më të mëdhenj 
dhe aty do ta grumbulloj gjithë drithin dhe 
mallrat e mia. 

18 Dapoja xësi: ‘Ja ci us fak: Us l'i asparg 
hëmbarili a njeli shi us fak ndau ma mër. Ashë 
us adun tu nësi tut gërru. 

19 Dhe do t’i them shpirtit tim: “O shpirt, ke 
shumë të mira dhe i ke siguruar për shumë 
vjet; qetësohu, ha, pi e gëzohu”.’ 

19 Shi us i'j xëk a sufulltu a njell: Aj mulltë 
averi ti mullc anj. Zdëkurmëti, mëkë, bja shi 
hërësjati!’ 

20 Por Perëndia i tha: ‘I marrë, këtë natë do të 
vijnë të kërkojnë shpirtin tënd; të kujt do të 
jenë ato që ke përgatitur?’ 

20 Ma Dumëxë i'j xësi: ‘Teveqele! Di torasjara 
us t'u ja sufulltu. Ma aceli ci adunash a kuj us 
j'a rrëmënë?’ 

21 Kështu do të jetë për atë që mbledh 
thesare për veten e vet dhe që nuk është i 
pasur ndaj Perëndisë.” 

21 Ashë pat acej ci o-dunë avera ti nësh, shi 
nu s'fak avuc dininti a Dumëxë”. 

22 Dhe u tha dishepujve [të Vet]: “Prandaj po 
ju them, mos u merakosni për jetën, se çfarë 
do të hani; as për trupin, se çfarë do të vishni. 

22 Jezus ll'u xësi a dishepujllu a lluj. “Nu v'i 
fëcec mërak ti bana a vostë kë ci us mëkac, 
niki ti trupu a vost, kë ci us vështec. 

23 Jeta vlen më shumë se ushqimi dhe trupi 
më shumë se veshja. 

23 Bana esti ma skumpë di pënia ci mëkac, shi 
trupu esti ma skump di stranjli. 

24 Shikoni korbat; as nuk mbjellin e as nuk 
korrin; nuk kanë qilar, as grunar, dhe Perëndia 
i ushqen. Sa shumë më tepër se zogjtë vleni ju! 

24 Mutric pujë! Ej niki sjamënë, niki adunë, 
nu ar niki qilar, niki hëmbari, shi ku-tutë-aca 
Dumëxë i'j hërreshti. Ma voj hjic ma skungj di 
pujë. 

25 Cili prej jush, sado të shqetësohet, a mund 
t’i shtojë një orë jetës së vet? 

25 Kaj di voj ku tutë yzmetja ci i'j faci ali 
sënëtati us putja s'o-vdagë sh nihjamë bana a 
lluj? 

26 Nëse ju pra, nuk mundeni të bëni as gjënë 
më të vogël, përse shqetësoheni për të tjerat? 

26 Ma kë voj nu putec tas fëcec un lluk ahtënt 
njik ka aist, këce bëgac mërak ti allanti? 

27 Shihni se si rriten zambakët; ata nuk 
robtohen, as nuk endin; por po ju them, as 
Solomoni në gjithë lavdinë e vet, nuk ishte i 
veshur si njëri prej tyre. 

27 Vëdec kum kresk lëluçëli. Eli niki llukraxë, 
niki orxë, ma mini us v'i xëk kë sh Solomon, 
ku tutë mushutjaca a lluj nu ara mvëskut ka 
vërrë di nësi. 

28 Dhe nëse Perëndia e vesh kështu barin, që 
sot është në arë e nesër hidhet në furrë, sa 
shumë më tepër do t’ju veshë ju, o besëpakë! 

28 Ma kë Dumëxë mveshti jarba di këmp, ci 
azë esti sh mëni s'ja rrukë tu çërap, a nu us 
fakë ma mullt kështigë ti voj, ômënj ci nu 
pistusic? 

29 Mos kërkoni çfarë të hani e çfarë të pini 
dhe as mos u bëni merak. 

29 Sh voj nu bëgac stinahori kë ci us mëkac 
shi ci us bjec. 

30 Sepse të gjitha këto gjëra i kërkon bota 
pagane; Ati juaj e di që ju keni nevojë për to. 

30 Sënt paganëjë a shtëje dunei ci l'i kaft tuti 
aisti gjeji, ma Përintili a vost u shti kë tuti aisti 
lipsest ti voj. 

31 Por kërkoni mbretërinë e Tij, dhe këto 
gjëra do t’ju jepen si shtesë. 

31 Këftac pisti tuti kratu a Dumëxë shi Ell us 
v'i l'i da sh aceli. 
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32 Mos ki frikë, o tufë e vogël; sepse Atit tuaj 
i ka pëlqyer t’ju japë juve mbretërinë. 

32 Nu t'ja spari kupii njikë, kë a Përintëlu a 
vost j'arëseshti s'vu da avau kratu. 

33 Shisni çka zotëroni dhe jepni lëmoshë; 
bëni për veten tuaj kuleta që nuk vjetrohen, 
një thesar të pashterueshëm në qiej, ku 
vjedhësi nuk afrohet dhe tenja nuk e bren. 

33 Vindecu avera a vôstë shi dëdecu ti 
buniacë. Adunac ti voj avera ci nu us'i fakë 
veqi pote, sh adunac ti tu cerl averi ci nu us 
bitisjastë pote. Ako furru nu pôti s'ja prôqë, 
shi tenja nu pôti su mëkë. 

34 Sepse, ku është thesari juaj, aty do ta keni 
edhe zemrën. 

34 Kë ako ju esti avera a vôstë ako us hjibë sh 
inëma a vôstë. 

35 Ngjeshni një brez rreth mesit dhe mbani 
kandilat të ndezur. 

35 Strinxec ijëli a vôsti ti lluk, shi cënec 
llambadhili a vôsti aprasi. 

36 Dhe ju t’u ngjani njerëzve që presin 
zotërinë e tyre kur kthehet nga dasma, që kur 
të vijë e të trokasë, ata t’i hapin derën 
menjëherë. 

36 Fëcecvë ka acej ci ashtjaptë domësu a llor, 
ci s'i tôrrë di pi numtë, tas i'j zhdikidë usha kit 
s'da pi nësë. 

37 Lum ata shërbëtorë që, kur të vijë zotëria, 
do t’i gjejë zgjuar; me të vërtetë po ju them, se 
ai do të ngjeshë përparësen, do t’i shtrojë ata 
në tryeza dhe do të vijë e do t’u shërbejë. 

37 Hara di acej ysmeqar ci kënd jini domësu, 
i'j afllë zhdëpëtac. Shi ku tutë minti us v'i xëk 
kë ell us ll'u xëkë tas s'ja punë ti mëkari. 
Dapoja us jinë shi us ll'u fakë ysmeti. 

38 Dhe, po të vijë në kohën e rojës së dytë 
ose të tretë dhe t’i gjejë ata kështu, lum ata. 

38 Ma kë us jinë namësa di nôpti iti dimjaca 
ni apëritë gjini, shi us i'j afllë zhdëpëtac, hara di 
nësh! 

39 Por ta dini, se po ta dinte i zoti i shtëpisë 
se në ç’orë vjen kusari, ai nuk do të lejonte t’i 
shpërthenin shtëpinë e vet. 

39 S'u shtic kë ma s'u shtja domësu ali kasi kë 
tu ci sati us vinia furru, nu us o-llësa tas i'j fura 
kasa. 

40 Edhe ju të jeni gati, sepse Biri i Njeriut do 
të vijë në atë orë që ju nuk e mendoni.” 

40 S'hjic etëm, kë nu u shtic kë kënd us jinë 
Hjiju a Omu.” 

41 Pastaj Pjetri tha: “Zot, për ne po e thua 
këtë shëmbëlltyrë apo edhe për të gjithë?” 

41 Pjetru i'j xësi: “Domne, aistë meselei u 
spunj ti noj ama ti tuc?” 

42 Dhe Zoti tha: “Cili pra, është ai kujdestar 
besnik dhe i mençur, të cilin zotëria e cakton 
mbi shërbëtorët e vet për t’u dhënë në kohën e 
duhur pjesën që u takon të ushqimit? 

42 Astumsëna Jezus i'j xësi: “Kaj esti acell 
ysmeqar mintimen, shi ku besë, ci domësu a 
lluj ôri bëgatë pisti tuc ysmeqarjë allanc tas ll'u 
da ti mëkari tu satja ci lipseshti? 

43 Lum ai shërbëtor, të cilin zotëria i tij, kur 
të vijë, do ta gjejë duke vepruar kështu. 

43 Hara di acell ysmeqar ci kënd us jinë 
domësu us u afllë ashë pi lluk. 

44 Vërtet po ju them, që ai do ta caktojë atë 
mbi gjithë pasurinë e vet. 

44 Shi darihënja us v'i xëk, kë a shtëlluj 
yzmeqarru us j'u pistusjastë tutë avera a lluj. 

45 Por, nëse ai shërbëtor thotë me vete: ‘Im 
zot po vonon e nuk po vjen’ dhe fillon t’i 
rrahë shërbëtorët e shërbëtoret, të hajë, të pijë 
e të dehet, 

45 Ma kë aist ysmeqar mindueshti: ‘Domnu a 
njell ma s'ja mënë ti vineri’, shi ahurhjeshti 
s'batë ysmeqarjë allanc, mujer shi burbac, 
s'mëkë, s'bja shi si mbjatë, 
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46 zotëria i atij shërbëtori do të vijë në ditën 
që nuk e pret dhe në orën që nuk e di, do ta 
bëjë copë copë e do t’ia caktojë vendin me të 
pabesët. 

46 astumsëna domësu a shtëlluj ysmeqarru us 
jinë xua ci ell nu o-shtjaptë shi tu satja ci ell nu 
u shti, us'u tajë pi disa sh us'o-minë ako ju 
s'bagë acej ci nu pistusest. 

47 Dhe ai shërbëtor, që e dinte vullnetin e 
zotërisë së vet dhe nuk ishte përgatitur ose 
nuk kishte zbatuar vullnetin e tij, do të rrihet 
keqas. 

47 Acell ysmeqar ci u shti kë ci vra domësu a 
lluj, ma nu esti etëm s'fakë aca ci vra domësu, 
us'i batë mullt. 

48 Por ai, që nuk e dinte dhe bëri gjëra që 
meritojnë ndëshkimin, do të rrihet më pak. 
Sepse kujtdo që i është dhënë shumë, do t’i 
kërkohet shumë, dhe atij që i është besuar 
shumë, do t’i kërkohet shumë më tepër. 

48 Ma acell ci nu u shtja, shi feci steps greu, 
us'i batë ma pucën. Acelluj ci j'esti datë ma 
mullt, us i'j s'i kaftë ma mullt. Acelluj ci j'esti 
pistusitë mullt, us i'j s'i kaftë shi ma mullt.” 

49 Unë kam ardhur të hedh zjarr mbi tokë 
dhe sa do të doja të ishte tashmë i ndezur! 

49 “Mini vinj tas aduk foku tu aistë dunei, sh 
kit mullt voj tas s'ja prindë! 

50 Por mua më duhet të pagëzohem me një 
pagëzim, dhe sa ankth të madh kam derisa të 
kryhet! 

50 Am unë pëtëxari ci mezi o-shtjept tas mi 
pëtex. 

51 A mendoni se kam ardhur për të sjellë 
paqen mbi tokë? Aspak! Po ju them, 
përkundrazi, përçarjen. 

51 Naka vëhj minduic ci vinj tas aduk irini tu 
aistë dunei? Nu us aduk irini ma përcari. 

52 Sepse që sot e tutje, pesë veta do të jenë të 
përçarë në një shtëpi, tre kundër dyve dhe dy 
kundër treve. 

52 Di tora shi nëpoj ma kë tu unë kasë us 
hjibë cinci ish, us'i parcë tre kondra doj, sh doj 
kondra tre. 

53 Njerëzit do të përçahen, ati kundër të birit 
dhe i biri kundër të atit, nëna kundër së bijës 
dhe e bija kundër nënës, vjehrra kundër nuses 
dhe nusja kundër vjehrrës.” 

53 Us'i parcë përintili di hjijësa shi hjiju di 
përintili, mësa di hjijësa shi hjija di mësa, sokra 
di mvjastë shi mvjasta di sokrë”. 

54 Gjithashtu u thoshte turmave: “Kur shihni 
renë që ngrihet nga perëndimi, menjëherë 
thoni: ‘Do të bjerë shi i madh,’ dhe ashtu 
ndodh. 

54 Dapoja ll'u xësi ali mileti: “Kënd vëdec 
norru ci s'i skôllë këtu skapërë sôrrë, voj di-
unôrë xëcec kë us kadë plloji, shi ashë s'faci. 

55 Kur dëgjoni jugën që fryn, thoni: ‘Do të 
bëjë vapë,’ dhe ashtu ndodh. 

55 Kënd vëdec ci sufllë vimtu di jugë, voj 
xëcec ci us fakë mulltë këllduri, shi ashë s'faci. 

56 Hipokritë, ju dini të dalloni pamjen e 
dheut dhe të qiellit, por si nuk dini ta dalloni 
këtë kohë? 

56 Munafic! Aceli ci s'fak tu dunei shi tu cerl 
voj, shtic tas l'i aduqic, ma kum nu shtic tas 
aduqic qërollu ci noj ma bënëm?” 

57 Përse nuk gjykoni vetë ç’është e drejtë? 57 Këce nu mintuic ishish kaj esti ndreptjaca? 
58 Sepse, kur shkon me kundërshtarin tënd 

para gjykatësit, gjatë rrugës bëj ç’është e 
mundur të pajtohesh me të, që të mos të 

58 Ma kë esht nqësit kala ti lla dhiqigoru 
dadun ku nivrutu a tëll, çukutjati tas t'i jaj di 
hëbari ku nës di kala, ci kënd s'nex lla 
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shpjerë te gjykatësi, dhe gjykatësi të të 
dorëzojë te roja dhe roja të të flakë në burg. 

dhiqigoru, ell s'nu t'i parada lla xhandarru shi 
ell s'ti hjigë tu hapsani. 

59 Po të them që s’ke për të dalë prej andej 
derisa të mos kesh paguar edhe qindarkën e 
fundit.” 

59 Mini us'ic xëk kë nu us esh di ako ni 
pulltitë pën di unë. 

  
Kapitulli 13 Luka 13 

1 Po në atë kohë erdhën disa dhe e njoftuan 
për galileasit, gjakun e të cilëve Pilati e kishte 
përzier me flijimet e tyre. 

1 Tu aist qëro vinërë ndoj ômënj lla Jezus shi 
i'j spusërë ti galileasjë ci sënxëli a llor Pilat o-
vja mëstëkat ku sënxëli di kurbani. 

2 Jezusi, duke u përgjigjur, u tha: “A mendoni 
ju se këta galileas ishin më shumë mëkatarë se 
të gjithë galileasit e tjerë, meqë kanë vuajtur në 
këtë mënyrë? 

2 Jezus i'j tërbë: “Kum mintuic kë galileasjë ci 
pëcarë aistë gjëji, ara nkërkac ma mullt ku 
amartii di galileasjë allanc? 

3 Po ju them, aspak; por, po të mos 
pendoheni, të gjithë do të vdisni po ashtu. 

3 Us v'i xëk ci, ma kë nu us v'i fëcec pishmani 
ti amartiili a vôsti, us u pëcac tuc ashë ka ej. 

4 Apo ata të tetëmbëdhjetë mbi të cilët ra 
kulla në Siloam dhe i vrau, mendoni vallë se 
ishin më shumë fajtorë se të gjithë njerëzit e 
tjerë që banonin në Jeruzalem? 

4 Ma ti acej optuspërxacëjë ci ll'u gëxu kulla a 
Siloam, sh i'j vëtëmë, v'i nexi mintja ci avja 
steps ma mullt di allanc ômënj, ci bëniaxë tu 
Jerusalem? 

5 Po ju them, aspak; por, po të mos 
pendoheni, të gjithë do të vdisni ashtu si ata.” 

5 Nu! Us v'i xëk, ma kë nu v'i fëcec pishmani 
us pëcac tuc ka acej”. 

6 Dhe u tregoi këtë shëmbëlltyrë: “Dikush 
kishte një fik të mbjellë në vreshtin e vet dhe 
shkoi për të kërkuar fryte në të, por nuk gjeti. 

6 Dapoja Jezus spusi aistë meselei: “Un ôm 
avja un pom di hjik sëmënat tu agërru a lluj. 
Vini tas kaftë hjici pi nës, ma nu afllë. 

7 Pastaj i tha vreshtarit: ‘Ja, kam tre vjet që vij 
për të kërkuar fryte në këtë fik dhe nuk gjej 
gjë; preje, përse të zërë kot edhe tokën?’ 

7 Astumsëna i'j xësi a baçevanu: ‘Am vënitë 
tre anj pja radhë tas jau hjici di aist pom, ma 
ninga nu am afllatë cëva. Taju! Këce s'a kacë 
biloku xhaba?’ 

8 Ai u përgjigj dhe i tha: ‘Zot, lëre edhe këtë 
vit, sa ta gërmoj përreth e t’i hedh pleh.’ 

8 Baçevanu ju turrë: ‘Domne, allasu sh aist an, 
tas i'j fak ysmeti, shi s'ja min kurpëji, 

9 Dhe po të bëjë fryte mot, mirë, përndryshe 
do ta presësh’.” 

9 kë vëhj faci hjici anu ci jini. Ma kë nu faci, 
taju’”. 

10 Dhe një të shtunë Jezusi po mësonte 
njerëzit në një nga sinagogat. 

10 Unë sëmbëtë Jezus ma mvëca ômënjjë tu 
unë sinagogë. 

11 Dhe ja, aty ishte një grua që kishte prej 
tetëmbëdhjetë vjetësh një frymë lëngate, ishte 
krejt e kërrusur dhe nuk mund ta drejtonte 
fare trupin. 

11 Ako ara shi unë mujeri, umpllutë di un 
sufullt ci o-vja cënutë optuspërxaci di anj 
kurrusitë. Ija nu putja tas stëtja ndrept. 

12 Kur Jezusi e pa, e thirri dhe i tha: “Grua, je 
çliruar prej lëngatës sate.” 

12 Jezus u vëxu, i'j gri shi i'j xësi: “Mujeri, esht 
skëpatë di llëngôra a ta”. 
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13 Vuri duart mbi të dhe asaj menjëherë iu 
drejtua trupi dhe filloi të përlëvdonte 
Perëndinë. 

13 Kënd bëgë mëna pi nësë, ija s'i ndreptë shi 
ahurhji tas allavdë Dumëxë. 

14 Por kreu i sinagogës, i zemëruar ngaqë 
Jezusi kishte shëruar ditën e shtunë, duke iu 
drejtuar turmës, i thoshte: “Gjashtë janë ditët 
në të cilat duhet të punojë njeriu; në ato ditë 
pra, ejani e shërohuni dhe jo ditën e shtunë.” 

14 Ma marrë ali sinagogi s'i nërri ci Jezus 
vindëkë sëmbëta, tiaca ll'u xësi a ômënjllu: 
“Sënt shasi xëli ci omu pôti s'llukraxë. Aisti 
xëli ajdic tas v'i vindëkac, nu sëmbëta.” 

15 Atëherë Zoti iu përgjigj dhe tha: 
“Hipokritë, a nuk e liron secili prej jush ditën e 
shtunë kaun ose gomarin e vet nga grazhdi 
dhe e çon për të pirë? 

15 Astumsëna Jezus ju turrë: “Psematar! Nu u 
zdelëgac kathi di voj bou shi gumarru dit 
grazhdi sëmbëta, shi o-ducec si'j dac apë? 

16 Dhe kjo, që është bijë e Abrahamit, të 
cilën e kishte mbërthyer Satani plot 
tetëmbëdhjetë vjet, a nuk duhej çliruar prej 
kësaj zgjedhe ditën e shtunë?” 

16 Aistë mujeri ci esti hjijë di'a Abraham shi ci 
Satan ôri lëgate optuspërxaci di anj, nu prindi 
s'i zdëlagë di aisti hjarrë unë xuë ka kum esti 
sëmbëta?” 

17 Ndërsa thoshte këto, të gjithë ata që e 
kishin kundërshtuar, mbetën të turpëruar dhe 
mbarë turma gëzohej për të gjitha gjërat e 
lavdishme që bënte Ai. 

17 Kënd xësi aisti Jezus, tuc acej ci ara kondra 
ku nës, s'ja rrushunarë shi tuc ômënjjë 
s'hërësirë ti aisti llukëri buni ci fëcja Ell. 

18 Prandaj thoshte: “Me kë ngjason mbretëria 
e Perëndisë? Me kë ta krahasoj atë? 

18 Astumsëna Jezus xësi: “Ku kaj unxeshti 
kratu a Dumëxë? Kum pot s'vu spun? 

19 Është si fara e sinapit, të cilën e mori 
dikush dhe e hodhi në kopshtin e vet; ajo u rrit 
e u bë pemë dhe zogjtë e qiellit bënë foletë në 
degët e saj.” 

19 Ell unxeshti ku sëmica di sinap ci un om u 
llo shi u sëmënë tu agur. Sëmica kërsku shi 
s'feci pom, shi pujë a cerlu fecërë kubajur pit 
dexli a lluj” 

20 Dhe përsëri tha: “Më kë ta krahasoj 
mbretërinë e Perëndisë? 

20 Jezus xësi napoj: “Kum pot s'vu spun 
kratu a Dumëxë? 

21 Ajo është e ngjashme me majanë, që një 
grua e mori dhe e fshehu në tri masa mielli, 
derisa erdhi i tërë brumi.” 

21 Ell unxeshti ku allôtu ci u llo unë mujeri, u 
mëstëkë ku tre masë di frinë, pën kënd vini tut 
allôtu.” 

22 Ai përshkonte qytete e fshatra, duke i 
mësuar njerëzit, ndërsa vazhdonte udhën drejt 
Jeruzalemit. 

22 Kala ti Jerusalem, Jezus tërku pit hor shi 
kasabai, shi mvëca ômënjjë. 

23 Dikush i tha: “Zot, a janë të paktë ata që 
do të shpëtohen?” Dhe Ai u tha, 

23 Un om u tërbë: “Domne, a sënt pucënj 
acej ci us'i skapë?” Astumsëna Jezus i'j xësi: 

24 “Mundohuni të hyni nëpër derën e 
ngushtë, sepse, po ju them, shumë do të 
kërkojnë të hyjnë dhe nuk do të mundin. 

24 “Çukuticvë s'intrac pit usha strrimtë, kë us 
v'i xëk, ci mullc us'i çukutjastë s'intrë, ma nu 
us pôtë. 

25 Pasi të ngrihet i zoti i shtëpisë dhe të 
mbyllë derën, ju, që keni mbetur jashtë, do të 
filloni të trokitni në derë, duke thënë: ‘Zot, na 

25 Ma kë domësu ali kasi esti skullat, shi ari 
nkisë usha, sh voj stëtec nafôrë, dëdec pi ushë 
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e hap’, dhe Ai, duke u përgjigjur, do t’ju thotë: 
‘Nuk ju njoh, as nuk e di nga jeni’. 

sh xëcec: ‘Domne, zhdikidënë usha!’, ell us v'i 
xëkë: ‘Nu u shtiu di këtu vinic.’ 

