KREMTORE
£

KISHES ORIHODOKSE

E Perktheu Imzot Fan S. Noli
E Botoj Peshkopata e Amerikes

BOSTON, MASS.
1947

N€N€S S€ DASHUR
MARIA STILIAN NOLI
P€R KUJTIM T € P€RJETM €
PCRKTHENjeSI

PARGTHGNIE

Kjo liber, sipas titullit, permban kendimet e
te krëmteve kryesore te palevlzura te dymbedhjete muajve. Ne keto shtuam te dy Kanunet e
Shen Marise, Lutesoren dhe Dieloren, domethene
Troparet e te Tete Tingejve me Apostujte dhe
Ungjijte, qe kendohen ne te Dielat e zakonta te
motit. Pothua te gjithe Troparet jane artuar pas
rithmeve dhe melodive Bizantine. Perkthimin e
kemi bere lirisht, pas kuptimit edhe jo f jale pas
fjale, nga Gerqishtja me perjashtimin e kendimeve te Shcn Kozmajt te Beratit, te cilat i parafrazuam nga versioni Shqip i Krye-Hiresise Tij,
Imzot Kristofor Kisi, Kryepeshkopit te Shqiperise. Nje pjese e madhe e ketyre Tropareve botohen ketu per heren e pare. Qe te gjitha kendimet,
qe jane botuar më pare, dalin tani ne drite te revizuara. Falenderojme te gjithe pajtimtaret, qe
na perkrahne me ndihma te parepaguara, dhe
veçancrisht Federaten “Vatra” me Deget e saj,
te cilat mblothne më teper se gjysmen e sumes totale te nevojshime per kujtimin e Faik Konitzes,
leronjesit te gjuhes Shqipe dhe çampionit tc independences kombetare.
Perkthënjesi
Boston, Mass., Prill 25,1947.
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LUTJE TG NDRYSHME