26 Pastaj do të filloni të thoni: ‘Ne me Ty 
kemi ngrënë e kemi pirë dhe në rrugët tona Ti 
i ke mësuar njerëzit’. 

26 Astumsëna us ahurhjic s'xëcec: ‘Noj avem 
mëkatë sh avem bjutë ku tini, sh tini n'i aj 
mvëcatë tu padi’. 

27 Dhe do t’ju thotë: ‘Nuk e di nga jeni. 
Largohuni prej meje, të gjithë ju, o njerëz që 
keni bërë paudhësi’. 

27 Ma ell us v'i xëkë: ‘Nu u shtiu di këtu vinic. 
Dëpërtacvë di mini tuc voj ci fëcec llukëri 
anapudhi’. 

28 Atje do të ketë kujë e kërcëllimë 
dhëmbësh, kur do të shihni Abrahamin, 
Isakun, Jakobin dhe të gjithë profetët në 
mbretërinë e Perëndisë, ndërsa ju vetë do të 
flakeni jashtë. 

28 Ako us ajbë pllënxeri shi ômënj ci us 
strringë dincjë, kënd s'vëdec Abraham, Isak shi 
Jakob dadun ku profecjë allanc tu kratu a 
Dumëxë, sh avau us v'ja rrukë nafôrë. 

29 Dhe do të vijnë nga lindja dhe nga 
perëndimi, nga veriu e nga jugu, e do të 
shtrohen në tryezë në mbretërinë e Perëndisë. 

29 Dapoja us jinë di na ndrapta sh di na 
stënga, di sus, sh di hjima, shi us mëkë tu kratu 
a Dumëxë. 

30 Dhe ja, ka disa nga të fundit që do të jenë 
të parët dhe ka disa nga të parët që do të jenë 
të fundit.” 

30 Shi ja, apusjë us s'ja nallcë nxjanë shi acej 
ci sënt prota us hjibë tu fund”. 

31 Pikërisht në atë kohë iu afruan disa farizenj 
dhe i thanë: “Nisu e shko prej këtej, sepse 
Herodi ka ndër mend të të vrasë.” 

31 Ndoj farisenj vinërë shi i'j xësërë a Jezus: 
“Dëpërtjaxëti di aô, kë Herod vra s'ti vatëme”. 

32 Ai u tha: “Shkoni dhe i thoni asaj dhelpre: 
‘Ja, sot e nesër po dëboj demonë e po shëroj 
njerëz dhe të tretën ditë do të kem 
përfunduar.’ 

32 Shi Jezus ll'u xësi: “Fuxic sh xëcecij acëje 
vulpi: ‘Ja, mini us aurr djavujë sh ma vinduk 
azë shi mëni. Dupi tre xëli us'u bitisest 
llukurru a njell. 

33 Megjithatë, më duhet të udhëtoj sot, nesër 
dhe ditën që vjen, sepse asnjë profet nuk 
mund të vdesë jashtë Jeruzalemit. 

33 Shi ku-tutë-aca, azë, mëni sh pujmëni mini 
us trek tu kala a mja, kë nu esti tu ndreptjacë ci 
un profet s'i vatëmë nafôrë di Jerusalem’. 

34 O Jeruzalem, Jeruzalem, që vret profetët 
dhe qëllon me gurë ata që dërgohen tek ti! Sa 
herë desha t’i mbledh fëmijët e tu së bashku, 
ashtu si klloçka të vegjlit e vet nën krahë, por 
nuk deshët. 

34 Jerusalem, Jerusalem, tini ci vacinj profecje 
sh ku shkëmbi vacinj pëtërkucjë a Dumëxë! 
Kit or am vrutë tas s'ij adun evlatëjë a tëj, kum 
adunë klloçka pujë a je sum brace, ma voj nu 
vrat. 

35 Ja, shtëpia juaj do t’ju mbetet e shkretuar; 
dhe po ju them, që nuk do të më shihni derisa 
të vijë koha që të thoni: ‘Lum Ai që vjen në 
emër të Zotit!’” 

35 Ja kasa a vôstë us arrëmënë shkretë. Mini 
us v'i xëk kë nu us m'i vëdec më pën s'xëcec: 
‘S'ajbë rucënjli acell ci jini pi numa a Domnu’”. 
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Kapitulli 14 Luka 14 
1 Dhe ndodhi që një ditë të shtunë Ai shkoi 

në shtëpinë e njërit prej krerëve të farizenjve 
për të ngrënë bukë dhe ata po e shikonin me 
vëmendje. 

1 Unë xuë Jezus nesi tas mëkë tu kasa a unuj 
di ma mërjë a farisenjllu, shi ej ma u bëga ôrë 
mullt. 

2 Dhe, ja, para Tij ishte një njeri i sëmurë me 
trupazi. 

2 Qandra ku Jezus stëtja un om ci ara llënxut 
ku llëngôra ali hidropizi. 

3 Jezusi iu drejtua mësuesve të ligjit e 
farizenjve dhe u tha: “A është e lejueshme apo 
jo të shërosh të shtunën?” 

3 Jezus i'j tërbë dhaskalënjjë a nomlu a 
Moisiu, shi farisenjjë; “O-prôqë nomlu a 
Moisiu ci, pôti s'vindic sëmbëta ama nu?” 

4 Ata heshtën. Ai e mori atë për dore, e 
shëroi dhe e la të shkonte. 

4 Ma ej nu grirë. Astumsëna Jezus bëgë mëna 
pi llënxëtu, u vindëkë shi o-llësë s'fugë. 

5 Pastaj u tha atyre: “Cili prej jush, po t’i bjerë 
djali ose kau në gropë, nuk do ta nxjerrë 
menjëherë ditën e shtunë?” 

5 Dapoja ll'u xësi a llor: “Kaj esti acell ci ma 
s'i'j këdja cilëmanu iti bou tu pus sëmbëta, nu 
us u skutja di-uôrë?” 

6 Dhe ata nuk mund t’i kthenin përgjigje për 
këto gjëra. 

6 Ej nu putja s'i'j turra xhuvapi. 

7 Kur vuri re se si të ftuarit po zgjidhnin 
vendet e para, u tha një shëmbëlltyrë. 

7 Jezus bëgë ôrë, kë kum acej ci ara akjëmac, 
alëxja bëlokërrë ma buni, sh llu spusi unë 
meselei. 

8 “Kur të ka thirrur dikush në dasmë, mos u 
shtro në krye të vendit, se mund të ketë ftuar 
një më të nderuar se ti. 

8 “Kënd t'ja kjamë pi numtë, nu t'ja punë tu 
biloku ma bun sh alept, kë vëhj esti akjëmat 
vërr ma tinjësit di tini, 

9 Dhe ai që ju ka ftuar ju të dy, do të vijë e do 
të të thotë: ‘Liroja vendin këtij,’ dhe ti, pastaj, 
do të shkosh të zësh me turp vendin e fundit. 

9 sh acell ci v'jari akjëmatë dojë, pôti s'jinë shi 
s'ic xëkë: ‘Allasëju aist bilok ashtëlluj’. Shi 
astumsëna, arrushënat us akac biloku ci esti tu 
fund. 

10 Por kur je ftuar, shko e ulu në vendin e 
fundit, në mënyrë që kur të vijë ai që të ka 
ftuar ty, të të thotë: ‘Mik, ngjitu më lart’; 
atëherë ti do të nderohesh përpara të gjithë 
atyre që janë shtruar me ty në tryezë. 

10 Ma kënd s'tja kjamë, fux sh apunëti tu 
biloku di fund, ci kënd s'jinë acell ci t'jari 
akjëmatë sic xëkë: ‘Ôspi, hajdi ma sus!’ Shi 
ashë us esht tinjësit di tuc acej ci sënt tu 
trapezë ku tini. 

11 Sepse kushdo që lartëson vetveten, do të 
përulet, dhe ai që përulet, do të lartësohet.” 

11 Kë acell ci o-nallcë sinia a lluj, us'i apunë, 
shi kaj o-punë sinia a lluj us hjibë tinjësit” 

12 Dhe vazhdoi t’i thoshte edhe atij që e 
kishte ftuar: “Kur të bësh drekë ose darkë, 
mos fto miqtë e tu, as vëllezërit e tu, as të 
afërmit e tu, as fqinjë të kamur, që të mos të 
ftojnë edhe ata nga ana e tyre e të të kthehet 
shpërblimi. 

12 Acëlluj ci ara akjëmat Jezus i'j xësi: “Kënd 
s'ashtjerr vërr prrënx, iti vërrë cinë, nu akjamë 
ôspëcjë a tëj, fracjë, kusurinjjë a tëj, iti gjitonëjë 
avuc, kë us'ic nagë mintja ci sh ej us t'ja kjamë 
shi ashë esht llat. 
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13 Por kur të bësh gosti, thirr të vobektit, të 
gjymtët, të çalët, të verbrit. 

13 Ajumtra, kënd s'ashtjerr vërrë gostii, 
akjamë ômënjjë fukërenj, kurrusicjë, 
shqopënjjë shi orgjë. 

14 Dhe do të jesh i bekuar, ngaqë ata nuk 
kanë mundësi të ta shpërblejnë; sepse ti do të 
shpërblehesh në ngjalljen e të drejtëve.” 

14 Astumsëna us esht mullt hërësit kë ej nu us 
ajbë ku ci s'tu torrë, shi tini us jaj ruçënjli shi 
pulltera tu injjara a ndreptëllor”. 

15 Kur njëri prej atyre, që ishin shtruar 
bashkë në tryezë, i dëgjoi këto gjëra, i tha Atij: 
“Lum ai që do të hajë bukë në mbretërinë e 
Perëndisë.” 

15 Un di akjëmacjë, ci l'avja avxatë tuti, i'j xësi 
a Jezus: “Hara di acell ci mëkë pëni tu kratu a 
Dumëxë!” 

16 Jezusi i tha: “Një njeri shtroi një gosti të 
madhe dhe ftoi shumë veta. 

16 Ma Jezus i'j xësi: “Un om ashtërrë unë 
gostii mari, shi akjëmë mullc ômënj. 

17 Dërgoi shërbëtorin e vet në orën e gostisë 
që t’u thoshte të ftuarve: ‘Ejani, sepse tani 
gjithçka është gati’. 

17 Kënd vini qërollu ali cini pëtërku 
ysmeqarru a lluj tas ll'u xëkë acëllor ci avja 
akjëmatë: ‘Hajdic kë tuti sënt etëmi.’ 

18 Të gjithë, me një mendje, filluan të 
kërkojnë të falur. I pari i tha: ‘Sapo kam blerë 
një arë dhe duhet të dal ta shoh; të lutem të më 
falësh’. 

18 Ma tuc un dupi allant ahurhjirë tas afllë 
sebepi tas nu nëxja. Un di prota i'j xësi: ‘Am 
kupuratë unë bukatë di agur, shi prindi s'neg 
tas u ved. C'fak rixhai s'mi hërxesht!’ 

19 Një tjetër tha: ‘Sapo kam blerë pesë pendë 
qe dhe po shkoj t’i provoj; të lutem, të më 
falësh’. 

19 Un allt xësi: ‘Mini am kupuratë cinci pëjur 
di boj, shi us neg tas i'j ved kum llukraxë. C'fak 
rixhai s'mi hërxesht!’ 

20 Dhe një tjetër tha: ‘Sapo jam martuar, 
prandaj, s’mund të vij dot’. 

20 Un allt xësi: ‘Kit est surat, tiaca nu pot 
s'jin.’ 

21 Shërbëtori u kthye dhe ia tregoi këto të 
zotit. Pastaj i zoti i shtëpisë, i zemëruar, i tha 
shërbëtorit të vet: ‘Dil pa u vonuar nëpër 
sheshe e rrugë të qytetit dhe sill këtu të varfrit, 
të gjymtët, të verbrit dhe të çalët’. 

21 Shi ashë ysmeqarru s'turrë shi i'j xësi a 
domësy ti tuti. Astumsëna domësu ali kasi 
s'nërri, shi i'j xësi a ysmeqarru a lluj: ‘Esh di-
unarë pit këjur shi pit pëx ali kasabai sh adu aô 
tuc fukërenjjë, kurrusicjë, qorrjë shi 
shqopënjjë.’ 

22 Dhe shërbëtori tha: ‘Zotëri, çka urdhërove 
u bë, dhe prapë ka vend’. 

22 Shi ysmeqarru i'j xësi: ‘Domne, fecum kum 
ni xësesh, ma ari ninga bilok.’ 

23 Zotëria i tha shërbëtorit: ‘Dil përgjatë 
rrugëve dhe gjerdheve dhe bëji të futen 
brenda, që të më mbushet shtëpia’. 

23 Astumsëna domësu i'j xësi a ysmeqarru: 
‘Esh nafôrë pit këjur shi pit rrux, shi jaj 
ômënjjë nunt ku force, tas s'i umpllë kasa a 
mja.’ 

24 Sepse, po ju them, asnjë prej njerëzve që u 
ftuan, nuk do ta shijojë darkën time.” 

24 Mini ma v'i xëk: ‘Içvërr di acej ci ara 
akjëmac nu us mëkë di cina a mja’”. 

25 Dhe turma të mëdha shkonin bashkë me 
Të. Ai u kthye dhe u tha: 

25 Jezus ma o'shtërra mullc ômënj, ma Ell 
s'turrë sh ll'u xësi: 

26 “Nëse ndokush vjen tek Unë dhe nuk 
urren atin, nënën, gruan, fëmijët, vëllezërit dhe 

26 “Kaj jini dupi mini sh nu o-llasë diunë-
parti tatësu sh mësa, mujera shi cilëmanjjë, 
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motrat e vet, madje edhe jetën e vet, ai nuk 
mund të jetë dishepulli Im. 

fracjë shi surërrë shi bana a lluj, nu pôti s'hjibë 
dishepullu a njell. 

27 Dhe, kushdo që nuk mban kryqin e vet e 
nuk vjen pas Meje, nuk mund të jetë dishepulli 
Im. 

27 Kaj nu u ja kërucja a lluj tas jinë dupi mini, 
nu pôti s'hjibë dishepullu a njell. 

28 Sepse, cili prej jush, kur ka për të ndërtuar 
një kullë, nuk ulet më parë të llogaritë 
shpenzimet, për të parë a i mjaftojnë për ta 
përfunduar? 

28 Kaj di voj, ci vra tas skôllë unë kasë, nu s'ja 
punë ma ninti s'fakë esapja, tas vjadë, ari ama 
nu ari prax kit s'u bitisjastë kasa? 

29 Që, pasi të ketë hedhur themelet dhe të 
mos jetë në gjendje ta përfundojë, të mos 
fillojnë ta vënë në lojë ata që e shohin, 

29 Ajumtra, ma l'ari amënatë themejurrë sh 
nu pôti s'u bitisjastë, acej ci u ved us 
ahurhjastë s'i arrëdë ku nës, 

30 duke thënë: ‘Ky njeri filloi të ndërtojë, por 
nuk qe në gjendje ta përfundonte’. 

30 shi us xëkë: ‘Aist om ahurhji tas skôllë 
kasa, ma nu fu xhoni s'u bitisjastë’. 

31 Ose cili mbret që shkon në luftë kundër 
një mbreti tjetër, nuk ulet më parë të gjykojë 
nëse është në gjendje me dhjetë mijë veta të 
ndeshet me atë që vjen kundër tij me njëzet 
mijë veta? 

31 Kaj vësëjë, kënd nqiseshti tas fakë polum 
ku un allt vësëjë, nu s'ja punë ma ninti tas s'i 
minduastë, a pôti ell ku xaci njijë di ish s'i'j 
fakë ballë acëlluj ci jini ku jinjic njijë? 

32 Përndryshe, sa kohë ai tjetri është ende 
larg, i dërgon një përfaqësi dhe i kërkon 
kushtet e paqes. 

32 Ma kë nu pôti, i'j pitreci ndoj ômënj di 
alluj, tas i'j kaftë irini, kënd allant esti ninga 
dëparti. 

33 Kështu pra, kushdo prej jush që nuk heq 
dorë nga të gjitha zotërimet e veta, nuk mund 
të jetë dishepulli Im. 

33 Tiaca içvërr di voj nu pôti s'i fakë 
dishepullu a njell, ma kë nu strraxi mënë di 
avera ci ari”. 

34 Sepse, e mirë është kripa; por edhe vetë 
kripa, po të amështohet, me çfarë do të 
njelmësohet? 

34 “Sara esti bunë, ma, ma u qëru 
nostëmadha, kum pôti s'u tôrrë dot? 

35 Nuk është e dobishme as për tokën as për 
plehërim; prandaj e hedhin poshtë. Ai që ka 
veshë për të dëgjuar, le të dëgjojë.” 

35 Nu faci më niki ti llok, niki ti kurpëi, ma 
gôllë ti arrukari. Kaj ari ureq, as avdë”. 

  
Kapitulli 15 Luka 15 

1 Jezusit iu afruan të gjithë tagrambledhësit 
dhe mëkatarët për ta dëgjuar. 

1 Tuc acej ci aduna xhelepja shi acej ci fëcja 
amartii, ma s'ja purqa ningi Jezus tas avxa. 

2 Si farizenjtë ashtu edhe skribët pëshpëritnin, 
duke thënë: “Ky po pranon mëkatarët e po ha 
me ta.” 

2 Farisenjjë shi skribënjjë xhuduka shi xëcja: 
“Aist aprôqë acej ci fak amartii, mëkë shi bja 
ku nësh.” 

3 Ai u tregoi këtë shëmbëlltyrë, duke thënë, 3 Astumsëna Jezus ll'u spusi aistë meselei: 
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4 “Kush është ai njeri midis jush, që po të 
ketë njëqind dele dhe po t’i humbë njëra prej 
tyre, nuk i lë të nëntëdhjetë e nëntë delet e 
tjera në një vend të shkretë dhe nuk shkon pas 
asaj që ka humbur, derisa ta gjejë? 

4 “Kaj di voj ci, ma s'ajbë unësutë di oj, sh 
unë di nësi qeri, nu us l'i allasë nauxëc i nau oj 
tu padi tas kaftë aca ci ari qërutë pën s'u afllë? 

5 Me ta gjetur, e vë mbi supe i gëzuar. 5 Shi kënd u afllë, u ja pi numëri mullt hërësit. 
6 Kur vjen në shtëpi, thërret miqtë dhe fqinjët 

dhe u thotë: ‘Gëzohuni bashkë me mua, sepse 
e gjeta delen që më kishte humbur’. 

6 Kënd si tôrrë akasë, adunë ôspëcjë a lluj, shi 
kusurinjjë sh llu xëci: ‘Hërësicvë ku mini kë o-
fllaj ôja ci nj'avja qërutë.’ 

7 Po ju them, që më i madh do të jetë gëzimi 
në qiell për një mëkatar që pendohet, se për 
nëntëdhjetë e nëntë njerëz të drejtë që nuk 
kanë nevojë për pendim. 

7 Mini ma v'i xëk kë ashë esti shi tu cerl. Ako 
ari ma mulltë hërau ti un amartios ci esti fapt 
pishmani, dipi ti nauxëc i nau ndrepc ci nu ar 
ti ci s'i fakë pishmani”. 

8 Ose, cila grua që ka dhjetë drahme, po të 
humbasë një drahme, nuk ndez kandilin, nuk 
fshin shtëpinë e nuk e kërkon me këmbëngulje 
derisa ta gjejë? 

8 “Shi napoj, ma kë unë mujeri ari xaci 
monedhi di asimi, shi unë i'j qeri, a nu nexi 
s'aprindë unë këndillë tas fakë llunjinë pit kasë, 
tas u kaftë pën kënd s'u afllë. 

9 Dhe kur e gjen, thërret miqtë e fqinjët dhe u 
thotë: ‘Gëzohuni bashkë me mua, sepse e gjeta 
drahmen që më kishte humbur’. 

9 Shi kënd u afllë, ll'u greshti a sôcëllu a je shi 
a gjitonëllu, shi ll'u xëci: ‘Hërësicvë ku mini, kë 
o-fllaj përëllu ci nj'avja qërutë.’ 

10 Po ju them se, po ashtu gëzohen engjëjt e 
Perëndisë për një mëkatar që pendohet.” 

10 Mini ma v'i xëk: ‘Ashë s'hërësest shi 
ëngjëjë a Dumëxë ti un qërut ci s'tôrrë, shi 
s'faci pishmani’”. 

11 Pastaj tha: “Një njeri kishte dy djem. 11 Dapoja Jezus xësi: “Un om avja doj fiçor. 
12 Më i riu i tha të atit: ‘O Atë, më jep pjesën 

e pasurisë që më takon. Dhe ai ua ndau 
pasurinë. 

12 Ma njiku i'j xësi a tatësu: ‘Tate, dënj pjesa 
ali averi ci nj'tukueshti’. 

13 Nuk kaluan shumë ditë dhe djali më i ri 
mblodhi gjithë ç’kishte, mori udhën për në një 
vend të largët dhe atje e shkapërderdhi 
pasurinë e vet, duke bërë një jetë të shthurur. 

13 Dupi ndau xëli fiçorru acell njiku adunë 
pleçkëli ci avja shi fuxi tu un bilok allt, 
dëpërtos. Ako ell o-dusi qërutë avera a lluj kë 
fëcja unë banë fërë namustrë. 

14 Dhe pasi i kishte bërë të gjitha rrush e 
kumbulla, në atë vend ra një zi e madhe buke 
dhe ai filloi të ndihej ngushtë. 

14 Shi kënd l'asparsi tuti, tu acell bilok gëxu 
unë urfanjë ti pëni, shi ell arrëmasi fërë cëva. 

15 Atëherë, shkoi dhe u pajtua te një qytetar i 
atij vendi, i cili e dërgoi në arat e veta që të 
ushqente derrat. 

15 Astumsëna nesi shi afllë lluk lla un om di 
aca kasabai, shi aist u petërku tas pashtë 
porrcjë. 

16 Dhe donte ta kënaqte barkun edhe me 
lendet që hanin derrat, por askush nuk ia jepte. 

16 Ako us vra tas s'i hërra ku ginduri ci mëka 
porrcjë, ma içvërr nu i'j dëdja. 

17 Kur erdhi në vete, tha: ‘Sa e sa mëditësve 
të tim eti u tepron buka, kurse unë këtu po 
vdes nga uria. 

17 Ell s'ja duqi shi xësi: ‘Mullc di acej ci 
llukraxë lla tati a njell, ar pëni kit ll'u 
tupureshti, sh mini aô ma mor ti pëni. 
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18 Do të ngrihem e do të shkoj tek im atë dhe 
do t’i them: “O atë, kam mëkatuar kundër 
qiellit dhe përpara teje. 

18 Us m'i skoll shi us neg lla tatënju, shi us i'j 
xëk: Tate, mini am faptë llath mari dininti a 
cerlu shi dininti a tau. 

19 Nuk jam më i denjë të quhem biri yt; më 
bëj si një nga mëditësit e tu.”’ 

19 Nu i'nj tukueshti tas est hjiju a tell. Cënëmi 
ka un di acej ci llukraxë lla tini.’ 

20 Dhe u ngrit e shkoi tek i ati. Ndërsa ishte 
ende larg, i ati e pa dhe iu dhimbs, vrapoi drejt 
tij, iu hodh në qafë dhe e puthi. 

20 Ashë nqësi shi nesi lla tatësu. Ma kënd ara 
ninga dëparti, tatësu u vëxu shi i'j vini rrëu ti 
nës, s'i siligji kiti nës, o-vërti tu bracëli a lluj shi 
u bëshë. 

21 I biri i tha: ‘O atë, kam mëkatuar kundër 
qiellit dhe përpara teje, nuk jam më i denjë të 
quhem biri yt’. 

21 Astumsëna hjijësu i'j xësi: ‘Tate, mini am 
faptë amartii dininti a cerlu shi dininti a ta. Nu 
i'nj tukueshti tas est hjiju a tëll.’ 

22 Por i ati u tha shërbëtorëve të vet: ‘Shpejt, 
nxirrni petkat më të mira dhe vishjani, vërini 
unazë në dorë dhe sandale në këmbë. 

22 Ma tatësu ll'u xësi a ysmeqarëllu: ‘Aducec 
ntrôrë stranjli ma buni shi mvështecu. Bëgaci'j 
tu xedut nellu shi tu çëçôri sandalili. 

23 Dhe sillni viçin e majmur, thereni dhe të 
hamë e të gëzohemi. 

23 Lloc viçu ma bun shi tëjacu. S'mëkëm shi 
s'fëcem daveti, 

24 Sepse ky biri im ishte i vdekur, dhe u kthye 
në jetë, ishte i humbur dhe u gjet’. Dhe nisën 
të festonin me hare . 

24 kë aist hjiju a njell ara mort shi injjë, avja 
qërut shi s'ja fllë!’ Shi ahurhjirë s'hërësjastë. 

25 Ndërkohë djali i tij i madh ishte në arë 
dhe, kur iu afrua shtëpisë, dëgjoi këngë e valle. 

25 Fiçorru a lluj, ma marrë ara tu agur. Kënd 
vini, shi s'ja purqë di kasë, avxë tëmpinj sh 
xhok. 

26 Thirri një nga shërbyesit dhe filloi ta pyeste 
se ç’ishte gjithë kjo. 

26 Dapoja i'j gri a unuj di ysmeqarjë shi u 
tërbë, ci ma s'fëcja. 

27 Ai i tha: ‘Ka ardhur yt vëlla, dhe yt atë ka 
therur viçin e majmur, sepse iu kthye 
shëndoshë e mirë’. 

27 Ell j'u turrë: ‘Ari vinitë fratëtu, shi tatëtu 
ari tëjatë viçu ma gras, kë ell esti turrat gjini sh 
ku sënëtati.’ 

28 Ai u zemërua dhe nuk deshi të hynte; 
atëherë doli i ati dhe po e luste. 

28 Astumsëna ell s'nërri, sh nu vra s'intra 
nunt. Tatësu ishë nafôrë tas i'j fëcja rixhai 
s'intra n'kasë, 

29 Ai iu drejtua të atit dhe i tha: ‘Ja, kaq 
shumë vjet që po të shërbej si skllav, kurrë nuk 
e kam shkelur urdhrin tënd dhe ti asnjëherë 
nuk më dhe një kec që të gëzohesha me miqtë 
e mi. 

29 ma ell ju turrë: ‘Mini am llukratë ka 
ysmeqar tuc aiç anj ti tini, shi nu c'ôm turratë 
zbôrru içvërrorë, sh ku-tutë-aca, tini nu nj'aj 
datë niki un ed tas fak daveti ku ôspëcjë a njej. 

30 Por, kur erdhi yt bir, që e shkapërderdhi 
pasurinë tënde me gra të përdala, ti për të 
there viçin e majmur’. 

30 Shi tora, ci s'turrë hjijëtu, acell ci o-sparsi 
tutë avera a ta ku putanili, tëjash ti nës viçu ma 
gras.’ 

31 I ati i tha: ‘O bir, ti je gjithmonë me mua 
dhe gjithçka imja është jotja. 

31 Dapoja tatësu i'j xësi: ‘Hjij, tini esht totëna 
ku mini, shi tuti aisti ci am mini sënt sh a tëli. 
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32 Por duhet të gëzohemi e të lumturohemi, 
sepse yt vëlla ishte i vdekur dhe u kthye në 
jetë, kishte humbur dhe u gjet.’” 

32 Ma noj prindi s'fëcem gostii, shi s'hërësim 
kë fratëtu ara mort shi s'turrë tu banë, avja 
qërut shi s'afllë’”. 

  
Kapitulli 16 Luka 16 

1 Jezusi u thoshte edhe këto dishepujve: 
“Ishte një njeri i pasur, që kishte një kujdestar, 
të cilin e paditën tek ai se po ia shpërdoronte 
pasurinë. 

1 Dapoja Jezus ll'u xësi a dishepujllu a lluj: 
“Un avut avja bëgatë tas i'j vëgja avera a lluj, 
un om ci o-mënë tu gjyqi, kë j'avja aspartë 
avera a domësu. 

2 Ai e thirri dhe i tha: ‘Ç’është kjo që po 
dëgjoj për ty? Më jep llogari për punën tënde si 
kujdestar, sepse mund të mos jesh më 
kujdestar shtëpie’. 

2 Astumsëna ell i'j gri sh i'j xësi: ‘Ci esti aistë 
ci ma avd ti tini? Prindi s'i'nj daj xhuvapi ti 
llukërru a tëll, kë nu pot s't'ja llas tas vegj avera 
sh malla a mja.’ 

3 Atëherë kujdestari tha me vete: ‘Ç’të bëj? 
Im zot po ma heq kujdestarinë; të mih tokën, 
nuk mundem; të lyp, më vjen turp. 

3 Dapoja ell mindui: ‘Domnu a njell us m'i 
skôtë dit aist lluk. Ci s'fak? S'neg s'arrëm nu 
am fuqii, s'ting mëna tas kaft i'nj jini arrushëni. 

4 Di unë çfarë të bëj, që, kur më heqin nga 
kujdestaria, njerëzit të më presin në shtëpitë e 
tyre’. 

4 U shtiu ci us fak, tas m'ja prôqë ômënjjë tu 
kasëli a llor kënd s'mi skôtë di pi lluk.’ 

5 Dhe thirri një nga një huamarrësit e zotërisë 
së vet dhe i tha të parit: ‘Sa i detyrohesh tim 
zoti?’ 

5 Ashë, i'j gri un kiti un tuc acej ci j'avja llôtë 
borxhi a domësu a lluj, shi i'j xësi a unuj: ‘Kit 
borxhi j'aj a domnu a njell?’ 

6 Ai tha: ‘Njëqind bute me vaj’. I tha atij: 
‘Merr dëftesën tënde, ulu shpejt e shkruaj 
pesëdhjetë’. 

6 Ell i'j xësi: ‘Unësutë di racioni di untulem.’ 
Ysmeqarru i'j xësi: ‘Ja aistë karti, stë mpadi, shi 
skirë ntrôrë cinxëc’. 

7 Pastaj i tha një tjetri: ‘Po ti sa i detyrohesh?’ 
Ai tha: ‘Njëqind thasë me grurë’. I tha atij: 
‘Merr dëftesën tënde dhe shkruaj tetëdhjetë’. 

7 Dapoja tërbë un allt: ‘Ma tini, kit j'aj 
borxhi?’ Ell j'u turrë: ‘Unësutë di masi di gërr’. 
Ysmeqarru i'j xësi: ‘Jau aistë karti, shi skirë 
optuxëc’. 

8 Dhe zotëria e lëvdoi kujdestarin e paudhë, 
sepse kishte vepruar me shkathtësi; sepse, bijtë 
e kësaj bote, në brezin e tyre, janë më të 
shkathët se bijtë e dritës. 

8 Shi domnu a lluj o-llëvdë ysmeqarru fërë 
tinjii, kë avja llukratë ku minti. Ômënjjë a 
shtëje dunei sënt ma dishtiptac di ômënjjë ali 
llunjini tu llukërrë ci ar un-ku-allant.” 

9 Unë po ju them, bëni për vete miq me 
pasuri të padrejta, që kur ato të mbarojnë, t’ju 
pranojnë në banesat e përjetshme. 

9 Shi mini ma v'i xëk: “Fëcec ôspic ku avera a 
llëntuj, ci kënd s'bitisjastë avera, s'v'i aprôqë pit 
kasëli a llor di totëna. 

10 Ai që është besnik në pak, është besnik 
edhe në shumë dhe i padrejti në pak, është i 
padrejtë edhe në shumë. 

10 Kaj esti ku besë tu pucënë, esti ku besë sh 
tu mulltë, shi acell ci esti fërë tinjii tu pucënë, 
esti fërë tinjii shi tu mulltë. 

11 Pra, nëse nuk keni qenë besnikë në 
pasuritë e padrejta, kush do t’ju besojë 
pasurinë e vërtetë? 

11 Ma kë avec futë fërë besë tu avera a llëntuj, 
kaj us v'u pistusjastë avera a lluj? 
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12 Dhe nëse nuk keni qenë besnikë në 
pasurinë e tjetrit, kush do t’jua japë atë që 
është tuaja? 

12 Shi, ma ci nu avec futë ku besë ku malla a 
llëntuj, kaj us v'i da aca ci esti a vôstë? 

13 Asnjë shërbyes nuk mund t’u shërbejë dy 
zotërinjve, sepse ai ose do të urrejë njërin e do 
të dojë tjetrin, ose do t’i ngjitet pas njërit dhe 
do të përbuzë tjetrin. Nuk mund t’i shërbeni 
edhe Perëndisë edhe pasurisë.” 

13 Içvërr ysmeqar nu pôti s'fakë ysmeti lla doj 
domnj di-unôrë. Ell, iti us ajbë inati un, iti us 
vra allant, iti us'i da dupi un shi us allasë di-unë 
parti allant. Nu putec s'i'j fëcec ysmeti shi a 
Dumëxë, shi a përëllu”. 

14 Dhe farizenjtë, që ishin të dhënë pas 
parasë, i dëgjonin të gjitha këto gjëra dhe e 
përqeshnin. 

14 Farisenjjë ci ara ni finitic ku prax, l'avxa 
tuti shi s'i arrëdja ku Jezus. 

15 Ai u tha: “Ju jeni ata që e mbani veten të 
drejtë para njerëzve, por Perëndia i njeh 
zemrat tuaja, sepse çka çmohet nga njerëzit, 
është e neveritshme para Perëndisë. 

15 Astumsëna ell ll'u xësi: “Voj hjic acej ci 
dininti a Dumëxë v'i spunec ka tinjisic, ma 
Dumëxë u kënôshti inëma a vôstë. Aca ci 
aspari mulltë bunë ti ômënjjë, ti Dumëxë esti 
kurrpëji. 

16 Ligji dhe Profetët ishin deri te Gjoni; që 
atëherë predikohet lajmi i mirë i mbretërisë së 
Perëndisë dhe gjithkush lufton të hyjë me 
forcë në të. 

16 Nomlu a Moisiu shi profecje ara pënd di 
Joan. Dapoja esti dat evanghelu a kratu a 
Dumëxë, shi tuc s'i çukutest tas u qërdhësjastë 
acell ku mulltë mundimi. 

17 Më e lehtë është të zhduket qielli dhe toka, 
sesa të bjerë një presje e vetme nga Ligji. 

17 Ku-tutë-aca esti ma lëshôrë s'qarë cerlu shi 
lloku, dipi s'i'j si skôtë cëva a nomlu a Moisiu. 

18 Kushdo që lë gruan e vet dhe martohet me 
një tjetër, shkel kurorën dhe kushdo që 
martohet me një të lënë nga burri, shkel 
kurorën. 

18 Kajcëdo ci o-llasë mujera a lluj shi ja unë 
alltë, faci llath, shi acell ci s'i sôri ku unë mujeri 
ci esti përcatë di burbat, faci llath”. 

19 Ishte një njeri i pasur dhe vishej me rroba 
të purpurta e me të linjta të kushtueshme dhe i 
kalonte ditët me dëfrime plot shkëlqim. 

19 “Ara un om avut ci s'mvështja ku stranji di 
thelpë skumpë. Kathi xuë bëna tu lluksi. 

20 Te porta e tij dergjej një lypës me emrin 
Llazar, mbushur me plagë të mahisura. 

20 Dininti ali ushi a lluj stëtja un fukërë ku 
numa Llazar. Ell ara umpllut ku gërruci 

21 Ky ishte i dëshiruar të ngopej me thërrimet 
që binin nga tryeza e të pasurit; madje vinin 
edhe qentë dhe i lëpinin plagët. 

21 shi vra s'i fënëtja ku sërrëmëli ci këdja dit 
trapaza a shtëlluj avutu. Shi kënjjë vinia shi 
alinxja gërruxëli a lluj. 

22 Dhe ndodhi që lypësi vdiq dhe engjëjt e 
çuan pranë Abrahamit; vdiq edhe i pasuri dhe 
e varrosën. 

22 Fukërëllu muri, shi ëngjëjë o-dusërë tas 
stëtja ku Abraham. Sh avutu muri, shi u 
ngurrparë. 

23 Në ferr, në mes të vuajtjeve, ai ngriti sytë 
dhe pa Abrahamin nga larg, si edhe Llazarin 
pranë tij. 

23 Tu pisë, ju ma stërrxja ti aceli ci avja faptë, 
skullë oqjë shi vëxu dëparti Abraham shi 
Llazar ningi nës. 

24 Ai thirri e tha: ‘O atë Abraham, ki mëshirë 
për mua, e dërgo Llazarin që të zhytë në ujë 

24 Astumsëna xësi ku bôci analltë: ‘Përinte 
Abraham, s'ic jinë rrëu ti mini, pëtrecu Llazar 



LUKA – LUKA  

58 
 

majën e gishtit të vet e të më freskojë gjuhën, 
sepse po sfilitem në këtë flakë’. 

tas s'u môjë xedëtu ku apë, shi s'inj môjë 
limba, kë aistë pira ma m'i sturnjupseshti.’ 

25 Por Abrahami i tha: ‘Bir, kujtohu që në 
jetën tënde i ke marrë të mirat e tua, kurse 
Llazari të këqijat; por tashmë ai këtu po 
ngushëllohet, ndërsa ti po sfilitesh. 

25 Ma Abraham i'j xësi: ‘Hjiju a njell, aduqati 
kë tini l'i llosh bunecli a tëli tutë bana a ta, ma 
Llazar llo gôllë stërrxera. Tora ell hërëseshti 
aô, sh tini strrax. 

26 Për më tepër, midis nesh dhe jush është 
hapur një humnerë e madhe; kështu që ata që 
duan të kalojnë prej këtej te ju, nuk munden; 
as ata që janë përtej, nuk mund të kalojnë te 
ne’. 

26 Dapoja namësa di noj shi di voj esti un 
hendek mari, ci ma s'vra vërr s'trakë di kiti aô 
lla voj, s'nu pôtë dot, shi içvërr s'nu pôtë 
s'trakë di kiti ako lla noj,’ 

27 Por ai i tha: ‘Atëherë po të lutem o atë, që 
ta dërgosh në shtëpinë e tim eti, 

27 Avutu i'j xësi: ‘Astumsëna, përinte, ma 
c'fak rixhai tas u pëtrec lla kasa a tatënju, 

28 sepse kam pesë vëllezër, dhe le t’i 
paralajmërojë që të mos vijnë edhe ata në këtë 
vend mundimesh’. 

28 kë am cinci frac. S'llu xëkë ci s'nu jinë shi 
ej aô, tu aist bilok tas strragë.’ 

29 Abrahami tha: ‘Ata kanë Moisiun dhe 
Profetët; le t’i dëgjojnë’. 

29 Abraham j'u turrë: ‘Ar Moisiu shi profecjë, 
ej prindi s'i'j avdë.’ 

30 Ai tha: ‘Jo, o atë Abraham; por po t’u 
shkojë dikush prej të vdekurve, ata do të 
pendohen’. 

30 Ell i'j xësi: ‘Nu, përinte Abraham, ma, ma 
nesi vërr di morrcjë us'i fakë pishmani, shi us'i 
tôrrë.’ 

31 Abrahami i tha: ‘Nëse nuk dëgjojnë 
Moisiun dhe Profetët, nuk do të binden, edhe 
sikur të ngjallet ndonjë prej të vdekurve’.” 

31 Abraham i'j xësi: ‘Ma kë nu avd Moisiu sh 
profecjë, nu us ll'u s'i umpllë mintja sh ma 
s'injjaxë vërr di morrcjë’”. 

  
Kapitulli 17 Luka 17 

1 Ai u tha dishepujve të vet: “Shkandullimet 
nuk mund të shmangen, por mjerë ai që i sjell 
ato. 

1 Jezus ll'u xësi a dishepujllu a lluj: “Tuc pot 
s'fakë llath sh kad tu amartii, ma kavaj di acej 
ci li ping amartiili. 

2 Më mirë është për të t’i varin në qafë një gur 
mulliri dhe ta hedhin në det, sesa të shtyjë në 
mëkat njërin prej këtyre të vegjëlve. 

2 Ti nës us ara ma gjini s'lëga tu zverrkë unë 
shkëmbë di môrë, shi s'ja mëna tu amari, dipi 
s'i fëcja sebepi ti amartii ti ma njicjë. 

3 Kini kujdes për veten tuaj! Nëse yt vëlla 
mëkaton, qortoje dhe nëse ai pendohet, fale. 

3 S'avec mintja! Ma kë fratëtu faci llath vërjau. 
Ma s'feci pishmani, hërxjau. 

4 Edhe po të mëkatojë kundër teje shtatë herë 
në ditë dhe shtatë herë të kthehet, duke thënë: 
‘Jam penduar’, fale.” 

4 Ma s'fakë amartii dininti a ta shapti or n'xuë, 
shi shapti or s'tôrrë sh xëci ‘feç llath’, 
‘hërxjau’.” 

5 Dhe apostujt i thanë Zotit: “Na e shto 
besimin.” 

5 Dapoja apostujë i'j xësërë a Domnëlu: 
“Avdaxënu pistusera”. 
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6 Zoti tha: “Po të kishit besim sa kokrra e 
sinapit, do t’i thoshit [këtij] mani: ‘Shkulu me 
rrënjë e mbillu në det’; dhe ai do t’ju bindej. 

6 Shi Domnëlu ll'u xësi: “Ma s'pistusjat kit 
sëmica a sinap, us i'j xëcjat a shtëlluj çërriçu: 
‘zbatëti di aô, shi sjamëti tu amari’, ell ashë us 
fëcja. 

7 Por cili prej jush, që ka një shërbëtor që i 
lëron tokën ose i kullot bagëtinë, do t’i thotë 
atij kur kthehet nga ara: ‘Shpejt, eja të hash’? 

7 Kaj di voj, ma s'avja un ysmeqar ci llukraxë 
tu agur iti pashti ojli, us i'j xëcja a lluj kënd s'i 
turra di pi lluk: ‘Hajdi di-unôrë sh apunëti tas 
mëc!’? 

8 A nuk do t’i thotë: ‘Më bëj diçka gati për 
darkë, përvish mëngët e më shërbe derisa të ha 
e të pi dhe pastaj të hash e të pish edhe ti’? 

8 A nu us i'j xëcja: ‘Fënju etëmë cina, tôrrë 
mënëcli, sh fënj ysmeti tas mëk sh tas bjau 
mini, shi dapoja poc tas mëc shi s'bje shi tini’. 

9 Mos vallë do ta falënderojë shërbëtorin, 
sepse bëri ato që iu urdhëruan? 

9 Naka vëhj u efharistiseshti ysmeqarru kë 
feci llukërru a lluj? 

10 Kështu edhe ju, kur të bëni të gjitha ato që 
ju kanë urdhëruar, thoni: ‘Jemi shërbëtorë të 
padobishëm; kemi bërë vetëm detyrën tonë’.” 

10 Ashë sh voj, kënd s'fëcec llukërru ci avec ti 
fëceri, xëcec: ‘Est ysmeqar. Avem faptë aca ci 
i'nj tukueshti’”. 

11 Dhe ndodhi që gjatë rrugës për në 
Jeruzalem, Ai kaloi përmes Samarisë dhe 
Galilesë. 

11 Kënd ara nqësit ti Jerusalem, Jezus tërku 
pit Samarii shi Galilei. 

12 Kur po hynte në një fshat, e takuan dhjetë 
të gërbulur, të cilët duke qëndruar larg, 

12 Kënd intrë tu unë hôrë, i'j s'apurqarë xaci 
llëndic ku lebrë. Ej stëtja dëparti sh gra: 

13 e thirrën me zë të lartë: “Jezus, Mjeshtër, ki 
mëshirë për ne.” 

13 “Jezus, mvëcëtor s'ic jinë krimë ti noj!” 

14 Jezusi, kur i pa, u tha: “Shkoni e paraqituni 
te priftërinjtë.” Dhe ndodhi që gjatë rrugës për 
te priftërinjtë, ata u pastruan nga gërbula. 

14 Jezus i'j vëxu sh ll'u xësi: “Fuxic shi 
adunacvë ku prefcjë”. Sh kënd nqësirë kala, ej 
s'vindëkarë. 

15 Njëri prej tyre, duke parë që u shërua, u 
kthye dhe lëvdoi Perëndinë me zë të lartë. 

15 Dapoja un di nësh, kënd u vëxu ci ara 
pëstrit, s'turrë sh allëvda Dumëxë ku bôci 
analltë. 

16 Ra me fytyrë përdhe para këmbëve të 
Jezusit, duke e falënderuar. Ai ishte samaritan. 

16 Ell gëxu përdinc, tu çëçôrrë a Jezus shi u 
efharistisi. Ell ara Samaritan. 

17 Jezusi u përgjigj dhe tha: “A nuk u 
pastruan që të dhjetë? Po ku janë nëntë të 
tjerët? 

17 Astumsëna Jezus u tërbë: “A nu ara xaci 
acej ci s'i vindikarë? Ma nau allanc ju sënt? 

18 Nuk u gjet njeri tjetër, veç këtij të huaji, që 
të kthehet për të lëvduar Perëndinë?” 

18 Nu s'i afllë içvërr di nësh, tas s'i turra, shi 
s'allavda Dumëxë, ma gôllë aist ksenu?” 

19 Dhe i tha: “Ngrihu e shko; besimi yt të ka 
shpëtuar.” 

19 Dapoja i'j xësi a lluj: “Skôllë sh fux. 
Pistusera a ta t'i skëpë”. 

20 Kur e pyetën farizenjtë se kur do të vinte 
mbretëria e Perëndisë, Ai iu përgjigj e tha: 

20 Unôrë kënd farisenjjë u tërbarë Jezus, kë 
kënd us jinë kratu a Dumëxë, Ell ll'u xësi:  
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“Mbretëria e Perëndisë nuk vjen në mënyrë të 
dukshme. 