LUTJA NISTORE
DHJAKU: Beko, o Ate.
PRIFTI: I bekuar eshte Perendia yne, gjithenje, tanl dhe pcrhere dhe ne jetet e jëteve.
KORI: Amln.
KGNDONJGSI: Shenjt Perendi, Shenjt i fuqishim, Shenjt i pavdekur, meshirona (3 here).
Lavdi Atit edhe Birit edhe Shpirtit te Shenjte,
tani dhe perherc dhe nc jetet e jëteve, Amln.
Trinl e Tereshenjte, meshirona; o Zot, hiresoji
mekatat tona; o Kryezot, fal-i paudhesite tona; o
i Shenjte, veshtroji, dhe sheroji semundjet tona
per emrin tent.
Meshiro, o Zot (3 here).
Ati yne, qe je ne qell, u-shenjterofte emri yt;
arthte Mbreteria jote; u-befte deshira jote si ne
qell edhe mi dhë; buken tonc te perdiçime ëpnaje
neve sot; edhe falnaji fajet, sikunder edhe në ua
falim fajtoreve tane; edhe mos na shtjer ne ngasje, po shpetona nga i ligu.
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PRIFTI: Se jotja eshte Mbreteria dhe fuqia
dhe lavdia, e Atit edhe Birit edhe Shpirtit te
Shenjte, tani dhe pcrhere dhe ne jetct e jëtcve.
KORI: Amin.
SIMBOLIIBESGS
Besonj me nje Perendi, Atin e terefuqishim,
krijetarin e qellit e te dheut e te gjithe te dukurave dhe te padukurave. Dhe me nje Zot Jesu
Krisht, te vëtemin Bir te Perendise, qe lindi prej
Atit perpara gjithe jëteve. Drite prej Drite, Perendi te vertete prej Perendie te vertete, qe lindi,
dhe nuk u-be, te bashkeqenshim. me Atin, me anen
e te cilit u-bene te gjitha. Qe per në njërezit edhe
per shpetimin tone zbriti prej qellit, edhe u-misherua prej Shpirtit te Shenjte edhe Virgjereshes
Mari, dhe u-be njeri. Qe u-kryqesua per në me
kohen e Pontit Pillat, edhe vojti, dhe u-varros,
Dhe u-ngjall me te treten dite pas Shkronjave.
Dhe u-ngjit ne qell, edhe ndenji me te djathten e
Atit, edhe do te vinje prape me lavdl te gjykonje
te gjallet edhe te vdëkurit, edhe Mbreteria e tij
do mos kete mbarim. Dhe me Shpirtin e Shenjte,
Zotin dhe jetebëresin, ae dergohet prej Atit, qe
adhurohet, edhe lavderohet me Atin e me Birin,
qe foli me anen e Profëteve. Me nje Kishe te
Shenje, te pergjitheshme dhe Apostollore. Refënj nje Pagezim per ndjesen e mekatave. Pres
ngjalljen e te vdëkurve dhe jeten e botes qe vjen.
Amin.
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OTANIA E MADHE
DHJAKU: Me paqe le t’i lutemi Zotit.
KORI: Meshiro, o Zot.
DHJAKU: Per paqen qe lartazi dhe per shpetimin e shpirteve tona, le t’i lutemi Zotit.
KORI: Meshiro, o Zot.
DHJAKU: Per paqen e tere botes, per mirevajtjen e Kisheve te shenjtate Perendise dhe per
bashkimin e te gjithave, le t’i lutemi Zotit.
KORI: Meshiro, o Zot.
DHJAKU: Per kete Kishe te Shenjte dhe per
ata, qe hyjne ketu me bese, devotese dhe frike
Perendie, le t’i lutemi Zotit.
KORI: Meshiro, o Zot.
DHJAKU: Per Kryepeshkopin tone (aksh),
per prifterine dhe dhjakerine e nderuar me Krishtin, per tere klerin dhe popullin, le f i lutemi
Zotit.
KORI: Meshiro, o Zot.
DHJAKU: Per Presidentin e Shteteve te Bashkuara te Amerikes, per ushterine dhe aniesine
amerikane, le f i lutemi Zotit.
KORI: Meshiro, o Zot.
DHJAKU: Qe te leftonje bashke me ate, dhe
te permbyse nene kembet e ti j çdo armik dhe kundershtar, le f i lutemi Zotit.
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KORI: Meshiro, o Zot.
DHJAKU: Per ketë qytët (a Manastlr) te
shenjte, per çdo qytët edhe per çdo vent edhe per
banoret e tyre me bese, le t’i lutemi Zotit.
KORI: Meshiro, o Zot.
DHJAKU: Per butesine e ëreve, per plotesine
e pëmeve te dheut, edhe per paqesine e koheve, le
t’i lutemi Zotit.
KORI: Meshiro, o Zot.
DHJAKU: Per lundrezonjesit, per udhetonjesit, per te semuret, per vuajtesit, për roberit edhe
per shpetimin e tyre, le t’i lutemi Zotit.
KORI: Meshiro, o Zot.
DHJAKU: Qe te shpetojme prej çdo hidherimi, merie, reziku dhe nevoje, le t’i lutemi Zotit.
KORI: Mcshiro, o Zot.
DHJAKU: Perkrahna, shpetona, meshirona
dhe ruajna, o Perendl, me hirin tent.
KORI: Meshiro, o Zot.
DHJAKU: Tereshenjten, te pacinuaren, te
permibekuaren, te lavderuaren, Kryezonjen tone, Hyjlindesen dhe gjithenjë Virgjereshen Marl
dyke kujtuar me gjithe Shenjtoret, veten tone
dhe njerjatrin dhe tere jeten tone Krishtit Percndi le t’ja pranojme.
KORI: Ty, o Zot.
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PRIFTI: Se ty te ka hie çdo lavdi, nder dhe adhurim, Atit edhe Birit edhe Shpirtit te Shenjte,
tanl dhe perhere dhe ne jetct e jëteve.
KORI: Amln.
LITANIA E VOGGL
DHJAKU: Perseri dhe perseri, me paqe le t’i
lutemi Zotit.
KORI: Meshiro, o Zot.
DHJAKU: Perkrahna, shpetona, meshirona
dhe ruajna, o Perendl, me hirin tent.
KORI: Meshiro, o Zot.
DHJAKU: Tereshenjten, te pacinuaren, te
permibekuaren, te lavderuaren, Kryezonjen tone, Hyjllndesen dhe gjithenje Virgjereshen Mari
dyke kujtuar me gjithe Shenjtorct, veten tone
dhe njerijatrin dhe tere jeten tone Krishtit Perendi le t’ja pranojme.
KORI: Ty, o Zot.
PRIFTI: Se jotja eshte lartmadhesia, dhe jotja eshte Mbreteria dhe fuqia dhe Iavdia, e Atit edhe Birit edhe Shpirtit te Shenjte, tanl dhe perhere dhe nc jetct e jëteve.
KORI: Amin.
Thirrja e Priftit ne IAtanine e Vogel ndryshon shpesh,
po thirrja e siperme thuhet kurdohere qe s* ka tjater.