“Kratu a Dumëxë nu jini ku bujë. 

21 As nuk do të thuhet: ‘Ja këtu!’ ose ‘Ja atje!’ 
Sepse mbretëria e Perëndisë është midis jush.” 

21 Nu us xëkë, ‘Ja ju esti aô!’ iti ‘Ja ako!’. Kë 
kratu a Dumëxë esti nunt lla voj.” 

22 Dhe u tha dishepujve: “Do të vijë koha 
kur do të dëshironi të shihni një nga ditët e 
Birit të Njeriut, dhe nuk do ta shihni. 

22 Jezus ll'u xësi a dishepujllu: “Ma jin xëlili 
kënd us vrec s'vëdec unë di xëlili a Hjiju a 
Omu, ma nu us u vëdec. 

23 Do t’ju thonë: ‘Ja, këtu është’, ose ‘Ja, atje’. 
Mos u largoni, as mos i ndiqni, 

23 Astumsëna us v'i xëkë: ‘Ja ju esti ako!’ iti 
‘Ja aô!’ Nu fuxic ako, sh nu j'ashtërrac! 

24 sepse, ashtu si vetëtima që shkëlqen nga 
njëri skaj i qiellit tek tjetri, ashtu do të jetë Biri 
i Njeriut [në ditën e Vet]. 

24 Ashë kum skapërë dit cerl tu pllôji, shi u 
llunjinëseshti cerlu tu tuti përcli, ashë us hjibë 
sh Hjiju a Omu xua ci us jinë. 

25 Por më parë Atij i duhet të vuajë shumë 
dhe të hidhet poshtë nga ky brez. 

25 Ma, ma ninti Ell prindi s'strragë mullt kë 
nu us'i aprôqë di aistë filii di ômënj. 

26 Dhe ashtu siç ndodhi në ditët e Noes, po 
ashtu do të jetë edhe në ditët e Birit të Njeriut. 

26 Sh ashë kum s'feci tu xëlili a Noeu, ashë 
us'i fakë sh tu xëlili a Hjiju a Omu. 

27 Hanin, pinin, martoheshin dhe jepeshin 
për martesa, deri në ditën që Noeja hyri në 
arkë dhe përmbytja erdhi e i zhduku të gjithë. 

27 Tu acell qëro, ômënjjë mëka shi bja, s'i 
sura shi s'mërta, pën di xua kënd Noeu intrë tu 
kutii, sh dapoja vini nëkara sh l'i rrustunë tuti. 

28 Po ashtu sikurse ndodhi në ditët e Lotit, 
kur njerëzit hanin, pinin, blinin, shitnin, 
mbillnin, ndërtonin. 

28 Ashë kum s'feci shi tu xëlili a Lot, ômënjjë 
mëka sh bja, kupura sh vindja, sëmëna shi 
skulla kasi, 

29 Por ditën që Loti doli nga Sodoma, ra një 
shi zjarri e squfuri prej qiellit dhe i zhduku të 
gjithë. 

29 ma xua kënd Lot s'dëpërtë di Sodoma, 
gëxu fok sh squfur dit cerl shi i'j vëtëmë tuc. 

30 Po kështu do të jetë në ditën kur do të 
shfaqet Biri i Njeriut. 

30 Ashë us'i fakë xua kënd us jinë Hjiju a 
Omu. 

31 Në atë ditë, ai që do të jetë mbi pullaz, me 
mallin e vet brenda në shtëpi, të mos zbresë 
për ta marrë, dhe ai që është në arë, po ashtu 
të mos kthehet prapa. 

31 Ma kë aca xuë vërr us hjibë pi çatii, ma 
pleçkëli a lluj us l'ajbë akasë, s'nu dëpunë tas l'i 
ja. Shi, ma kë vërr us tihjisjastë tu agur, niki ell 
s'nu s'i tôrrë. 

32 Kujtoni gruan e Lotit. 32 Aduqicvë ti mujera a Lot! 
33 Kushdo që do të kërkojë ta ruajë jetën e 

vet, do ta humbë dhe kushdo që do ta humbë, 
do ta fitojë atë. 

33 Kaj s'çukuteshti tas u vjagjë bana a lluj, 
us'u qarë aca, sh acell ci us'u qarë bana a lluj, 
us'u skapë. 

34 Po ju them, atë natë do të jenë dy veta në 
një shtrat; njëri do të merret dhe tjetri do të 
lihet. 

34 Mini ma v'i xëk: aca sjarë, di doj ish ci us 
hjibë tu un kërvat, un us'i ja, sh allant us'i 
allasë.” 

35 Dy gra do të jenë duke bluar së bashku; 
njëra do të merret dhe tjetra do të lihet. 

35-36 “Di dau mujer ci us hjibë lla môre ti 
mëcënari, unë us'i ja sh allantë us'i allasë”. 
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36 Dy veta do të jenë në arë; njëri do të 
merret dhe tjetri do të lihet.” 

 

37 Atëherë ata e pyetën: “Ku o Zot?” Ai u 
tha: “Ku është kërma, atje do të mblidhen 
edhe shkabat.” 

37 Dapoja u tërbarë: “Ma ju, Domne a 
nost?”. Ell llu xësi: “Ju esti kërrma, ako s'i 
adunë shi skifterënjjë”. 

  
Kapitulli 18 Luka 18 

1 Dhe u thoshte një shëmbëlltyrë për të 
treguar që gjithmonë duhej të luteshin dhe të 
mos e lëshonin veten, 

1 Dapoja Jezus ll'u spusi unë meselei, tas ll'u 
spunë ci lipseshti s'ij fakë duvai a Dumëxë 
totëna, ni agërshatë içvërrorë. 

2 duke thënë: “Në një qytet ishte një gjykatës, 
që nuk e kishte frikë Perëndinë dhe as nuk 
përfillte njeri. 

2 Ell xësi “Tu unë kasabai ara un dhiqigor ci 
nu avja frikë di Dumëxë sh nu avja tinjii ti 
ômënj. 

3 Në atë qytet ishte një grua e ve; ajo shkonte 
vazhdimisht tek ai dhe i thoshte: ‘Më mbro me 
ligj prej kundërshtarit tim’. 

3 Tu aca kasabai ara sh unë mujeri fёrë 
burbat, ci nëxja lla nës shi i'j xëcja: ‘Dënj 
ndreptjaca dininti acëlluj ci esti kondra ku 
mini!’ 

4 Ai për njëfarë kohe nuk donte; por më vonë 
tha me vete: ‘Ndonëse nuk kam frikë 
Perëndinë e as nuk përfill njeri, 

4 Pucën qëro ell nu vra, ma dapoja, s'mindui: 
‘Mini nu am frikë di Dumëxë, sh nu am tinjii ti 
ômënj, 

5 meqenëse kjo grua e ve po më shqetëson, 
do ta mbroj me ligj, që të mos më mërzitë më 
duke ardhur vazhdimisht’.” 

5 ma, pedhis ci aistë mujeri ma nj'kadi pi 
zverkë, us j'u dau ndreptjaca, kë ajumtra ma 
vini totëna, us m'i fakë tas u qer tropu a njell.’” 

6 Dhe Zoti tha: “Dëgjoni çfarë thotë gjykatësi 
i padrejtë! 

6 Sh Jezus xësi: “Avxat kë ci xësi dhiqigoru ci 
nu esti ndrept. 

7 Po Perëndia, a nuk do t’i mbrojë me drejtësi 
të zgjedhurit e Vet, që bërtasin para Tij ditë e 
natë? A do t’i lërë të presin gjatë? 

7 Ma Dumëxë, nu us'u bagë ndreptjacë ti ma 
alepcje a lluj ci u kaft nôpti sh xuë. A us'i 
amënë tas ja xhutë? 

8 Po ju them se Ai do t’ua japë drejtësinë 
shpejt. Megjithatë, kur të vijë Biri i Njeriut, a 
do të gjejë besim mbi tokë?” 

8 Mini us v'i xëk kë Ell us'u bagë ntrôrë 
ndreptjaca. Ma kënd s'jinë Hjiju a Omu, a us 
afllë ninga pistuseri tu aistë dunei?” 

9 Disave që kishin besim në veten e tyre se 
ishin të drejtë dhe i përbuznin të tjerët, Jezusi 
u tha këtë shëmbëlltyrë. 

9 Acëllor ci u cënia sinia a llor ka ndrepc, shi 
s'arrëdja ku allanc, Jezus ll'u spusi aistë 
meselei: 

10 “Dy njerëz u ngjitën në tempull për t’u 
lutur, njëri farize e tjetri tagrambledhës. 

10 “Doj ômënj nesërë tu tempull tas s'i'j fakë 
duvai a Dumëxë. Un ara farise, sh allant aduna 
xhelepja. 

11 Farizeu po qëndronte e po lutej kështu me 
veten e vet: ‘O Perëndi, po të falënderoj që 
nuk jam si njerëzit e tjerë, grabitqarë, të 

11 Fariseu stëtja pi çiçôri, fëcja duvai sh 
xhuduka: ‘Dumëxë, mini t'i efharistisest ci nu 
est ka allanc ômënj, fur, munafik, burbat ci faci 
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padrejtë, të përdalë, ose edhe si ky 
tagrambledhës. 

llath ku mujera, iti ka aist om ci adunë 
xhelepja. 

12 Agjëroj dy herë në javë, jap të dhjetën e 
gjithçkaje që zotëroj’. 

12 Mini cën presëni, dau-or tu stëmënë, sh 
dau unë tu xaci përc di aceli ci jau.’ 

13 Tagrambledhësi po rrinte larg e nuk donte 
as sytë t’i ngrinte lart në qiell. Por rrihte 
kraharorin duke thënë: ‘O Perëndi, ki mëshirë 
për mua mëkatarin’. 

13 Ma omu ci aduna xhelepja stëtja dëparti shi 
nu avja nakërrë tas skulla oqjë kiti cerl, agudja 
qeptu sh xëcja: ‘Dumëxë, s'ic jinë krimë ti mini 
ci am faptë amartii!’” 

14 Po ju them, ky u kthye në shtëpi të vet i 
shfajësuar, por jo ai tjetri; sepse çdo njeri që 
lartëson vetveten, do të përulet, dhe ai që përul 
veten do të lartësohet.” 

14 Mini us v'i xëk: “Aist om, nu fariseu, 
s'turrë akasë fapt ndrept di Dumëxë. Kë, acell 
ci allavdë sinia a lluj us'i apunë, sh kaj o-punë 
sinia a lluj, us'i anallcë”. 

15 Atij i sillnin edhe foshnjat, që t’i prekte, 
por dishepujt, duke parë këtë, i qortonin ata. 

15 Ndoj ômënj aducja cilëmanjjë lla Jezus, ci 
ell s'bëga mëna pi nësh, ma kënd i'j vëxurë 
dishepujë nu vra s'ja llësa. 

16 Por Jezusi i thirri dhe tha: “Lërini fëmijët 
të vijnë tek Unë e mos i pengoni, sepse për të 
këtillë është mbretëria e Perëndisë. 

16 Astumsëna Jezus i'j llo cilëmanjjë aprôpja 
di nës, sh xësi: “Allësacij cilëmanjjë s'jinë lla 
mini, sh nu i'j turrac nëpoj, kë kratu a Dumëxë 
ll'u tukueshti acëllor ci sënt ka nësh. 

17 Vërtet po ju them, kushdo që nuk e 
pranon mbretërinë e Perëndisë si një fëmijë i 
vogël, nuk ka për të hyrë në të.” 

17 Mini ma v'i xëk, kë acell ci nu o-prôqë 
kratu a Dumëxë ka un cilëman, nu us intrë tu 
nës”. 

18 Një prej krerëve e pyeti Jezusin, duke 
thënë: “O Mjeshtër i mirë, çfarë të bëj që të 
trashëgoj jetën e amshuar?” 

18 Un di ma marjë tu Judei u tërbë: 
“Mvëcëtor bun, ci prindi s'fak tas qërdhësest 
bana ti totëna?” 

19 Dhe Jezusi i tha: “Përse më thua i mirë? 
Askush nuk është i mirë, veçse Njëri, 
Perëndia. 

19 Jezus i'j xësi: “Këce i'nj xëc bun? Içvërr nu 
esti bun, gôllë Dumëxëllu. 

20 Ti i di urdhërimet, mos shkel kurorën, mos 
vrit, mos vidh, mos bëj dëshmi të rreme, 
ndero atin e nënën tënde.” 

20 Tini l'i shti mvëcëturëli a Dumëxë. Nu fë 
amartii ku mujera, nu vatëmë, nu furë, nu xë 
psemati, tinjisja tatëtu sh mëta”. 

21 Ai tha: “Të gjitha këto i kam mbajtur që në 
rini.” 

21 Dapoja ell i'j xësi: “Tuti aisti l'am fapti di 
kënd aram nou.” 

22 Jezusi, si e dëgjoi, i tha: “Edhe një të 
mungon ende, shit gjithë sa ke dhe ndajua të 
varfërve dhe do të kesh thesar në qiej. Pastaj 
eja e më ndiq.” 

22 Kënd avxë aistë, Jezus i'j xësi: “Gôllë unë 
gjeji nu ôj faptë: vindili tuti ci aj, dëllu acëllor 
ci nu ar, shi us aj mulltë tu cerl. Dapoja hajdi 
dupi mini!” 

23 Por, kur dëgjoi këto, ai u hidhërua shumë, 
sepse ishte shumë i pasur. 

23 Ma kënd l'i avxë aisti, a lluj i'j s'asparsi 
sënxili, kë ara mullt avut. 

24 Dhe Jezusi, kur e pa [që ai u hidhërua 
shumë], tha: “Sa e vështirë është për ata që 

24 Jezus u vëxu kë ell s'murzui, tiacë xësi:  
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kanë pasuri, të hyjnë në mbretërinë e 
Perëndisë! 

“Kit zori esti ti acej ci ar mulltë averi tas intrë 
tu kratu a Dumëxë.” 

25 Sepse më lehtë është për devenë të kalojë 
nëpër vrimën e gjilpërës, sesa për një të pasur 
të hyjë në mbretërinë e Perëndisë.” 

25 Esti ma efkulla s'trakë unë gamilë tu guva a 
aku, dipi s'intrë un avut tu kratu a Dumëxë. 

26 Ata që po dëgjonin, thanë: “Atëherë kush 
mund të shpëtohet?” 

26 Acej ci ma avxa u tërbarë: “Ma dapoja, kaj 
us pôtë tas skapë?” 

27 Ai tha: “Çka është e pamundur për njeriun, 
është e mundur për Perëndinë.” 

27 Jezus ll'u turrë: “Aca ci esti mullt ku zori ti 
ômënjjë, s'faci efkulla di Dumëxë”. 

28 Pastaj Pjetri tha: “Ja, ne lamë çdo gjë tonën 
dhe të ndoqëm Ty.” 

28 Astumsëna Pjetru i'j xësi: “Ja, noj l'allësëm 
tuti ci avjam sh vinum dupi tini”. 

29 Ai u tha: “Vërtet po ju them, nuk ka njeri 
që të ketë lënë shtëpinë, ose prindërit, ose 
vëllezërit, ose gruan, ose fëmijët për shkak të 
mbretërisë së Perëndisë, 

29 Sh'Jezus i'j xësi: “Darihënja ma v'i xëk, kë 
içvërr di acej ci ar allësatë kasili sh mujerrë, 
frac sh fumejë ti sebepja a kratu a Dumëxë, 

30 që të mos marrë shumë herë më tepër në 
këtë botë, dhe në botën që vjen, jetën e 
amshuar.” 

30 nu us arrëmënë ni llôtë mullt tu aist qëro 
sh us hërësjastë bana tu allantë dunei”. 

31 Pastaj i mori të dymbëdhjetët mënjanë e u 
tha: “Ja, po ngjitemi për në Jeruzalem, dhe të 
gjitha ato që janë shkruar nga profetët për 
Birin e Njeriut, do të përmbushen. 

31 Jezus j'adunë di-unë-parti dojspërxacëjë sh 
llu xësi: “Ma nëxem tu Jerusalem, sh tuti ci 
skërarë profecje ti Hjiju a Omu us'i fakë. 

32 Sepse Ai do t’u dorëzohet atyre të 
kombeve, do ta përqeshin, do ta fyejnë e do ta 
pështyjnë. 

32 Ell us'u parada lla paganëjë, ci us'i arrëdë, 
us'u nxhurë, us'u skuqë, 

33 E pasi ta fshikullojnë, do ta vrasin, dhe të 
tretën ditë, do të ngjallet përsëri.” 

33 shi dupi bëteri us'u vatëmë, ma dupi tre 
xëli Ell us injjaxë.” 

34 Ata nuk morën vesh asgjë nga këto; ato 
fjalë ishin të errëta për ta dhe nuk e kapnin 
domethënien e atyre që u thanë. 

34 Ej nu aduqirë cëva, kë aca ci ll'u xësi Jezus 
ara askumtë ti nësh sh nu aduqirë ci xësi. 

35 Ndërsa Jezusi po i afrohej Jerikos, një i 
verbër ishte ulur në anë të rrugës duke lypur. 

35 Kënd Jezus ma s'i apurqa tu Jeriko, un orb 
stëtja marxëna di kali ku mëna tjasë sh këfta. 

36 Kur dëgjoi turmën që po kalonte, ai pyeti 
ç’të ishte kjo? 

36 Kënd avxë ci ma tërcja ndoj ômënj, tërbë 
ci ma s'fëcja. 

37 I thanë që po kalonte Jezusi nga Nazareti. 37 Ej i'j xësërë: “Ma treci Jezus di Nazaret”. 
38 Ai filloi të thërriste: “Jezus, Bir i Davidit, ki 

mëshirë për mua.” 
38 Astumsëna ell gri ku bôci analltë: “Jezus, 

Hjij a David, sic jinë rrëu ti mini!” 
39 Ata që shkonin përpara, e qortuan që të 

heshtte, por ai thërriste edhe më shumë: “Bir i 
Davidit, ki mëshirë për mua.” 

39 Acej ci tërcja dininti u ursirë tas këpsja, ma 
ell aurrë sh ma mullt: “Hjij a David, sic jinë 
krimë ti mini!” 
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40 Jezusi qëndroi dhe urdhëroi që t’ia sillnin 
dhe, kur ai u afrua, e pyeti, 

40 Jezus qinduri sh ll'u xësi s'ja ducja orbu. 
Kënd s'apurqë Ell u tërbë: 

41 “Çfarë dëshiron të bëj për ty?” Ai tha: 
“Zot, dua që të më kthehet drita e syve.” 

41 “Ci vre s'fak ti tini?” Orbu xësi: “Domne, 
voj tas ved napoj!” 

42 Dhe Jezusi i tha: “Merre dritën e syve; 
besimi yt të ka shpëtuar.” 

42 Shi Jezus i'j xësi: “Vex napoj! Pistusera a ta 
t'i skëpë”. 

43 Menjëherë atij i erdhi drita e syve, dhe i 
vajti pas Jezusit, duke lëvduar Perëndinë; i 
gjithë populli, kur e pa këtë, i dha lëvdatë 
Perëndisë. 

43 Alluj i'j s'i turrë di-unôrë vëdera, nesi dupi 
Jezus sh tut allëvda Dumëxë. Tuc acej ci u 
vëxurë, allëvdarë Dumëxë. 

  
Kapitulli 19 Luka 19 

1 Ai hyri në Jeriko dhe po kalonte nëpër 
qytet. 

1 Jezus intrë tu Jeriko sh ma tërcja kala. 

2 Dhe, ja, atje ishte një njeri me emrin Zaké, 
që ishte i pari i tagrambledhësve dhe i pasur. 

2 Ako ara un om ku numa Zake. Ell ara di 
acej ci aduna xhelepja sh ara avut. 

3 Po përpiqej të shihte kush ishte Jezusi dhe 
nuk po mundej prej turmës, sepse ishte 
trupvogël. 

3 Zakeu ma s'çukutja tas vëdja kaj ara Jezus, 
ma ara shkurt sh nu putja tas u vëdja kë ara 
mullc ômënj. 

4 Atëherë vrapoi përpara dhe u ngjit në një 
fik që ta shihte Jezusin, sepse Ai do të kalonte 
nëpër atë rrugë. 

4 Tiaca, ell tërku dininti, shi s'i alënë tu un 
hjik tas u vëdja, kë Jezus ma tërcja tu aca kali. 

5 Kur Jezusi erdhi në atë vend, ngriti sytë lart 
dhe i tha: “Zaké, zbrit shpejt poshtë, sepse sot 
duhet të qëndroj në shtëpinë tënde.” 

5 Kënd Jezus axhumsi ako, skullë oqjë sh i'j 
xësi: “Zake, dëpunë ntrôrë, kë azë voj tas stau 
tu kasa a ta.” 

6 Ai u ul shpejt dhe e priti Jezusin me gëzim. 6 Zakeu dupunë ntrôrë shi s'hërësi, ci us 
ashtëptja Jezus lla kasa a lluj. 

7 Të gjithë e panë këtë dhe filluan të 
pëshpërisnin, duke thënë: “Ai hyri për të 
bujtur te një mëkatar.” 

7 Tuc acej ci u vëxurë aistë gjëji, ahurhjirë tas 
xhudëkë: “Ju us nagë ôspi, lla un om nkërkat 
ku amartii.” 

8 Por Zakeu, si u ngrit, i tha Zotit: “Ja, 
gjysmën e pasurive të mia, o Zot, po ua jap të 
varfërve dhe, po t’i kem marrë ndokujt ndonjë 
gjë me mashtrim, do t’ia kthej katërfish.” 

8 Zakeu ci stëtja pi çëçôri i'j xësi a Domnu: 
“Ja Domne, mini us ll'u dau acëllor ci nu ar, 
disa ali averi a mja, sh ma kë j'am llôtë a vërruj 
prax ku psemati, us j'u torr patur or ma mullt.” 

9 Jezusi i tha: “Sot në këtë shtëpi ka hyrë 
shpëtimi, sepse edhe ky njeri është bir i 
Abrahamit. 

9 Dapoja Jezus i'j xësi: “Azë vini skëpara tu 
aistë kasë, kë shi aist esti hjij all Abraham. 

10 Sepse Biri i Njeriut ka ardhur të kërkojë e 
të shpëtojë atë që kishte humbur.” 

10 Hjiju a Omu ari vinitë tas i'j kaftë shi s'i'j 
skapë acej ci ara qëruc”. 
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11 Ndërsa ata i dëgjonin këto, Ai vazhdoi t’u 
tregonte një shëmbëlltyrë, sepse ishte pranë 
Jeruzalemit dhe ata mendonin se mbretëria e 
Perëndisë do të shfaqej menjëherë. 

11 Kënd ma o-vxa, Jezus ll'u spusi sh aistë 
meselei, pedhis kë ara aprôpja di Jerusalem, shi 
ej pistusja ci kratu a Dumëxë us vinia ntrôrë. 

12 Prandaj, Ai tha: “Një njeri fisnik shkoi në 
një vend të largët për të marrë atje titullin 
mbret për vete e pastaj të kthehej. 

12 Ell ll'u xësi: “Un domn nesi tu un bilok 
dëpërtos, tas s'i fëcja vësëjë sh dapoja us'i 
turra. 

13 Thirri dhjetë shërbëtorët e vet, u dha 
dhjetë mina dhe u tha: ‘I vini këto në përdorim 
derisa të kthehem’. 

13 Adunë xaci di ysmeqarjë a lluj, ll'u dedi 
xaci monedhi sh ll'u xësi: ‘Bëgacili pi lluk pën 
kënd s'mi torr mini!’ 

14 Por qytetarët e tij e urrenin dhe i dërguan 
një përfaqësi nga pas, që të thotë: ‘Nuk e duam 
këtë njeri të mbretërojë mbi ne’. 

14 Ômënjjë a shtëlluj biloku nu u vra, shi i'j 
pëtërkurë dënëpoj ndoj di nësh tas xëcja: ‘Nu 
vrem ci aist om s'i fakë vësëjë ti noj.’” 

15 Dhe ndodhi që, kur u kthye, pasi kishte 
marrë titullin mbret, urdhëroi të thirreshin 
shërbëtorët të cilëve u kishte dhënë paratë, që 
të merrte vesh se sa kishte fituar secili duke i 
vënë ato në përdorim. 

15 Kënd s'turrë, ara fapt vësëjë, sh këftë tas 
s'i'j aducja ysmeqarjë ci ll'ovja datë prax, tas 
vëdja kum l'avja bëgatë pi lluk. 

16 Erdhi i pari dhe i tha: ‘Zotëri, mina jote 
dha dhjetë mina më shumë’. 

16 Vini prota un sh i'j xësi: “Domne përëllu a 
tëll ari date xaci allti.” 

17 Ai i tha: ‘Të lumtë, o shërbëtor i mirë; 
meqë ke qenë besnik në një gjë të vogël, bëhu 
sundimtar mbi dhjetë qytete’. 

17 Ell i'j xësi “Bravo, esht ysmeqar bun. 
Pedhis ci t'i spusesh ndrept ti tuti, us t'i fac 
mari tu xaci kasabai”. 

18 Erdhi i dyti dhe tha: ‘Zotëri, mina jote dha 
pesë mina më shumë’. 

18 Dapoja vini allant shi i'j xësi: “Domne, 
përëllu a tell ari datë cinci allti.” 

19 Edhe këtij i tha: ‘Edhe ti do të sundosh 
mbi pesë qytete’. 

19 Ell i'j xësi: “Sh tini us esht mari tu cinci 
kasabai!” 

20 Erdhi edhe tjetri dhe tha: ‘Zotëri, ja mina 
jote të cilën e kam ruajtur në një shami. 

20 Dapoja vini allant sh xësi: “Domne ja ju ôj 
përëllu a tëll. Mini o-vërtij tu unë shamei, 

21 Sepse kisha frikë prej teje, ngaqë je njeri i 
rreptë; ti merr atë që nuk ke vënë dhe korr atë 
që nuk ke mbjellë.” 

21 kë avjam frikë di tini, kë esht mullt sert. 
Tini jaj aca ci nu ôj datë, sh adunj aca ci nu ôj 
sëmënatë”. 

22 Ai i tha: “Me çka nxore prej goje do të të 
gjykoj, ty o shërbëtor i lig. E dije, apo jo, që 
unë jam njeri i rreptë, që marr atë që nuk kam 
vënë e korr atë që nuk kam mbjellë? 

22 Ell xësi: “Ysmeqar anapudh, mini us t'ja 
gudest ti zbôrrëli a tëli. Tini u shtjaj ci mini est 
sert, ci jau aca ci nu am datë, sh taj aca ci nu 
am sëmënatë? 

23 Përse pra, nuk e vure paranë time te 
këmbyesit e parave, që kur të vija, ta tërhiqja 
atë bashkë me kamatën?’ 

23 Dapoja, këce nu u bëgash tu bangë përëllu 
a njell, ci kënd s'mi turram s'u llôm ku tutë aca 
ci us'i avdëxa?” 

24 Dhe u tha atyre që po qëndronin aty 
pranë: ‘Merrjani këtij minën dhe jepjani atij që 
ka dhjetë mina’. 

24 Tiaca, ll'u xësi acëllor ci ara ako: “Llôcëju 
përëllu sh dëdecëju acëlluj ci ari xaci!” 
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25 Ata i thanë: ‘Zot, ai ka dhjetë mina.’ 25 Ej i'j xësërë: “Domne, ma ell ari xaci 
monedhi.” 

26 Po ju them, gjithkujt që ka, do t’i jepet dhe 
atij që nuk ka, do t’i merret edhe ajo që ka. 

26 Ell ll'u turrë: “Mini us v'i xëk kë acëlluj ci 
ari, us i'j s'i da sh ma mullt, ma acëlluj ci nu ari, 
us i'j s'i ja sh aca ci ari. 

27 Ndërsa këta armiqtë e mi, të cilët nuk 
donin që unë të mbretëroja mbi ta, sillini këtu 
dhe therini përpara meje.” 

27 Sh acej ci nu m'i vra mini s'mi fëcjam 
vësëjë, aducecij sh vëtëmacij aô dininti a mja!” 

28 Dhe pasi tha këto, Jezusi vazhdoi rrugën, 
duke u ngjitur për në Jeruzalem. 

28 Kara l'i xësi aisti Jezus nqisi ndrept tu 
Jerusalem. 

29 Ndërsa i afrohej Betfagës dhe Betanisë, në 
malin e quajtur Mali i Ullinjve, Jezusi dërgoi dy 
prej dishepujve, 

29 Kënd s'i apurqë tu Betfage sh tu Betani, tu 
biloku ci s'i akjëma “Muntili a Masënllu”, 
pëtërku doj di dishepujë 

30 duke u thënë: “Shkoni në fshatin përballë 
dhe, sapo të hyni aty, do të gjeni një kërriç të 
lidhur, të cilit askush nuk i ka hipur; zgjidheni 
dhe silleni këtu. 

30 sh llu xësi: “Fuxic tu hôra qandra, sh kënd 
s'intrac us afllac lëgat un ghumarr, ci nu ari 
nkëlëkatë vërr pi nës. Zdëlëgacu sh aducecu. 

31 E po t’ju pyesë ndokush: ‘Përse po e 
zgjidhni?’, do të thoni kështu: ‘Sepse i duhet 
Zotit’.” 

31 Ma kë v'i ntrabë vërr ‘këce u zdëlëgac’ 
xëcecij ashë: ‘Domnu u vra’”. 

32 Ata që u dërguan, shkuan dhe gjetën ashtu 
siç u kishte thënë Ai. 

32 Acej ci pëtërku Jezus, nesërë sh o-fllarë 
ashë kum ll'ovja xësë Ell. 

33 Ndërsa po e zgjidhnin, të zotët e kërriçit u 
thanë: ‘Përse po e zgjidhni kërriçin?’ 

33 Kënd ma u zdëlëga ghumarru, domësu i'j 
tërbë: “Këce ma u zdëlëgac ghumarru?” 

34 Ata thanë: “I duhet Zotit.” 34 Ej i'j xësërë: “Domnu u vra.” 
35 Ia sollën Jezusit dhe pasi hodhën mbi 

kërriç rrobat e veta, hipën Jezusin mbi të. 
35 Ej o-dusërë ghumarru lla Jezus, j'amënarë 

pësuprë stranjli a llor sh Ell nkëlëkë pi nës. 
36 E ndërsa shkonte, ata shtronin rrobat e 

veta përgjatë rrugës. 
36 Kala ju tërcja, ômënjjë ashtërra stranjli a 

llor. 
37 Dhe tani, kur po i afrohej tatëpjetës së 

Malit të Ullinjve, e gjithë turma e dishepujve, e 
gëzuar dhe duke thirrur me zë të lartë, filloi të 
lëvdonte Perëndinë për të gjitha mrekullitë që 
ata kishin parë, 

37 Kënd s'i apurqë tu kala ci dupuna dit 
Muntëli a Masënllu, tuc dishepujë ahurhjirë tas 
allavdë Dumëxë, ku hërau sh ku bôci analltë, ti 
tuti bunecli ci avja vëxutë. 

38 dhe thoshin: “I bekuar qoftë Mbreti që po 
vjen në emër të Zotit! Paqe në qiell dhe lavdi 
lart e më lart!” 

38 Ej xëcja: “Llunjinësit s'hjibë vësëjë ci jini pi 
numa a Domnëlu! Irini tu cerl sh dhoksu 
Dumëxë anallt!” 

39 Disa prej farizenjve nga turma i thanë: 
“Mjeshtër, qortoji dishepujt e tu.” 

39 Ndoj di farisenjjë ci ara namësa di ômënj i'j 
xësërë a Jezus: “Mvëcëtor, xëllu a dishepujllu a 
tej tas këpsjastë.” 
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40 Ai u përgjigj dhe tha: “Po ju them, po të 
heshtin këta, do të bërtasin gurët.” 

40 Ma Jezus ll'u turrë: “Mini us v'i xëk ci, shi 
s'këpsjastë ej, shkëmbili us grastë.” 

41 Ndërsa po afrohej, pa qytetin dhe qau për 
të, 

41 Kënd s'i apurqë tu kasabai shi u vëxu, 
Jezus pllëmsi ti nës, 

42 duke thënë: “Sikur t’i kishe njohur edhe ti, 
në këtë ditë, ato që nevojiten për paqen! Por, 
tashmë, ato gjëra janë të fshehura për sytë e tu. 

42 sh xësi: “Ah, ma s'oduqesht sh tini azë di 
këtu jini irini! Ma aistë esti askumtë ti oqjë a 
tej. 

43 Sepse do të vijnë ditët për ty, kur armiqtë e 
tu do të të ngrenë llogore dhe do të të 
rrethojnë e do të të shtrëngojnë nga të katër 
anët. 

43 Ma jin xëlili kënd asmëjë a tëj us zhdikidë 
groq afigërra di tini, us t'ja vërrtjastë sh us t'i 
strringë di tuti përcli. 

44 Do të të rrëzojnë përdhe, bashkë me 
fëmijët e tu brenda teje, dhe nuk do të të lënë 
gur mbi gur, sepse ti nuk e more vesh kohën 
kur Perëndia erdhi tek ti.” 

44 Dapoja us t'i tindë mpadi acëja sh fumeja a 
ta, sh nu us allasë n'i amënatë pi tini shkëmbë 
pisti shkëmbë, kë tini nu o-duqish qërollu 
kënd Dumëxë vini tas t'i axhutë”. 

45 Ai hyri në tempull dhe filloi t’i dëbonte 
jashtë ata që shisnin, 

45 Kënd intrë tu tempull Jezus ahurhji s'i'j 
aurrë acej ci vindja ako. 

46 duke u thënë: “Është e shkruar: ‘Shtëpia 
ime do të jetë shtëpi lutjesh’, por ju e keni bërë 
strofull kusarësh.” 

46 Sh ll'u xësi: “Sëmtili skërëturi xëk: Kasa a 
mja esti kasë ti fëceri duvai, ma voj o-vec faptë 
bilok di fur.” 

47 Përditë Ai u jepte mësim njerëzve në 
tempull. Por kryepriftërinjtë dhe skribët, si 
edhe krerët e popullit, kërkonin ta zhduknin. 

47 Jezus mvëca ômënjjë kathi xuë tu tempull. 
Prefcjë, skribënjjë sh ma marjë a ômënjllu vra 
s'u vëtëma, 

48 Por nuk po dinin si të bënin, sepse mbarë 
populli e dëgjonte me etje fjalën e Tij. 

48 ma nu shtja ci s'fëcja, kë tuc ômënjjë 
s'hërësja kënd o-skullta. 

  
Kapitulli 20 Luka 20 

1 Dhe ndodhi që një ditë, ndërsa Jezusi 
mësonte popullin në tempull e predikonte 
ungjillin, erdhën kryepriftërinjtë dhe skribët së 
bashku me pleqtë 

1 Unë xuë kënd Jezus mvëca ômënjjë tu 
tempull, sh llu spunia ti evanghelu, vinërë 
prefcjë, skribënjjë sh aushjë 

2 dhe i thanë: “Na thuaj, me ç’autoritet i bën 
këto gjëra? Kush është Ai që ta ka dhënë këtë 
pushtet?” 

2 shi i'j xësërë: “Spunëni a nau ku ci forcë l'i 
fac aisti llukëri? Kaj c'ôri datë aistë fuqii?” 

3 Dhe Ai, duke u përgjigjur, u tha: “Edhe unë 
do t’ju bëj një pyetje, dhe m’u përgjigjni: 

3 Sh Ell ll'u xësi a llor: “Us v'i treb sh mini a 
vau un zborr shi spunecinj. 

4 ‘Pagëzimi i Gjonit, ishte prej qielli apo prej 
njerëzve?” 

4 Pëtëxara a Joan s'fëcja dit cerl ama di 
ômënj?” 

5 Ata po vrisnin mendjen me njëri-tjetrin, 
duke thënë: “Po të themi: ‘Prej qielli’, do të 
thotë: ‘Përse nuk i besuat atij?’ 

5 Ej s'i minduirë sh xëcja un-ku-allant: “Ma 
s'xëcem ‘dit cerl’, us n'i xëkë: ‘Këce nu u 
pistusit acell?’” 
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6 Por po të themi: ‘Prej njerëzve’, i gjithë 
populli do të na qëllojë me gurë, sepse populli 
është i bindur se Gjoni ishte profet.” 

6 “Ma s'xëcem ‘di ômënj’, miletja us n'i 
vatëmë ku shkëmbi, kë u shtja ci Joan ara 
preft”. 

7 Ata u përgjigjën që nuk e dinin se prej nga 
ishte. 

7 Tjaca i'j xësërë: “Nu u shtim di këtu vinia” 

8 Jezusi u tha: “As Unë nuk po jua them se 
me ç’autoritet i bëj këto gjëra.” 

8 Sh Jezus ll'u xësi: “Sh mini nu v'i spun a 
vau, ku ci fuqii l'i fak aisti gjëji”. 

9 Pastaj filloi t’i thoshte popullit këtë 
shëmbëlltyrë: “Një njeri mbolli një vresht, ua 
lëshoi me qira bujqve dhe mori udhë të largët 
për një kohë të gjatë. 

9 Jezus ahurhji s'i'j spunë a ômënjllu aistë 
parabolë (meselei): “Un om sëmënë auë. L'i 
dedi tas l'i llukraxë llukërtorjë, sh fuxi tu un 
bilok dëparti ti mullc anj. 

10 Kur erdhi stina, dërgoi një shërbëtor te 
bujqit, që t’i jepnin të vjelat e vreshtit, por ata 
e rrahën dhe e nisën duarbosh. 

10 Kënd vini qërollu tas adunë auëli, pëtërku 
un ysmeqar lla llukërtor tas i'j dëdja partja a 
lluj, ma ej u bëturë shi u nqësirë ku mënjli 
gôlli. 

11 Ai përsëri dërgoi një tjetër, por ata e rrahën 
edhe atë, e poshtëruan dhe e nisën duarbosh. 

11 Dapoja pëtërku un ysmeqar allt. Sh acell u 
bëturë, s'i arrësërë ku nës, shi u nqësirë ku 
mënjli gôlli. 

12 Ai prapë dërgoi një të tretë, por ata edhe 
këtë e plagosën dhe e përzunë. 

12 Napoj pëtërku un allt, ma sh aist u 
pluguirë shi o-urrarë. 

13 Atëherë i zoti i vreshtit tha: ‘Çfarë të bëj? 
Do të dërgoj djalin tim, të cilin e dua, dhe, kur 
ta shohin këtë, ndoshta do ta respektojnë.’ 

13 Sh nikuqirru a agërru xësi: ‘Ci s'fak? Us 
pëtrek hjiju a njell, acell vrutu, kë vëhj s'i 
arrushuniaxë di nës’. 

14 Por kur bujqit e panë atë, menduan me 
vete, duke thënë: “Ky është trashëgimtari; ta 
vrasim, që trashëgimia të bëhet jona.” 

14 Ma kënd u vëxurë hjijësu, llukërtorjë 
zburrarë un-ku-allant.: ‘Aist esti acell ci us l'i 
qërdhësjastë. S'u vëtëmëm sh ashë auëli us n'a 
rrëmënë a nau’. 

15 Kështu, ata e përzunë prej vreshtit dhe e 
vranë. Çfarë pra, do t’u bëjë atyre i zoti i 
vreshtit? 

15 Dapoja o-urrarë dit agur shi u vëtëmarë. Ci 
us ll'u fakë a llor domësu a agërru? 

16 Ai do të vijë, do t’i zhdukë ata bujq dhe do 
t’ua japë vreshtin të tjerëve.” Ata, pasi e 
dëgjuan, thanë: “Larg qoftë!” 

16 Ell us jinë, us i'j vatëmë acej llukërtor, shi 
us ll'u da agërru allëntor”. Kënd ovxarë aistë 
gjëji, ômënjjë xësërë: “Dëparti s'hjibë!” 

17 Ai, duke i vështruar, tha: “Cili është 
atëherë kuptimi i asaj që është shkruar: ‘Guri 
që ndërtuesit flakën tej, pikërisht ai u bë këndi 
i themelit’? 

17 Ma Jezus amënë oqjë kiti nësh sh xësi: “Ci 
vra s'xëkë aisti zbôrri di sëmtëli Skërëturi: 
‘Shkëmba ci masturjë o-rrukarë nkllo, axhumsi 
ci s'feci shkëmba dit qoshi?’ 

18 Kushdo që do të bjerë mbi atë gur, do të 
copëtohet, por mbi këdo që të bjerë, do ta 
dërrmojë.” 

18 Kajcëdo ci kadi pi aca shkëmbë, us'i fakë 
bukëc, sh ma kë shkëmba kadi pisti vërr, us'u 
vatëmë”. 

19 Skribët dhe kryepriftërinjtë, në po atë orë, 
kërkuan të vënë dorë mbi Të, por kishin frikë 

19 Skribënjjë sh prefcje o-duqirë ci Jezus o-
vja xësë aistë parabolë ti nësh, tjaca vra tas u 
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nga populli, sepse e morën vesh që Ai këtë 
shëmbëlltyrë e kishte thënë për ata. 

bëga nturmënë tu aca ôrë, ma avja frikë di 
ômënj. 

20 Filluan ta përgjonin dhe dërguan spiunë, 
që hiqeshin si njerëz të drejtë, që ta kapnin në 
fjalë e pastaj t’ua dorëzonin autoriteteve dhe 
pushtetit të guvernatorit. 

20 Ej ahurhjirë tas u bëga orë Jezus, tiaca i'j 
bëgarë dënëpoj spiunëjë, ci s'i stërrxja ka 
ômënj tinjisic. Aistë u fecërë tas o-këca tu llath 
tu vërr zborr, sh ashë s'u parada lla ômënjjë ali 
qevërrii. 

21 Ata e pyetën, duke i thënë: “Mjeshtër, e 
dimë që flet dhe mëson drejt dhe as nuk i 
mban anën njeriu, por u mëson me vërtetësi 
njerëzve udhën e Perëndisë. 

21 Ej u tërbarë: “Mvëcëtor, noj u shtim kë 
tini gresht sh mvec gjini, kë nu t'i pinxi vërr, 
ma ll'u spunj a ômënjllu darihënja kala a 
Dumëxë. 

22 A është e drejtë që ne t’i japim tatim 
Cezarit, apo jo?” 

22 A esti ndrept tas s'i'j pulltim a Çezar 
taksëli, ama nu?” 

23 Por Ai, duke e kuptuar djallëzinë e tyre, u 
tha, 

23 Ma Jezus o-duqi ileja a llor shi ll'u xësi: 

24 “Ma tregoni denarin. E kujt është fytyra 
dhe mbishkrimi që ka?” Ata i thanë: “Janë të 
Cezarit.” 

24 “Spunecinj unë monedhë. Ci kap esti pi 
aistë monedhë?” Ej i'j xësërë: “A Çezar”. 

25 Dhe Ai ua ktheu: “Jepini pra, Cezarit ato 
që janë të Cezarit dhe Perëndisë ato që janë të 
Perëndisë.” 

25 Jezus ll'u xësi: “Astumsëna dëdecij a Çezar, 
aca ci esti a Çezar, shi a Dumëxë, aca ci esti a 
Dumëxë”. 

26 Ata nuk mundën ta kapnin në fjalë përpara 
popullit dhe, të mrekulluar nga përgjigjia e Tij, 
heshtën. 

26 Ashë ej nu pëturë tas o-kacë tu zborr 
dininti ali mileti, s'çudusirë ku zborru a lluj, sh 
këpsirë. 

27 Pastaj Jezusit iu afruan disa saducenj, të 
cilët thoshin se nuk ka ngjallje, dhe e pyetën, 

27 Vinërë lla Jezus ndoj saducenj. Aiç xëk kë 
nu ari injjari 

28 “Mjeshtër, Moisiu na ka shkruar se, po t’i 
vdesë dikujt vëllai, që është i martuar dhe nuk 
ka fëmijë, vëllai i tij do ta marrë gruan dhe do 
të rrisë pasardhës për vëllanë e vet. 

28 tjaca u tërbarë: “Mvëcëtor, Moisiu n'ari 
allësatë skiratë: Ma kë a unuj omu i'j môri fratësu, 
sh allasë dënëpoj mujera fërë fumejë, aist prindi s'i sôrë 
ku mujera vedu, tas allasë fumejë ti fratësu. 

29 Pra, ishin shtatë vëllezër; i pari mori gruan 
dhe vdiq pa fëmijë. 

29 Ara unorë shapti frac. Un di prota s'i sure 
sh'nu allësë cilëmanj, 

30 Edhe i dyti po ashtu. 30 allant, 
31 Dhe atë e mori i treti; e kështu me radhë të 

shtatë; nuk lanë pas fëmijë dhe vdiqën. 
31 dapoja sh'allanc s'i surarë ku mujera a lluj, 

sh shaptëjë nu allësarë cilëmanj kënd murirë. 
32 Më në fund vdiq edhe gruaja. 32 Tu fund muri sh mujera. 
33 Pra, në ngjallje, gruaja e cilit prej tyre do të 

jetë ajo? Sepse të shtatë e kishin për grua.” 
33 Dupi injjari mujera a kuj us hjibë ija, 

pedhis ci shaptëjë o-vja ti mujeri?” 
34 Dhe Jezusi, u tha: “Bijtë e kësaj bote 

martohen dhe jepen për martesë. 
34 Jezus ll'u xësi: “Ômënjjë a shtëje dunei s'i 

sôre shi s'mëritë, 
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35 Por ata që janë gjykuar të denjë për atë 
jetë, si dhe për ngjalljen prej të vdekurve, as 
nuk martohen dhe as nuk jepen për martesë. 

35 ma acej ci sënt bunj ti allantë banë, shi us 
axhungë s'injjaxë di mort, niki us'i sôrë, sh niki 
us'i mëritë. 