6

KREMTORE

LITANIA E GJERG
DHJAKU: Le te thomi te gjithe me tere shpirtin tone dhe me tere mendjen tone, le te thomi.
KORI: Meshiro, o Zot (3 here).
DHJAKU: 0 Zot i terefuqishim, Perendi i Aterve tane, te lutemi, degjo dhe meshiro.
KORI: Meshirona, o Perendi, pas meshires sate se madhe, te lutemi, degjo dhe mcshiro.
KORI: Meshiro, o Zot (Shere)-.
DHJAKU: Lutemi edhe per Kryepeshkopin
tone (aksh), dhe per tere Vellazerine tone me
Krishtin.
KORI: Meshiro, o Zot (Shere).
DHJAKU: Lutemi edhe per Presidentin e
Shteteve te Bashkuara te Amerikes edhe per ushterine dhe aniesine amerikane.
KORI: Meshiro, o Zot (Shere).
DHJAKU: Lutemi edhe per themeltaret e lumur te kesaj Kishe sc Shenjte, per vellëzerit edhe
aterit tane dhe per gjithe te Krishteret besemire,
qe prehen ketu dhe kudo.
KORI: Meshiro, o Zot (S here).
DHJAKU: Lutemi edhe per meshiren, jeten,
paqen, shendetin, shpetimin, veshtrimin edhe
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ndjesen e mekatave te sherbetoreve te Percndise (aksh).
KORI: Meshiro, o Zot (Shere).
DHJAKU: Lutemi edhe per kujdestaret, famulltaret, perkrahesit, mireberesit, punetoret edhe kendonjesit e kesaj Kishe se Shenjte dhe per
popullin, qe rri rotull, edhe pret meshiren e pasur
dhe te madhe prej teje.
KORI: Meshiro, o Zot (3 here).
PRIFTI: Se ti je Perendi meshireplot edhe
njeridashes, dhe ty te dergojme lavdl, Atit edhe
Birit edhe Shpirtit te Shenjte, tani dhe perhere
dhe ne jetet e jëteve.
KORI: Amin.
LITANIA E GJATG
DHJAKU: Le t’ja mbarojme lutjen tone Zotit.
KORI: Meshiro, o Zot.
DHJAKU: Per Dhuratat e çemuara te parevena, le t’i lutemi Zotit.
KORI: Meshiro, o Zot.
DHJAKU: Per kete Kishe te Shenjte dhe pcr
ata, qe hyjne ketu me bese, devotese dhe frike Perendie, le t’i lutemi Zotit.
KORI: Meshiro, o Zot.
DHJAKU: Qe te shpetojme prej çdo hidherimi, merie, reziku dhe nevoje, le t’i lutemi Zotit.
KORI: Meshiro, o Zot.
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DHJAKU: Perkrahna, shpetona, meshirona
dhe ruajna, o Perendi, me hirin tent.
KORI: Meshiro, o Zot.
DHJAKU: Diten e tere, te mbare, te shenjte,
te paqme dhe te pamekatme, Zotit le t’i lypim.
KORI: Falna, o Zot.
DHJAKU: Gngjell paqeje, udheheqes besnik,
ruajtes te shpirteve dhe te trupave tona, Zotit le
t’i lypim.
KORI: Falna, o Zot.
DHJAKU: Ndjese dhe falje te fajeve dhe te
mekatave tona, Zotit le t’i lypim.
KORI: Falna, o Zot.
DHJAKU: Te m irat edhe te dobishmet per
shpirtet tona dhe paqe per boten, Zotit le t’i lypim.
KORI: Falna, o Zot.
DHJAKU: Qe te shkojme kohen e mbetur te
jetcs sone me paqe dhe me pendlm, Zotit le t ’i
lypim.
KORI: Falna, o Zot.
DHJAKU: Mbarlm te Krishtere, paqesor dhe
faqebardhe te jetcs sone, dhe mprojtje te mire
perpara Gjykatores se trëmpshime te Krishtit, le
t ’i lypim.
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KORI: Falna, oZot.
DHJAKU: Tcrcshenjtcn, tc pacinuaren, tc
pcrmibekuarcn, te lavdcruaren, Kryezonjcn tone, Hyjlmdcsen dhe gjithcnje Virgjereshen, MarC
dyke kujtuar me gjithc Shenjtorct, veten tonc
dhe njcrjatrin dhe tere jeten tonc Krishtit Percndl le t’ja pranojmc.
KORI: Ty, o Zot.
PRIFTI: Me pcrdcllimet e Birit tc vetcm, me
tc cilin je i bekuar, bashke me Shpirtin e Tcrcshenjtc dhe tc mire dhe jetcberes, tani dhe pcrhere dhe nc jetct e jëtcve.
KORI: Amln.
PSALMINISTOR
KGNDONJGSI: Ejani t’i falemi dhe t'i pergjunjemi Krishtit, Perendisc dhe Mbretit tonc
(3 here),