36 Sepse nuk mund të vdesin më; meqë janë 
si engjëjt. Duke qenë bij të Perëndisë, ata janë 
bij të ngjalljes. 

36 Ej nu pot s'môrë napoj, kë sënt ka ëngjëj, 
sh sënt hjij di'a Dumëxë, kë sënt hjij di injjari. 

37 Por që të vdekurit ngjallen, këtë e ka 
treguar edhe Moisiu te driza, kur e thërret 
Zotin Perëndi i Abrahamit, Perëndi i Isakut 
dhe Perëndi i Jakobit. 

37 Sh Moisiu ari spusë kë morrcjë us injjaxë 
kënd s'o-kjamë Domnu, Dumëxë all Abraham, 
Dumëxë a Isak sh Dumëxë a Jakob. 

38 Sepse Ai nuk është Perëndia i të vdekurve, 
por i të gjallëve, sepse të gjithë jetojnë për Të.” 

38 Domnu nu esti Dumëxë a morcëllu, ma 
acëllor ci sënt jinj, kë tuc bëniaxë ti Dumëxë.” 

39 Pastaj disa prej skribëve, duke u përgjigjur, 
thanë: “Mjeshtër, mirë fole.” 

39 Astumsëna ndoj farisenj i'j xësërë: 
“Mvëcëtor, u xësesh mullt gjini”. 

40 Ata nuk guxuan më ta pyesnin për ndonjë 
gjë. 

40 Sh nu avja nakërrë tas u trabë më. 

41 Pastaj u tha: “Si ka mundësi të thonë që 
Krishti është bir i Davidit? 

41 Dapoja Jezus ll'u xësi: “Kum pot s'xëkë kë 
Hristollu esti hjij di'a David? 

42 Sepse vetë Davidi në librin e Psalmeve 
thotë: ‘Zoti i tha Zotit tim: “Ulu nga e djathta 
Ime, 

42 David ishish xësi tu skirëturëli a Psalmu: I'j 
xësi Domnu, a Domnëlu a njell: Stë di na ndrapta a 
mja, 

43 derisa t’i bëj armiqtë e Tu stol për këmbët 
e Tua.’” 

43 pën kënd s'i'j bag acej ci sënt kondra ku tini Sum 
çëçôrrë a tëli. 

44 Pra, Davidi e quan Atë Zot. Si mund të 
jetë Ai biri i tij?” 

44 Afu David o-kjamë ‘Domne’, kum pôti 
s'hjibë Ell hjiju a lluj?” 

45 Ndërsa gjithë populli po dëgjonte, Ai u tha 
dishepujve [të Vet]: 

45 Kënd tutë miletja ma avxa, Jezus ll'u xësi a 
dishepujllu a lluj: 

46 “Ruhuni prej skribëve, që duan të shëtitin 
me petka të gjata, u pëlqejnë përshëndetjet 
nëpër sheshet e tregjeve, lakmojnë vendet e 
para në sinagoga dhe vendet e nderit nëpër 
gostira, 

46 “Vëgjacvë di skribënjjë, ci vra tas fakë 
peripato ku stranji llunx, shi arësest tas i'j 
tinjisjastë pit pëx, s'akacë bilokërrë buni pit 
sinagogi, sh bilokërrë tinjisiti pit jurtii. 

47 të cilët përpijnë shtëpitë e vejushave dhe, 
për t’u dukur, bëjnë lutje të gjata; këta do të 
marrin dënimin më të madh.” 

47 Ej arrëqest ci afllë pit kasëli a mujerëllu 
fërë burbac, sh fak duvai llunx, tas s'i'j vjadë 
allanc. Ashë ej us ja unë dunueri ma grau”. 

  
Kapitulli 21 Luka 21 

1 Duke ngritur sytë, Jezusi pa pasanikët që po 
hidhnin dhuratat e tyre në arkën e thesarit. 

1 Jezus skullë oqjë sh vëxu avucjë ci amëna 
dhorëli a llor tu thesar. 

2 Pa edhe një vejushë të këputur që hodhi aty 
dy grosh. 

2 Ell vëxu sh unë mujeri vedu, fukërônjë, ci 
amënë dau monedhi njic di bëkërrë, 
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3 Dhe tha: “Vërtet po ju them, që kjo vejushë 
e varfër ka hedhur më shumë se të gjithë. 

3 sh xësi: “Darihënja us v'i xëk, kë aistë 
mujeri fukërônjë, vedu, ari amënatë ma mullt 
di tuc allanc, 

4 Sepse të gjithë këta hodhën në arkën e 
dhuratave nga tepria e tyre, ndërsa ajo nga 
varfëria e saj hodhi gjithë ç’kishte për të 
jetuar.” 

4 kë ej amënarë ti dhorë tu thesar aca ci ll'u 
tupuri, ma ija dedi di fukërallëqja a je tutë ci 
avja adunatë ti bënari”. 

5 Disa po flisnin për tempullin, që ishte 
stolisur me gurë të bukur e me dhurata 
kushtuar Perëndisë. Por Ai tha, 

5 Kënd ndoj ômënj ma zburra ti tempull, kë 
kum ara ndrept bun, ku shkëmbi mushati sh 
ku dhorëli ci avja datë ti Dumëxë, Jezus xësi: 

6 “Sa për këto që po shihni, do të vijnë ditët 
kur nuk do të mbetet gur mbi gur pa u 
përmbysur.” 

6 “Us jinë xua kënd di aisti ci vëdec nu us 
arrëmënë shkëmbë pisti shkëmbë ni 
rrustunatë”. 

7 Ata e pyetën, duke thënë: “Mjeshtër, kur 
pra, do të ndodhin këto? Cila do të jetë shenja 
që këto gjëra do të ndodhin?” 

7 U tërbarë Jezus: “Mvëcëtor, kënd us'i fakë 
aisti llukëri, sh kaj us hjibë nojma ci eli ma 
s'fak?” 

8 Ai tha: “Shikoni se mos mashtroheni; sepse 
shumë do të vijnë në emrin Tim, duke thënë: 
‘Unë jam Krishti’ dhe ‘Koha po afron’. Mos 
shkoni pas tyre. 

8 Ell xësi: “Zhdikidec oqjë, tas s'nu v'i arrëdë, 
kë us jinë mullc ômënj pi numa a mja sh us 
xëkë ‘Est mini’ iti ‘S'apurqë qërollu’. Nu fuxic 
dupi nësh. 

9 Por kur të dëgjoni për luftëra e për trazira, 
mos u tmerroni; sepse këto duhet të ndodhin 
më parë, por fundi nuk do të vijë menjëherë.” 

9 Kënd s'avxac ti polum sh katrauri, nu v'i 
aspërac, kë aisti llukëri us'i fakë ma ninti, ma 
fundu nu us jinë di-unôrë. 

10 Pastaj u thoshte: “Do të ngrihet kombi 
kundër kombit dhe mbretëria kundër 
mbretërisë. 

10 Un krat us'i skôllë pisti un allt krat, sh un 
vësëjë pisti un allt vësëjë. 

11 Do të bien tërmete të mëdha në vende të 
ndryshme, murtaja e zi buke; tmerre e shenja 
të mëdha do të vijnë nga qielli. 

11 Us kadë tërmet vërtôs, sh tu ndau bilokëri 
us ajbë llajë ti pëni, sh llëngôrë di murtajë. Us 
ajbë sh katrauri llëhtrësiti, dit cerl us ajbë semn 
mari, 

12 Por përpara të gjitha këtyre, do të vënë 
dorë mbi ju e do t’ju përndjekin, duke ju 
dorëzuar nëpër sinagoga e burgje, duke ju 
sjellë para mbretërve e guvernatorëve për 
shkak të emrit Tim. 

12 ma, ma ninti ci us'i fakë tuti aisti, us v'i 
akacë sh us v'i agudjastë. Us v'i parada pit 
sinagogi sh pit hapsanëri, us v'i adukë dininti a 
ma marrë ali qevërrii di sebepja ali numi a mja. 

13 Kjo do t’ju japë rast që t’u dëshmoni. 13 Ashë us putec tas spunec. 
14 Nguleni në mend mirë dhe mos u 

shqetësoni se çfarë do të thoni për t’u 
mbrojtur, 

14 S'hjic vindusic, sh nu v'i stinahorsic ti 
skëpara a vôstë, 

15 sepse Unë do t’ju jap gojë e mençuri, para 
të cilave të gjithë kundërshtarët tuaj nuk do të 
mund të qëndrojnë ose t’ju kundërshtojnë. 

15 kë mini us v'i dau xhoniaca tas gric zbôrri 
mintimeni, kit s'nu pôtë içvërr di acej ci avec 
kondra, tas v'u trakë, shi s'grastë kondra. 
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16 Do të tradhtoheni edhe prej prindërve, 
vëllezërve, të afërmve dhe miqve; disa prej 
jush do t’i vrasin. 

16 Us axhungë pën ako ci sh përincjë, fracjë, 
kusurinjjë, us v'i allasë tu muzgë, shi us vatëmë 
ndoj di voj. 

17 Do të urreheni prej të gjithëve për shkak të 
emrit Tim. 

17 Tuc nu us v'i vra di sebepja ali numi a mja, 

18 Por as një fije floku nuk do të bjerë prej 
kokës suaj. 

18 ma niki un per di kap nu us v'i kadë. 

19 Me durimin tuaj do të fitoni shpirtrat tuaj. 19 Ku qindurera a vôstë us qërdhësic sufëlltu 
a vost”. 

20 Dhe kur të shihni Jeruzalemin të rrethuar 
prej ushtrish, atëherë merreni vesh që 
shkretimi i tij është afër. 

20 “Kënd s'vëdec Jerusalem avërtit di andarc, 
s'u shtic kë aspërxera a lluj esti aprôpja. 

21 Pastaj, le të ikin ndër male ata që janë në 
Jude, le të dalin ata brenda qytetit, dhe ata që 
janë në fusha të mos hyjnë në qytet. 

21 Acej ci sënt tu Judei s'i rrëspëndjastë pit 
munc, acej ci sënt pit hor, s'nu intrë tu 
Jerusalem, 

22 Sepse këto janë ditët e hakmarrjes, që të 
përmbushen të gjitha ato që janë shkruar. 

22 kë aisti sënt xëlili ci us'i lla amartiili, shi us'i 
fakë aca ci esti skëratë. 

23 Por mjerë ato që janë me fëmijë në bark 
dhe ato që kanë fëmijë në gji në ato ditë, sepse 
brengë të madhe do të ketë mbi këtë tokë dhe 
zemërim mbi këtë popull. 

23 Kavaj di mujerrë greli, sh aceli ci hërrest 
cilëmanjjë aceli xëli, kë us kadë fukërallëqi mari 
tu dunei, shi nërreri ti aiç ômënj. 

24 Do të bien nga tehu i shpatës dhe do të 
çohen robër nëpër të gjitha kombet; 
Jeruzalemi do të shkelet prej kombeve, derisa 
të përmbushet koha e kombeve. 

24 Ej us kadë di tëjëtura ali tëpôrri, shi us'i 
fake skllav a tuc ômënjllu ci nu pistusest, shi 
Jerusalem us'i zdrrumënë di paganëjë, pën 
kënd s'll'u bitisjastë qërollu a llor”. 

25 Do të ketë shenja në diell, në hënë e në yje; 
mbi tokë kombet do të jenë në ankth e të 
shastisur nga uturima e detit dhe e dallgëve; 

25 “Us ajbë semnuri pi sôri, pi llunë sh pi 
steli. Pi llok ômënjjë ci nu pistusest us j'akacë 
hjevërrë sh frika di bubunusera ali amari sh ali 
vali. 

26 njerëzit do të meken nga frika dhe nga 
pritja e atyre që do të ndodhin mbi tokë, sepse 
fuqitë e qiejve do të shkunden. 

26 Ômënjjë us môrë di frikë, sh di ashtëptarea 
a cëje ci ma kadi pisti llok, kë tutë dunea us'i 
trunduljastë. 

27 E pastaj do të shohin Birin e Njeriut duke 
ardhur në një re, me fuqi dhe lavdi të madhe. 

27 Astumsëna us vjadë Hjiju a Omu ci ma jini 
di pit nor ku force sh ku tinjii mari. 

28 Kur të fillojnë të ndodhin këto, çohuni e 
ngrini kokat, sepse shpengimi juaj po afron.” 

28 Kënd s'ahurhjastë s'i fakë aisti llukëri, 
skullacvë sh skullac kapu kë skëpara a vôstë 
esti aprôpja”. 

29 Dhe u tha një shëmbëlltyrë; “Shikoni fikun 
dhe të gjitha pemët. 

29 Dapoja Jezus ll'u spusi unë parabolë: 
“Vëdec hjicli sh allanc ponj. 

30 Kur të shihni që po mugullojnë, merreni 
vesh që vera tashmë është afër. 

30 Kit s'vëdec kë ar skôsë frrënxë, voj u shtic 
ci ma s'i aprôqë vjara. 
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31 Po ashtu edhe ju, kur të shihni që po 
ndodhin këto gjëra, merreni vesh që mbretëria 
e Perëndisë po afron. 

31 Ashë sh voj, kënd s'vëdec ci ma s'fak aisti 
llukëri, s'u shtic kë kratu a Dumëxë esti 
aprôpja. 

32 Me të vërtetë po ju them, që ky brez nuk 
do të kalojë derisa gjithçka të përmbushet. 

32 Darihënja ma v'i xëk, kë aiç ômënj, a 
shtëlluj qërollu, nu us'u trakë eta ni vëxutë aisti 
llukëri. 

33 Qielli dhe toka do të kalojnë, por fjalët e 
Mia nuk do të kalojnë. 

33 Cerlu sh lloku us qarë, ma zbôrrëli a njeli 
nu us'i agërshëstë”. 

34 Dhe ruajeni veten, që të mos rëndohen 
zemrat tuaja nga babëzia, dehja dhe 
shqetësimet e jetës dhe që ajo ditë të mos ju 
vijë papritur. 

34 “Vëgjacvë tas nu s'i angrakë inëmli pit 
qefëri, pit mbëtari, shi stinahorëli a shtëjej 
bani, shi s'nu v'i afllë tu apofasi aca xuë, 

35 Sepse do të bjerë si një lak mbi të gjithë ata 
që banojnë mbi faqen e tërë dheut. 

35 kanda s'ara un kurth. Aistë us kadë pisti 
tuc acej ci bëniaxë pisti tut lloku. 

36 Pra, mbani sytë hapur e lutuni në çdo 
kohë, që të mund t’u shpëtoni të gjitha këtyre 
gjërave që kanë për të ndodhur dhe të 
qëndroni përballë Birit të Njeriut.” 

36 Tjaca s'avec mintja tut qërollu, sh fëcec 
rixhai tas skëpac di tuti aisti ci us'i fakë, shi 
s'putec s'stëtec dininti a Hjiju a Omu.” 

37 Dhe gjatë ditës Ai i mësonte njerëzit në 
tempull; natën dilte dhe e kalonte jashtë, në 
malin e quajtur i Ullinjve. 

37 Tutë xua Jezus mvëca ômënjjë tu tempull, 
sh nôptja u tërcja tu un bilok ci s'akjëma 
Muntili a Masënllu. 

38 I gjithë populli vinte herët në mëngjes në 
tempull për ta dëgjuar. 

38 Tuc ômënjjë s'i zhdëpëta dimjaca tahjëna, 
tas avxa Jezus tu tempull. 

  
Kapitulli 22 Luka 22 

1 Po afrohej festa e Bukës së Ndorme, që 
quhej Pashkë. 

1 Ma s'apurqa jurtia a Pënjllu Fërë Ullôt, ci 
s'akjëma Pashti. 

2 Kryepriftërinjtë dhe skribët po kërkonin 
mënyrën se si ta zhduknin Jezusin; sepse i 
druheshin popullit. 

2 Prefcjë shi skribënjjë këfta kum s'u bëga 
n'turmënë Jezus, tas u vëtëma, ma avja frikë di 
mileti. 

3 Pastaj Satani hyri te Juda i quajtur Iskariot, 
që ishte një nga të dymbëdhjetët. 

3 Astumsëna Satan intrë lla Juda ci o-kjëma 
Iskarjot. Ell ara un di dojspërxaxëjë. 

4 Ai shkoi e bisedoi me kryepriftërinjtë dhe 
kryerojat, se si t’ua dorëzonte Jezusin atyre. 

4 Aist nesi s'i ja di hëbari ku prefcjë sh ku 
asqerjë, kë kum us'u parada tu mënjli a llor, 
Hristollu. 

5 Ata u gëzuan dhe u morën vesh që t’i jepnin 
para. 

5 Ej s'hërësirë mullt shi gëxurë tu unë minti 
s'i'j dëdja prax. 

6 Ai pranoi dhe kërkonte rastin për t’ua 
dorëzuar Jezusin, kur të ishte larg turmës. 

6 Ashë, Juda apurqë sh këfta qërollu tas u 
parada Jezus kënd nu avja ômënj. 

7 Pastaj erdhi dita e Bukëve të Ndorme, në të 
cilën duhej flijuar qengji i Pashkëve. 

7 Kënd vini xua ali jurtii a Pënjllu Fërë Ullôt, 
kënd s'fëcja kurbani njellu a Pashtëli, 
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8 Ai dërgoi Pjetrin dhe Gjonin, duke thënë: 
“Shkoni e na bëni gati Pashkët, që të hamë.” 

8 Jezus pëtërku Pjetru shi Gjon, sh ll'u xësi: 
“Fuxic sh fëcec etëmë cina tas mëkëm 
Pashtili.” 

9 Ata e pyetën: “Ku dëshiron ta përgatisim?” 9 Ej u tërbarë: “Ju vre s'u fëcem etëmë?” 
10 Ai u tha: “Ja, kur të hyni në qytet, do t’ju 

takojë një njeri, që mban një shtambë uji; i 
shkoni pas deri te shtëpia ku do të hyjë. 

10 Jezus ll'u xësi: “Avxac, kënd s'intrac tu 
kasabai, us afllac un om ci ari unë shtambë ku 
apë. Ducecvë dupi nës pën lla kasa ju us intrë 
ell, 

11 Do t’i thoni të zotit të shtëpisë: ‘Mjeshtri 
të çon fjalë: “Ku është dhoma e miqve që të 
ha Pashkët bashkë me dishepujt e Mi?”’ 

11 sh xëcecij a domësu ali kasi: ‘Mvëcëtoru 
n'ari pëtërkutë s't'i tërbëm: ju esti dhoma ju 
putem s'mëkëm Pashtili ku dishepujë a njej?’ 

12 Ai do t’ju tregojë një dhomë sipër, të 
madhe e të shtruar; atje përgatiteni.” 

12 Ell us v'i spunë unë dhomë mari, nxjanë, ci 
esti faptë etëmë. Ako ashtërracu cina.” 

13 Ata shkuan dhe u doli siç u kishte thënë 
Ai; atje përgatitën Pashkët. 

13 Ej nesërë, l'afllarë tuti kum ll'ovja xësë 
Jezus, sh u fecërë etëmë cina a Pashtili. 

14 Kur erdhi ora, Ai u ul, e bashkë me Të 
edhe apostujt. 

14 Kënd vini qërollu, Jezus s'i apunë ti mëkari 
dadun ku dishepujë. 

15 Jezusi u tha: “Kam dashur shumë të ha 
këtë Pashkë me ju, përpara se të fillojnë 
vuajtjet e Mia. 

15 Ell ll'u xësi: “Kit am vrutë s'u mëk aist 
Pashti ku voj, ma ninti ali stërrxeri, 

16 Sepse, po ju them, që nuk do ta ha më, 
derisa të përmbushet në mbretërinë e 
Perëndisë.” 

16 kë, ma v'i xëc, nu us mëk alltôrë di aist 
Pashti pënd s'i fakë aca tu kratu a Dumëxë.” 

17 Pasi mori një kupë dhe falënderoi, tha: 
“Merreni këtë dhe ndajeni midis jush, 

17 Dapoja llo kupa, feci allëvdara ti Dumëxë 
sh xësi: “Llocu shi përcacu aistë tuc voj. 

18 sepse po ju them, [se] që sot e tutje nuk do 
të pi më prej frytit të hardhisë, derisa të vijë 
mbretëria e Perëndisë.” 

18 Mini ma v'i xëk, kë di tora nu us bjeu më 
jin, pën kënd s'jinë kratu a Dumëxë.” 

19 Dhe pasi mori një bukë, falënderoi dhe e 
ndau. Pastaj ua dha atyre, duke thënë: “Ky 
është trupi im, që është dhënë për ju; bëjeni 
këtë për përkujtimin Tim.” 

19 Dapoja llo pëna, xësi allëvdara, u frrëmsi 
pëna, ll'u dedi a dishepujllu sh xësi: “Aist esti 
trupu a njell, ci esti dat ti voj. Fëcecu aistë tas 
m'i aduqic anjia.” 

20 Po ashtu, pas darkës mori edhe kupën dhe 
tha: “Kjo kupë është besëlidhja e re në gjakun 
tim, që po derdhet për ju. 

20 Ashë, dupi cinë, feci sh ku kupa di jin, sh 
xësi: “Aistë kupë esti besa aca naua, tu sënxëli a 
njell, ci us'i vjarsë ti voj. 

21 Por ja, dora e atij që më tradhton, është me 
Mua në tryezë. 

21 Ma, ja, mëna a cëlluj ci ma m'i vindi, esti 
ku mini tu trapeze. 

22 Sepse, vërtet Biri i Njeriut, siç është 
përcaktuar, po shkon, por mjerë ai njeri, i cili 
po e tradhtohet Atë!” 

22 Hjiju a Omu, ma nexi ashë kum esti 
skiratë, ma kavaj di acell ci ma u vindi.” 
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23 Ata filluan të pyesin njëri-tjetrin, se cili prej 
tyre mund të ishte ai që do ta bënte këtë gjë. 

23 Astumsëna, ej ahurhjirë tas trabë un-allant, 
kë kaj pôti s'ara acell ci us'u fëcja aistë gjëji. 

24 E midis tyre pati edhe një debat, se cili prej 
tyre do të quhej më i madhi. 

24 Namësa di dishepuj intrë un sherr, kë kaj 
di nësh us'i akjëma ma mari. 

25 Ai u tha: “Mbretërit e kombeve i sundojnë 
dhe ata që kanë pushtet mbi ta, quhen 
bamirës. 

25 Ma Jezus ll'u xësi: “Vësëjëllu a cëllor ci nu 
pistusest i'j urseshti ej, sh acej ci sënt pisti 
nësh, s'i akjamë ômënj ci fak sevapi. 

26 Ndërsa ju nuk do të jeni kështu; por ai që 
është më i madhi midis jush, le të jetë si më i 
riu, dhe ai që udhëheq, si ai që shërben. 

26 Ku voj nu prindi s'i fake ashë. Ajumtra, ma 
marrë di voj prindi s'i fakë ma njik, shi kapu a 
tutëllor si fakë ka ysmeqarru a llor. 

27 Sepse kush është më i madh, ai që është 
shtruar në tryezë, apo ai që shërben? A nuk 
është ai që është shtruar në tryezë? Kurse Unë 
jam mes jush si ai që shërben. 

27 Kaj esti ma mari, acell ci esti tu trapezë 
ama acell ci faci ysmeti? A nu esti acell ci sta tu 
trapeze? Ma mini est namësa di voj ka acell ci 
faci ysmeti. 

28 Por ju jeni ata që qëndruat me Mua në 
sprovat e Mia. 

28 Voj hjic acej ci avec stëtutë ku mini, tu tuti 
provili a njeli, 

29 Dhe Unë po ju jap mbretërinë, siç ma ka 
dhënë Mua Ati Im, 

29 sh mini ma v'i allas avau kratu, ashë kum 
nj'o-llësë anjia Përintili a njell, 

30 që të hani e të pini në tryezën Time në 
mbretërinë Time dhe të uleni mbi frone, duke 
gjykuar të dymbëdhjetë fiset e Izraelit. 

30 ci voj s'putec s'mëkac shi s'bjec tu trapeza 
a kratu a njell. Voj us stëtec pit fronurrë tas ll'u 
fëcec gjyqi a dojspërxaci di fisurrë a Izrael”. 

31 Simon, Simon, ja, Satani kërkon t’ju kalojë 
në shoshë si grurin. 

31 “Simon, Simon, ja djavollu këftë s'v'i trakë 
tu cir ka gërru, 

32 Por Unë jam lutur për ty, që besimi yt të 
mos venitet dhe ti, kur të kthehesh, jepu forcë 
vëllezërve të tu.” 

32 ma mini am faptë duvai tas nu t'i dëpërtex 
di pistusera a ta. Shi tini kënd s'ti torr, fëj ma 
vërrtosh fracjë a tej.” 

33 Pjetri i tha: “Zot, jam gati të shkoj me ty, si 
në burg ashtu edhe në vdekje.” 

33 Pjetru i'j xësi: “Domne, mini est etum tas 
jin ku tini, tu hapsani sh tu môrti”. 

34 Dhe Ai tha: “Pjetër, po të them, këndesi 
nuk ka për të kënduar sot, derisa ti të kesh 
mohuar tri herë që më njeh.” 

34 Ma Jezus j'u turrë: “Pjetër, mini us i'c xëk 
kë azë nu us ajbë këntatë ninga këkotu, ma 
ninti ci tini us m'i fac asha tre or, ci nu m'i 
kënosht.” 

35 Jezusi u tha: “Kur ju dërgova pa kuleta, pa 
torba e pa sandale, a ju mungoi gjë?” Ata 
thanë: “Asgjë.” 

35 Dapoja Jezus ll'u xësi: “Kënd v'i pëtërkuj 
fërë prax, fërë trast sh fërë pëpucë, v'i lipsja 
cëva?” Ej i'j xësërë: “Içcëva” 

36 Pastaj u tha: “Por tani, ai që ka kuletë, ta 
marrë me vete, si edhe torbën; ai që nuk ka 
shpatë, të shesë rrobën e vet e ta blejë. 

36 Astumsëna Ell ll'u xësi: “Ma tora kaj ari 
prax, as l'i ja dinëpoj, shi acell ci ari trast. Kaj 
nu ari këcut as vindë palltollu a lluj shi 
s'kupërë un jatagan. 

37 Sepse, po ju them, që kjo që është e 
shkruar, duhet të përmbushet tek Unë: ‘Dhe 
me shkelësit e ligjit u radhit’; sepse, vërtet, çdo 

37 Mini us v'i xëk kë, ku mini us'i fakë aca ci 
esti skërate tu sëmtili Skirëturi ci xëk: ‘S'bëgë tu 
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gjëje që është shkruar për Mua, po i vjen koha 
të përmbushet.” 

unë radhë ku kriminelënjjë,’ shi darihënja, aca ci 
esti xësë ti mini ma si faci.” 

38 Ata thanë: “Zot, ja, këtu janë dy shpata.” 
Ai u tha: “Mjaft.” 

38 Ej i'j xësërë: “Domne, ja aô sënt doj 
jataganj”. Ell ll'u turrë: “Axhung”. 

39 Dhe doli e shkoi, siç e kishte zakon, në 
Malin e Ullinjve; edhe dishepujt i shkuan pas. 

39 Jezus ishë sh nesi tu Muntili a Masënjllu, 
kum o-vja zënati, sh dishepujë nesërë dupi 
Nës. 

40 Kur arriti në vend, Jezusi u tha: “Lutuni që 
të mos bini në tundim.” 

40 Kënd axhumsërë ako, ll'u xësi a 
dishepujllu: “Fëcecij duvai a Dumëxë tas nu 
këdec tu amartii” 

41 Dhe u largua prej tyre sa një e hedhur guri; 
pastaj ra në gjunjë e po lutej, 

41 Dapoja s'dëpërtë di nësh kit s'aminë unë 
shkëmbë, gëxu përdinc sh feci duvai ashë: 

42 duke thënë: “O Atë, po të duash, largoje 
këtë kupë prej Meje; megjithatë jo vullneti Im, 
por Yti u bëftë.” 

42 “Përinte, ma vre, dëpërtjaxu aistë kupë di 
mini. Sh ku-tutë-aca asi fakë ashë kum aj xësë 
tini, nu mini!” 

43 Atij iu shfaq një engjëll prej qiellit për t’i 
dhënë forcë. 

43 Dapoja i'j si funusi un ëngjëll dit cerl shi i'j 
dedi fuqii. 

44 Në ankth e sipër, Ai po lutej më me forcë; 
djersa iu bë si pika gjaku që binin përdhe. 

44 Kënd o-këcë trumburara ali môrti, ell feci 
sh ma mullë duvai. Astumsëna sëdôra a lluj 
s'feci ka qikutë di sënxi ci këdja mpadi. 

45 Pasi u ngrit prej lutjes, vajti te dishepujt 
dhe i gjeti duke fjetur, të këputur nga 
hidhërimi. 

45 Kënd si skullë, vini lla dishepuj sh j'afllë tu 
som di stinahori. 

46 Dhe u tha: “Përse po flini? Çohuni e 
lutuni, që të mos bini në tundim.” 

46 Astumsëna ll'u xësi: “Këce ma durnjic? 
Skullacvë sh fëcec duvai tas nu këdec tu 
amartii”. 

47 Ndërsa ishte ende duke folur, ja ku u erdhi 
një turmë; u printe ai që quhej Juda, njëri prej 
të dymbëdhjetëve; ai iu afrua Jezusit për ta 
puthur. 

47 Kënd Jezus ma zburra, vinërë unë parei 
mari ku un di dojspërxacëjë, ci ll'u spunia kala. 
Aist ara Juda. Ell i'j s'apurqë a Jezus tas u 
bashë, 

48 Por Jezusi i tha: “Judë, me një puthje po e 
tradhton Birin e Njeriut?” 

48 ma Jezus i'j xësi: “Judë, ku bëshari ma u 
vinx Hjiju a Omu?” 

49 Ata që ishin rreth Tij, kur panë se çfarë do 
të ndodhte, thanë: “Zot, a t’u biem me 
shpatë?” 

49 Kënd vëxurë ci ma s'fëcja, acej ci ara 
afigërra di nës, i'j xësërë: “Domne, s'i'j agudim 
ku jatagan?” 

50 Njëri prej tyre i ra shërbëtorit të kryepriftit 
dhe i këputi veshin e djathtë. 

50 Astumsëna un di nësh o-gudi ysmeqarru a 
ma marrë a prefcëllor, sh i'j tëjë ureqja 
ndraptë, 

51 Jezusi, duke u përgjigjur, tha: “Lëreni, 
mjaft me kaq.” I preku veshin dhe e shëroi. 

51 ma Jezus i'j xësi: “Allësacu ku ahtënt!” 
Dapoja o-këcë ku mëna ureqja a lluj sh u 
vindikë. 
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52 Pastaj Jezusi u tha atyre që ishin të 
pranishëm, kryepriftërinjve, kryerojave të 
tempullit dhe pleqve: “Paskeni dalë me shpata 
e me shkopinj, si kundër një kusari? 

52 Jezus ll'u xësi a prefcëllor, asqerëllor sh 
aushëllor ci avja vinitë ti nës: “Avec vinitë tas 
m'i lloc ku jatagan sh ku lemi, kanda s'aram 
fur? 

53 Kur isha çdo ditë me ju në tempull, ju nuk 
vutë dorë mbi Mua; por kjo është ora juaj, ku 
sundon errësira.” 

53 Mini aram kathi xuë ku voj tu tempull, sh 
nu m'i akëcat, ma aistë esti sahatja a vôstë sh 
qërollu llaj.” 

54 Pasi e kapën, e çuan dhe e futën brenda në 
shtëpinë e kryepriftit. Pjetri po e ndiqte nga 
larg. 

54 Dapoja o-këcarë, u llôrë Jezus sh o-dusërë 
lla kasa a ma marrë a prefcëllu, shi Pjetru nëxja 
dënëpoj di dëparti. 

55 Kishin ndezur një zjarr në mes të oborrit 
dhe ishin ulur së bashku; edhe Pjetri u ul në 
mes tyre. 

55 Ako avja aprasë un fok namësa di oborr, 
ara apunac tuc dadun sh Pjetru ara namësa di 
nësh. 

56 Një shërbyese, kur e pa që u ul pranë dritës 
së zjarrit, ia nguli sytë dhe tha: “Edhe ky ishte 
me Të.” 

56 Unë ysmeqarë u vëxu Pjetru apunat ningi 
fok, i'j mpëlltë oqjë sh xësi: “Sh aist om ara ku 
nës”. 

57 Por ai mohoi, duke thënë: “Moj grua, unë 
nuk e njoh Atë.” 

57 Ma Pjetru u feci asha sh xësi: “Mujeri, mini 
nu u kënost acell.” 

58 Dhe pas pak, një tjetër, me ta parë, tha: 
“Edhe ti je një prej tyre.” Pjetri tha: “Jo, o 
njeri, nuk jam.” 

58 Pucën ma nëpoj, un allt u vëxu Pjetru sh 
xësi; “Sh tini esht un di nësh”. Ma Pjetru xësi: 
“Nu est, more om.” 

59 Pasi kishte kaluar rreth një orë, një tjetër 
nguli këmbë, duke thënë: “Me të vërtetë, edhe 
ky bashkë me Të ishte, sepse është galileas.” 

59 Dupi vërrë sati, sh un allt bëgë çëçôrrë: 
“Darihënja ci sh ell ara ku nës, kë esti galileas.” 

60 Por Pjetri tha: “O njeri, nuk e di ç’po 
thua.” Dhe menjëherë, ndërsa ai po fliste, 
këndoi këndesi. 

60 Ma Pjetru xësi: “Bre om, nu u shtiu ti ci 
ma zburrac”. Sh di-unôrë, ni bitisit zborru, 
këntë këkotu. 

61 Zoti u kthye dhe shikoi Pjetrin. Pjetrit iu 
kujtua fjala e Zotit, se si i kishte thënë: 
‘Përpara se të këndojë këndesi sot, ti do të më 
mohosh tri herë’. 

61 Astumsëna Jezus s'turrë sh vëxu Pjetru. 
Alluj i'j s'i aduqirë zbôrrëli a Jezus kënd i'j xësi: 
“Azë, ma ninti ci us këntë këkotu, tini us m'i 
fac asha tre or”. 

62 Pjetri, doli jashtë e qau me hidhërim. 62 Dapoja ishë nafôrë sh pllëmsi ku boci. 
63 Dhe burrat që e kishin kapur Jezusin, po e 

përqeshnin dhe po e rrihnin. 
63 Ômënjjë ci u vëgja Jezus, s'arrëdja ku nës 

shi u bëtja. 
64 Pasi i mbuluan sytë, e pyesnin, duke thënë: 

“Gjeje me profeci, kush është ai që të goditi?” 
64 Ej i'j lëgarë oqjë sh u tërba: “Afllu kaj t'i 

agudi?” 
65 E shanin dhe thoshin shumë gjëra të tjera 

për Të. 
65 Shi u nxhura ku mullti allti zbôrri. 

66 Dhe kur u bë ditë, u mblodhën pleqësia e 
popullit, kryepriftërinjtë e skribët dhe e çuan 
Jezusin në këshillin e tyre të lartë, 

66 Kënd s'feci xuë, s'i adunarë aushjë a 
ômënjllu, ma mërjë a prefcëllu, a skribënjllu, 
sh o-dusërë Hristollu lla konsullu a llor, 
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67 dhe i thanë: “Nëse je Krishti, na thuaj.” 
Dhe Ai u tha: “Po t’jua them, nuk do të 
besoni. 

67 sh i'j xësërë: “Ma esht Hristollu, spunëni”. 
Ma Hristollu ll'u xësi: “Shi s'v'i xëk nu us m'i 
pistusic, 

68 Dhe po t’ju pyes, nuk do të përgjigjeni. 68 sh ma s'v'i treb nu us nj'u turrac, 
69 Që tani e tutje, Biri i Njeriut do të ulet në 

të djathtë të fuqisë së Perëndisë.” 
69 ma di tora Hjiju a Omu us'i apunë di na-

ndrapta a Dumëxë mari”. 
70 Pastaj të gjithë thirrën: “Ti, pra, je Biri i 

Perëndisë, apo jo?” Ai u tha: “Ju po e thoni që 
Unë jam.” 

70 Astumsëna tuc xësërë: “A esht tini Hjiju a 
Dumëxë?” Shi Hristollu ll'u xësi: “Voj ma u 
xëcec. Mini est”. 

71 Ata thanë: “Përse na u dashkan ende 
dëshmi? Sepse ne vetë e dëgjuam prej gojës së 
Tij.” 

71 Sh ej xësërë: “Ci alltë provë n'i lipseshti? 
Ovxëm ishish di gura a lluj”. 

  
Kapitulli 23 Luka 23 

1 Pastaj e gjithë turma e madhe u ngrit dhe e 
çuan te Pilati. 

1 Astumsëna parea di ômënj s'i skullë, o-
dusërë Hristollu lla Pilat 

2 Dhe filluan ta akuzojnë, duke thënë: “E 
gjetëm këtë njeri duke çoroditur kombin tonë; 
nuk i lë njerëzit t’i japin tatimin Cezarit dhe 
thotë që Ai vetë është Krishti mbret.” 

2 sh ahurhjirë tas spunia ti nës: “Okëcëm aist 
om ci skutja ômënjjë a noç di kala bunë. Ell nu 
j'allasë tas i'j pulltjastë xhelepja a Cezar, o-
kjamë sinia a lluj ‘Hristo’ shi xëci kë esti 
vësëjë.” 

3 Pilati e pyeti, duke thënë: “A je Ti mbreti i 
judenjve?” Ai iu përgjigj e tha: “Ti po e thua.” 

3 Astumsëna Pilat u tërbë: “Tini esht vësëjë a 
ômënjllu di Judei?” Hristollu j'u turrë: “Tini 
ishish ma xëc.” 

4 Pastaj Pilati u tha kryepriftërinjve dhe 
turmave: “Nuk gjej asnjë faj te ky njeri.” 

4 Dapoja Pilat ll'u xësi a prefcëllu shi a 
omënjllu: “Nu ma ved vërr steps lla aist om”. 

5 Por ata ngulnin këmbë, duke thënë: “Ai po 
ndërsen popullin, duke i mësuar njerëzit në 
mbarë Judenë, nga Galileja deri këtu.” 

5 Ma ej xëcja: “Ell i'j skôllë ômënjjë pi çiçôri 
sh i'j mvjacë tu tutë Judea, di Galilea pën aô”. 

6 Kur Pilati e dëgjoi këtë, pyeti nëse ai njeri 
ishte galileas. 

6 Kënd avxë aistë, Pilat tërbë nakë ara galileas 
aist om. 

7 Dhe me ta marrë vesh që Ai ishte nën 
pushtetin e Herodit, ia dërgoi Herodit, i cili në 
ato ditë edhe ai ishte në Jeruzalem. 

7 Kit llo di hëbari kë Hristollu vinia di biloku 
ju ma marrë ali qeverrii ara Herod, u pëtërku 
lla nës, pedhis ci Herod ara tu Jerusalem aceli 
xëli. 

8 Kur Herodi e pa Jezusin, u gëzua shumë, 
sepse prej kohësh donte ta shihte, meqë kishte 
dëgjuar për Të dhe shpresonte të shihte 
ndonjë mrekulli prej Tij. 

8 Kënd u vëxu Hristollu, Herod s'hërësi 
mullt. Ell avja mullt qëro ci vra s'u vëdja, kë 
avja avxatë ti nës, shi vra tas u vëdja, kënd 
fëcja vërrë çudii. 

9 Pastaj Herodi i bëri shumë pyetje, por Ai 
nuk iu përgjigj fare. 

9 Ell u tërbë mullt, ma Hristollu nu i'j turrë 
xhuvapi. 
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10 Aty ishin edhe kryepriftërinjtë e skribët që 
e akuzonin egërsisht. 

10 Ako ara sh ma mërjë a prefcëllu shi 
skribënjjë, ci u nxhura ku mulltë inati. 

11 Atëherë Herodi, bashkë me ushtarët e vet, 
pasi e poshtëruan dhe e tallën, i hodhën 
përsipër një rrobë të shndritshme dhe ia 
kthyen Pilatit. 

11Sh Herod ku andarcjë a lluj s'arrëdja ku 
Jezus. Dapoja j'amënarë pi numëri unë 
pelerinë skëpërôsë shi u pëtërkurë lla Pilat. 

12 Po atë ditë Pilati dhe Herodi u bënë miq 
me njëri-tjetrin, sepse më parë kishin qenë në 
armiqësi. 

12 Aca xuë Herod shi Pilat s'fecërë ôspic un-
ku-allant, kë ma ninti ara tu hasmëllëqi. 

13 Dhe Pilati, pasi thirri kryepriftërinjtë, 
krerët dhe popullin, 

13 Astumsëna Pilat adunë ma mërjë a 
prefcëllor, domnjë sh ômënjjë 

14 u tha: “Ma keni sjellë këtë njeri si nxitës të 
popullit për rebelim; dhe ja, e hetova para jush 
dhe nuk gjeta ndonjë faj në këtë njeri për 
gjërat që e akuzoni. 

14 shi ll'u xësi: “Nj'avec adusë aist om, sh i'nj 
xëcec kë ell i'j skôti ômënjjë dit kali. Ja, mini u 
tërbaj dininti a vôstë, ma nu afllaj lla aist om 
stepsu ci ma nj'xëcec, 

15 As Herodi nuk gjeti gjë; sepse ai na e ktheu 
përsëri neve; e shihni, Ai nuk ka bërë asgjë që 
të meritojë vdekjen. 

15 niki Herod, kë ell u pëtërku lla noj. Aist nu 
ari faptë cëva tas u vëtëmëm.” 

16 Pra, pasi ta fshikulloj, do ta liroj. 16-17 Tjaca us u dunuest sh us'u sëlëgjest. 
17 (Sepse ai duhej t’u lironte njërin me rastin 

e festës.) 
 

18 Por ata thirrën të gjithë së bashku, duke 
thënë: “Vrite këtë dhe na liro Barabanë.” 

18 Astumsëna ej aurrarë tuc dadun: “Vatëmu 
aist, sh sëlëgjë Baraba.” 

19 Ky kishte rënë në burg për një kryengritje 
që kishte ndodhur në qytet dhe për vrasje. 

19 Baraba o-vja hjiptë tu hapsani ti unë 
katraullë ci ara faptë tu kasabai sh ti unë 
vëtëmari. 

20 Por Pilati, duke dashur ta lironte Jezusin, 
iu drejtua përsëri atyre. 

20 Pilat, ci vra s'u sëlëgja Hristollu, i'j tërbë 
napoj ômënjjë, 

21 Por ata bërtisnin, duke thënë: “Kryqëzoje, 
kryqëzoje!” 

21 ma ej aurra sh xëcja: “Kurrfusicu, 
kurrfusicu!” 

22 Ai u tha për të tretën herë: “Përse, ç’të 
keqe ka bërë ky njeri? Nuk i gjeta asgjë që të 
meritojë vdekjen; prandaj, pasi ta fshikulloj, do 
ta liroj.” 

22 Sh napoj, a treôra ell ll'u xësi: “Këce, ci 
steps ari faptë? Nu ma afll lla Nës vërr llath, 
tas u dunuest ku môrti, tjaca us'u vërjest sh 
us'u sëlëgjest”. 

23 Por ata ngulnin këmbë me zë të lartë, duke 
kërkuar që Ai të kryqëzohej. E zërat e tyre 
mbizotëronin. 

23 Ma ej napoj ku bôci analltë këfta tas u 
kurrfusjastë. Aurrara a llor s'fëcja totëna sh ma 
vërtôsë. 

24 Atëherë Pilati mori vendim që të bëhej 
ashtu siç kërkonin ata. 

24 Astumsëna Pilat dedi apofasi tas u dunua. 
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25 Liroi atë që kishte rënë në burg për 
kryengritje dhe vrasje, siç kishin kërkuar ata, 
ndërsa Jezusin e la në vullnetin e tyre. 

25 Sëlëgji omu ci avja këftatë, acell ci ara hjipt 
tu hapsani ti vëtëmari, sh ll'u dedi Hristollu 
kum vra ej. 

26 Dhe ndërsa po e çonin, kapën njëfarë 
Simoni, nga Kirena, që po vinte prej arës, dhe i 
vunë përsipër kryqin që ta mbante pas Jezusit. 

26 Kënd ma o-ducja ti kurrfuseri, llôrë unë 
farë di Simon di Kirena, ci ma vinia dit agur, 
sh i'j nkërkarë kërucja tas u cënia dupi 
Hristollu. 

27 Pas Tij vinte një turmë e madhe populli e 
grash, që u binin kraharorëve dhe vajtonin për 
Të. 

27 Unë parei mari di ômënj nëxja dupi nës. 
Namësa di nësh, ara shi ndau mujer, ci agudja 
qeptu sh pëllnxja ti nës, 

28 Por Jezusi, duke iu kthyer atyre, tha: “Bija 
të Jeruzalemit, mos qani për Mua, por qani për 
veten tuaj dhe për fëmijët tuaj. 

28 ma Hristollu s'turrë kiti nësi, sh ll'u xësi: 
“Hjijili a Jerusalem, nu pëllnxec ti mini, ma 
pëllnxec ti voj sh ti cilëmanjjë a voç. 

29 Sepse ja, po vijnë ditët kur do të thonë: ‘Të 
bekuara qofshin beronjat dhe barqet që nuk 
kanë lindur dhe gjinjtë që nuk kanë mëndur.’ 

29 Us jinë xëlili ci us xëkë: ‘Hara di mujerrë 
shterpi, hara di aceli ci nu amëntarë pote, sh 
sinu ci nu hërri.’ 

30 Pastaj do të fillojnë t’u thonë maleve: ‘Bini 
mbi ne’ dhe kodrave: ‘Na mbuloni’. 

30 Astumsëna us ahurhjastë s'll'u xëkë a 
muncëllor: ‘Rrustunacvë pisti noj’ sh a 
lloku ‘Amvëlicnë!’ 

31 Sepse, kur i bëjnë këto gjëra me drurin e 
njomë, ç’do të bëhet me të thatin?” 

31 Shi ma kë us fakë ashë ku lemu moj, ci us 
fakë ku uskatu?” 

32 Sollën edhe dy të tjerë, që ishin keqbërës, 
për t’i vrarë bashkë me Të. 

32 Ej adusërë sh doj allc kriminelënj tas i'j 
kurrfusjastë dadun ku Hristollu. 

33 Kur erdhën në vendin që quhet Kafka, aty 
e kryqëzuan Atë, si edhe keqbërësit, njërin nga 
e djathta, e tjetrin nga e majta. 

33 Kënd axhumsërë lla biloku ci s'akjëma 
“Kafka” kurrfusirë ako Hristollu sh doj allc, 
un di na ndrapta sh allant di na stënga. 

34 Jezusi thoshte: “O Atë, fali, sepse nuk dinë 
se ç’po bëjnë.” Pastaj i ndanë rrobat e Tij, 
duke i hedhur në short. 

34 Dapoja Hristollu xësi: “Përinte, hërxjajë kë 
nu shti ci fak!” Ej amënarë shortë t'i përcari 
stranjli a lluj. 

35 Populli kishte qëndruar e po vështronte. 
Edhe krerët e përqeshnin, duke thënë: “Ai ka 
shpëtuar të tjerët le të shpëtojë Veten, nëse 
është Krishti, i zgjedhuri i Perëndisë.” 

35 Ômënjjë stëtja ako sh vëdja kum mërjë 
s'arrëdja sh xëcja: “Allanc i'j skëpë. Ma kë ell 
esti Hristollu a Dumëxë, Aleptu, as u skapë sh 
bana a lluj.” 

36 Edhe ushtarët e tallën; iu afruan për t’i 
sjellë uthull, 

36 Sh andarcjë s'arrëdja. Ej vinërë, j'adusërë 
puskë 

37 dhe i thanë: “Nëse Ti je mbreti i judenjve, 
shpëtoje Veten.” 

37 sh i'j xësërë: “Ma esht vësëjë a judenjllu, 
skapë sinia a ta!” 

38 Mbi Të ishte vënë edhe një mbishkrim, 
KY ËSHTË MBRETI I JUDENJVE. 

38 Pisti kapu a lluj ara skëratë: “Aist esti 
vësëjë a judenjllu.” 
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39 Njëri nga keqbërësit që ishin varur në kryq, 
e shante, duke thënë: “A nuk je ti Krishti? 
Shpëto Veten dhe ne.” 

39 Un di kriminelënjjë, kurrfusit tu këruci, ma 
u nxhura sh i'j xëcja: “Nu esht tini Hristollu? 
Skapë sinia a ta!” 

40 Por tjetri, duke u përgjigjur, e qortoi dhe 
tha : “Nuk ke frikë nga Perëndia, sepse ti ke të 
njëjtin dënim? 

40 Ma allant u vërji sh i'j xësi: “Nu aj frikë di 
Dumëxë, tini ci ma strrax unë soji ka Ell? 

41 Ne me të drejtë, sepse po marrim çka 
meritojmë për ato që kemi bërë, kurse Ky nuk 
ka bërë asgjë të keqe.” 

41 Noj hjim dunuic ku ndreptjacë, kë ma llom 
aca ci n'i tukueshti, ti aceli ci avem faptë, ma 
aist nu ari faptë içvërrë amartii”. 

42 Pastaj ai tha: “Jezus, kujtohu për mua kur 
të shkosh në mbretërinë Tënde.” 

42 Dapoja xësi: “Jezus, aduqati ti mini kënd 
s'nex tu kratu a tëll.” 

43 Ai i tha: “Me të vërtetë po ta them, sot do 
të jesh me Mua në parajsë.” 

43 Hristollu i'j xësi: “Darihënja ma c'xëk, azë 
tini us esht ku mini tu parajsë”. 

44 Ishte afërsisht ora e gjashtë dhe një errësirë 
e madhe ra mbi tërë dhenë deri në orën e 
nëntë, 

44 Aprôpja di prrënx, un nor llaj amvëli lloku, 
pënd tu satja tre dupi prrënx. 

45 sepse dielli u venit dhe perdja e tempullit u 
ça në mes. 

45 Sorrë s'amvëli sh perdja a tempullu 
s'dësëkë pi disa. 

46 Atëherë Jezusi, duke thirrur me zë të lartë, 
tha: “O Atë, në duart e Tua po e lë frymën 
Time.” Pasi tha këtë, dha shpirt. 

46 Astumsëna Hristollu gri ku bôci analltë: 
“Përintële, tu mënjli a tëli ma o-llas sufulltu a 
njell.” Dupi aisti zbôrri, dedi sufullt. 

47 Kur kryeqindësi pa se ç’ndodhi, lëvdoi 
Perëndinë dhe tha: “Vërtet ky njeri ishte i 
drejtë.” 

47 Kënd vëxu ci s'feci centurion allëvdë 
Dumëxe sh xësi: “Darihënja aist om ara 
ndrept”. 

48 Dhe të gjitha turmat që ishin mbledhur 
aty, kur panë ato që ndodhën, filluan të 
kthehen duke rrahur kraharorin. 

48 Tuc ômënjjë ci ara adunac ako ti vëderi 
aistë gjëji, bëgarë ôrë ci s'feci, s'turrarë akasë, 
sh bëtja qeptu. 

49 Por të gjithë ata që e njihnin, si edhe gratë 
që e kishin shoqëruar që nga Galileja, 
qëndruan larg, duke parë këto gjëra. 

49 Tuc kënëskucjë a lluj, dadun ku mujerrë ci 
o-vja ashtërratë di Galilei, stëtja dëparti sh 
vëdja aistë ci s'feci. 

50 Dhe ja, atje ndodhej një burrë me emrin 
Jozef, anëtar i këshillit, i cili ishte njeri i mirë e 
i drejtë, 

50 Ako tihjisi un om bun sh ndrept ku numa 
Jozef. Ell ara un di ômënjjë ali sinedri (kshillu), 

51 i cili nuk ishte pajtuar me këshillin dhe me 
veprimet e tyre. Ai ishte nga Arimateja, qytet i 
judenjve; ky priste mbretërinë e Perëndisë. 

51 ma nu ara tu unë minti ku allanc ti aca ci 
fecërë. Jozef ara di Arimateja, unë kasabai ali 
Judei, sh ashtëptja kratu a Dumëxë. 

52 Ky shkoi te Pilati dhe i kërkoi trupin e 
Jezusit. 
 

52 Ell nesi la Pilat, sh këftë trupu a Hristollu. 
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53 Pasi e zbriti nga kryqi, e mbështolli me një 
pëlhurë liri dhe e vuri në një varr të gërmuar 
në shkëmb, ku nuk ishte vënë njeri më parë. 

53 Astumsëna u dupunë dit këruci, o-vërrti tu 
unë bukatë di lir, sh u bëgë tu unë grôpë 
zhdikisë tu unë shkëmbë, ju nu ara bëgat 
içvërr. 

54 Ishte dita e Përgatitjes dhe po agonte e 
shtuna. 

54 Ara vinër, sh apëra sëmbëta. 

55 Gratë që e kishin shoqëruar që nga 
Galileja, shkuan pas tij, panë varrin dhe se si u 
vendos trupi i Tij. 

55 Mujerrë ci avja vinitë di Galilei ku 
Hristollu, o-shtërrarë dinëpoj Jozef. Eli u 
vëxurë grôpa, vëxurë sh kum ara bëgat trupu a 
Hristollu. 

56 E me t’u kthyer, përgatitën erëza e vajra 
me erë të këndshme. Dhe të shtunën pushuan, 
siç e thotë urdhërimi. 

56 Dapoja s'i turrarë sh fecërë etëmë 
untulemu ku njurizmë bunë sh ku mirë. 

  
Kapitulli 24 Luka 24 

1 Ditën e parë të javës, shumë herët në 
mëngjes, ato shkuan te varri, duke sjellë erëzat 
që kishin përgatitur. 

1 Sëmbëtë nu llukrarë pi dupi skirëturëli a 
Moisiu. Dumënëkë di dimjaca, mujerrë vinërë 
lla mirëmint ku untulemu ku njurizmë bunë ci 
avja faptë etëmë. 

2 Dhe e gjetën gurin të rrokullisur larg prej 
varrit. 

2 Eli o'fllarë shkëmba a mirëmintu zhdikisë, 

3 Por kur hynë brenda, nuk e gjetën trupin e 
Zotit Jezus. 

3 s'hjipsërë nunt, ma nu o-fllarë trupu a 
Hristollu. 

4 Dhe ndodhi që, ndërsa ato ishin të hutuara 
nga kjo gjë, ja, dy burra të veshur me nga një 
rrobë të shndritshme papritur qëndruan para 
tyre. 

4 Eli ara çudusiti di aistë gjëji sh di-unôrë s'i 
funusirë dininti a llor doj burbac mvëskuc ku 
stranji skëpërôsi. 

5 Ato, të frikësuara, ulën fytyrat përtokë, por 
ata u thanë: “Përse po e kërkoni të gjallin 
midis të vdekurve? 

5 Mujerrë l'i akëcë frika, sh gëxurë përdinc, 
ma burbacjë xësërë: “Ti ci u këftac jiu namësa 
di morc? Ell nu esti aô. Esti injjat. 

6 Ai nuk është këtu, por u ngjall. Kujtohuni si 
ju foli, kur ishte ende në Galile, 

6 Aduqicvë ci v'i xësi kënd ara tu Galilei, 

7 kur tha: ‘Biri i Njeriut duhet të jepet në 
duart e njerëzve mëkatarë, të kryqëzohet dhe 
të tretën ditë të ngjallet përsëri’.” 

7 kë Hjiju a Omu us'i vindja lla amartiosjë, 
us'i kurrfusja, sh dupi tre xëli us injja” 

8 Atyre iu kujtuan fjalët e Tij 8 Eli l'aduqirë zbôrrëli a lluj, 
9 dhe, pasi u kthyen nga varri, ua dëftuan të 

gjitha këto të njëmbëdhjetëve dhe gjithë të 
tjerëve. 

9 sh kënd s'turrarë di lla mirëmint, ll'u spusërë 
a unspërxacëllu sh allëntor ti tuti ci avja 
vëxutë. 
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10 Ato ishin Maria Magdalena, Joana, Maria 
nëna e Jakobit; bashkë me to ishin edhe gra të 
tjera, që ua thoshin këto gjëra apostujve. 

10 Ara Maria Magdalena, Joana, Maria, mësa a 
Jakob, shi allanti mujer, ci stëtja ku nësi. Eli i'j 
l'i spusërë aisti gjëji a apostullor, 

11 Por këto fjalë iu dukën atyre si gjepura dhe 
nuk i besuan gratë. 

11ma ej nu l'i pistusirë kë ll'o-spëra çudii aisti 
zbôrri. 

12 Megjithatë Pjetri u ngrit e vrapoi për te 
varri, u përkul dhe, kur pa vetëm pëlhurat, u 
largua i habitur për çka kishte ndodhur. 

12 Sh ku-tutë-aca Pjetru s'i skullë sh nesi 
ntrôrë lla mirëmint. S'i apunë sh vëxu nunt. Ell 
vëxu gôllë stranjli shi s'turrë akasë mullt 
hërësit ti aca ci ara faptë. 

13 Dhe ja, dy prej tyre, po atë ditë, shkuan në 
një fshat me emrin Emaus, që ishte 
gjashtëdhjetë stade larg prej Jeruzalemit, 

13 Aca xuë doj di nësh ma fuxja tu unë hôrë 
ku numa Emaus, ci esti aprôpja unspërxaci di 
kilometri aprôpja di Jerusalem. 

14 dhe bisedonin me njëri-tjetrin për të gjitha 
ato që kishin ndodhur. 

14 Ej ma zburra un-ku-allant ti tuti llukërrë ci 
ara fapti. 

15 Dhe ndodhi që ndërsa ata po bisedonin e 
diskutonin njëri me tjetrin, vetë Jezusi u afrua 
dhe filloi të ecte bashkë me ta. 

15 Kënd zburra un-ku-allant, Jezus s'i apurqë 
shi imnë dadun ku nësh, 

16 Por megjithëse e shihnin, nuk ishin në 
gjendje ta njihnin. 

16 ma ej, kë ci i'j qëdëka tas u kunushtja. 

17 Ai u tha: “Ç’janë këto fjalë që po 
shkëmbeni me njëri-tjetrin gjatë rrugës?” Ata 
ndalën hapin, të trishtuar. 

17 Ell ll'u xësi: “Ti ci ma zburrac un-ku-
allant?” Ej qindurirë murzuic. 

18 Njëri prej tyre, me emrin Kleopa, iu 
përgjigj e i tha: “Mos vallë je i vetmi i huaj që 
po viziton Jeruzalemin dhe që nuk i ke marrë 
vesh ato që kanë ndodhur këtu këto ditë?” 

18 Astumsëna un di nësh, ci s'akjëma Kleopa, 
i'j xësi: “Gôllë tini esht un singur tu Jerusalem, 
ci nu u shti ci esti faptë ako aisti xëli?” 

19 Ai u tha: “Çfarë?” Ata i thanë: “Ato për 
Jezusin nga Nazareti, që ishte një profet i 
fuqishëm në vepra e në fjalë, përpara 
Perëndisë dhe gjithë popullit. 

19 Ell tërbë: “Ci esti faptë?” Ej i'j spusërë: 
“Jezus di Nazaret, ara un profet mari ku llukëri 
sh ku zbôrri dininti a Dumëxë sh dininti a tuc 
ômënjllu, 

20 Se si kryepriftërinjtë dhe krerët tanë e 
dorëzuan për t’u dënuar me vdekje dhe e 
kryqëzuan. 

20 sh ma mërjë a prefcëllor shi a shtëlluj 
biloku, u dunuirë shi u kurrfusirë. 

21 Ne shpresonim se Ai ishte njeriu që do ta 
çlironte Izraelin me anë të shpengimit; por, 
veç të gjitha këtyre, kjo është dita e tretë që 
kur ndodhën këto gjëra. 

21 Noj pistusjam kë Ell us skëpa Izrael, ma s'i 
fecërë tre xëli ci sënt fapti aisti llukëri. 

22 Për më tepër, na kanë çuditur disa gra në 
mes nesh, të cilat kishin shkuar herët te varri. 

22 Ndau mujer di parea a nôstë n'i ar 
çudusitë. Eli ara azë dëmjaca lla mirëmint 

23 Kur nuk e gjetën trupin e Tij, erdhën e 
thanë, se kanë parë një vegim engjëjsh, të cilët 
thoshin se Ai është gjallë. 

23 sh nu o-fllarë trupu a lluj ako. Eli vinërë sh 
n'i xësërë, kë ll'u sënt funusitë ëngjëj, ci ll'or 
xësë kë Ell esti jiu. 
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24 Dhe disa, që ishin me ne, u larguan për te 
varri dhe e gjetën ashtu siç kishin thënë gratë, 
por Atë nuk e panë.” 

24 Ndoj di acej ci ara ku noj, nesërë lla 
mirëmint shi o-fllarë ashë kum ll'o-vja xësë 
mujerrë, ma Ell nu u vixurë.” 

25 Atëherë Ai u tha: “O të marrë dhe 
mendjeplogët që besoni të gjitha ato që kanë 
folur profetët. 

25 Astumsëna ell ll'u xësi: “Ômënj fërë minti 
sh fërë pistuseri, ci v'i ar xësë tuc profecjë! 

26 A nuk duhej që Krishti t’i vuante këto, dhe 
pastaj të hynte në lavdinë e Vet?” 

26 A nu lipsja ci Hristollu s'i sturnjupsja, s'l'i 
stërrxja aisti ci s'fecërë, sh dapoja s'intra tu 
tinjia a lluj.” 

27 Dhe duke filluar që nga Moisiu e të gjithë 
profetët, Ai u shpjegoi atyre ato që kishin 
lidhje me Të në të gjitha Shkrimet. 

27 Dapoja ell ll'u spusi ti tuti sëmtëli Skirëturi, 
ci xëcja ti nës, ahurhji di Moisiu pën lla tuc 
profecjë. 

28 Ata iu afruan fshatit ku po shkonin; Ai bëri 
sikur po largohej më tutje. 

28 Kënd s'apurqarë tu hôra ci ma nëxja, 
Hristollu tërku dininti, kanda vra tas fuxja, 

29 Por ata ngulën këmbë, duke thënë: “Rri 
me ne, sepse po ngryset dhe dita tashmë ka 
kaluar.” Ai hyri për të qëndruar me ta. 

29 ma ej i'j fecërë rixhai sh i'j xësërë: “Stë ku 
noj, kë ma jini sjara, sh xua ma bitiseshti.” 
Astumsëna Ell nesi shi stëtu ku nësh. 

30 Dhe kur u shtrua për të ngrënë me ta, mori 
bukën, e bekoi dhe pasi e ndau, ua dha atyre. 

30 Kënd ara tu trapezë ku nësh, llo pëna, feci 
duvaja a ruçënjëllu, u frrëmsi sh ll'u dedi a llor. 

31 Atëherë sytë e tyre u hapën dhe ata e 
njohën Jezusin; por Ai u zhduk prej syve të 
tyre. 

31 Tu aist qëro, allor ll'u s'i zhdikisërë oqjë, sh 
u kënëskurë, ma Ell s'i dëpërtë di nësh. 

32 Ata thanë me njëri-tjetrin: “A nuk na digjej 
zemra përbrenda, kur na fliste udhës, dhe kur 
na shtjellonte Shkrimet?” 

32 Ej xësërë un-di-allant: “A nu n'i ardja 
inëma kënd n'i zburra kala sh kënd n'i spunia ti 
sëmtuli Skërëturi?” 

33 Dhe u ngritën në po atë orë, u kthyen në 
Jeruzalem dhe i gjetën të njëmbëdhjetë, si edhe 
të tjerët që ishin me ta, të mbledhur së bashku, 

33 Di-unôrë s'i skullarë sh fuxirë tu Jerusalem, 
ju afllarë unspërxacëjë sh allanc, ci ma stëtja ku 
nësh dadun. 

34 që thoshin: “Vërtet, Zoti u ngjall dhe iu 
shfaq Simonit.” 

34 Ej xëcja: “Hristollu esti injjat darihënja sh 
i'j esti spus a Simon.” 

35 Ata treguan ato që u kishin ndodhur gjatë 
rrugës dhe se si e kishin njohur kur Ai ndau 
bukën. 

35 Astumsëna doj dishepujë ll'u spusërë ci 
avja unxitë kala, shi kum ara fapt kënëskut 
kënd frrëmsi pëna. 

36 Ndërsa po flisnin për këto gjëra, Jezusi u 
duk në mes tyre dhe u tha: “Paqja qoftë me 
ju.” 

36 Ej ma zburra ti aisti llukëri, kënd Jezus 
qinduri namësa di nësh sh ll'u xësi: “Irini 
s'hjibë ku voj!” 

37 Por ata u tmerruan e u frikësuan dhe 
mendonin se kishin parë një frymë. 

37 Ej s'aspërarë sh minduirë kë ma vëdja un 
sufullt. 

38 Ai u tha: “Përse jeni të shqetësuar? Përse 
lindin dyshime në zemrat tuaja? 

38 Ma Ell ll'u xësi: “Këce avec frikë, sh këce 
hjic ka pi ndojla tu inëma a vôstë? 
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39 Shikoni duart dhe këmbët e Mia, jam Unë 
vetë; më prekni dhe shikoni; sepse fryma nuk 
ka mish e kocka, por, sikurse e shihni, Unë i 
kam.” 

39 Vëdec mënjli sh çëçôrrë a njeli. Est mini. 
Akëcacmë ku mëna sh us'u vëdec. Sufëlltu nu 
ari karrë shi ôsi kum m'i vëdec ci am mini.” 

40 Dhe si tha këtë, u tregoi duart e këmbët. 40 Sh dupi aisti zbôrri ll'u spusi mënjli sh 
çëçôrrë. 

41 Ndërsa ata ende nuk po besonin nga 
gëzimi dhe po mrekulloheshin, Ai u tha: “A 
keni ndojë gjë për të ngrënë këtu?” 

41 Ma ej ninga nu pistusja di hërau shi 
s'çudusja. Hristollu ll'u xësi: “Avec cëva ti 
mëkari?” 

42 I dhanë një copë peshk të pjekur. 42 Ej i'j dedërë unë bukatë di peshti kopt. 
43 Ai e mori dhe e hëngri para tyre. 43 Ell u llo, sh u mëkë dininti a llor. 
44 Pastaj u tha: “Këto janë fjalët e Mia që ju 

thosha kur isha ende me ju: Të gjitha ato që 
janë shkruar për Mua në Ligjin e Moisiut, te 
profetët dhe te psalmet, duhet të 
përmbushen.” 

44 Astumsëna ll'u xësi: “Aisti zbôrri v'i am 
xësë kënd aram ninga ku voj. Tuti ci sënt 
skërati ti mini tu nomlu a Moisiu, tu 
Skërëturëli a profetëllu sh tu psalm, prindi s'i 
fakë.” 

45 Pastaj ua kthjelloi mendjen që të kuptonin 
Shkrimet. 

45 Dapoja ll'u zhdikisi mintja tas aduqa 
sëmtuli Skërëturi 

46 Dhe u tha: “Kështu është shkruar që 
Krishti të vuajë dhe të tretën ditë të ngjallet 
përsëri prej të vdekurve, 

46 sh xësi: “Tu sëmtuli Skërëturi s'i spuni: 
Hristollu prindi s'strragë shi s'injjaxë dupi tre 
xëli 

47 dhe që në emër të Tij të predikohet 
pendimi dhe falja e mëkateve ndër të gjitha 
kombet, duke filluar nga Jeruzalemi. 

47 shi ti tuti kraturrë us'i spunë skëpara di 
amartiili a llor. Us ahurhjastë dit Jerusalem. 

48 Ju jeni dëshmitarë të këtyre gjërave. 48 Voj hjic shait ti aisti llukëri. 
49 Dhe ja, Unë po ju dërgoj premtimin e Atit 

Tim, por ju qëndroni në qytet derisa të visheni 
me fuqi nga lart.” 

49 Ja mini ma v'i pitrek zbôrru a Përintili a 
njell, tiaca stëtec aô tu kasabai pënd s'vi 
mvështec ku fuqia di sus.” 

50 Pastaj u priu jashtë deri në Betani dhe, si 
ngriti duart lart, i bekoi. 

50 Dapoja dadun ku nësh, nesi pën di Betani, 
skullë mënjli shi ll'u dedi ruçënjli. 

51 Dhe ndodhi që, ndërsa po i bekonte, Ai u 
shkëput prej tyre dhe u ngrit lart në qiell. 

51 Kënd ma dëdja ruçënjli, s'dëpërtë di nësh 
shi s'anëllcë sus tu cerl. 

52 Ata, pasi e adhuruan, u kthyen në 
Jeruzalem me një gëzim të madh. 

52 Ej ô-llëvdarë shi s'turrarë ku mari hërau tu 
Jerusalem, 

53 Dhe rrinin vazhdimisht në tempull duke 
bekuar Perëndinë. 

53 ju stëtja totëna tu tempull shi allëvda 
Dumëxë. 

  