PSALMI104
Beko Zotin, o shpirti im; o Zot, o Perendia im,
je fort i math.
Je veshur me nder edhe madheshti; je mbuluar
me driten si me robe.
E ke shtrire qellin posi kurtinc; i ke ndcrtuar
kcshtjellat ner ujerat.
Ke hipur mi retc si ne qere, dhe fluturon mi
fletct e ercs.
Frymet janc GngjejF e tu, flaga dhe zjarri ja-
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nc sherbetoret e tu.
E themelove dhene qe te mos tundet kurre.
E ke mbuluar me detin si me robe; i ke perhapur ujerat nepcr malet.
I qertove, dhe ikne; u buçite, dhe u-larguan me
nxitim.
Hipne ner malet, edhe zbritne ner fushat, ne
vendin, qe u ke caktuar.
U ke vene kufl, qe te mos e kapercejne, dhe te
mos derdhen, dhe te mos e mbytin token.
I ke leshuar burimet, qe rjedhin tatepjete brlgjeve ner perrenjte.
Ato u japin ujc bagetive te fushes, edhe u shuajne etjen usheve te eger.
Prane tyre banojne shpeset e qellit, edhe kendojne midis dëgeve.
I ke vaditur brigjet me shirat; e ke zbukuruar
dhene me pemct e duarve te tua.
E ke bere barin te mbinje per bagetine; dhe
lendinen per sherbimin e njëresve.
Dhe drithen per te ushqyer njerine; dhe veren,
qc gezon zemren e njeriut.
Dhe vajin, qe i ndrit fytyren; dhe buken, qe i
forcon trupin.
I ke mbjellur, dhe i ke ngritur perpjete druret
edhe dellinjat e Libanit, o Zot.
Atjë kane folete e tyre shpeset; atjë, ne bredhat, e ka banesen stergu.
Atjë, ne malet e larte, ngjiten dhite e ëgera,
dhe lëpurat fshihen ncper gurishtat.
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Ke bere henen per stinat, edhe ke caktuar perendimin e diellit.
Leshon erresiren, edhe behet nate; edhe dalin,
edhe shetitin egersirat e pyllit.
Kelyshet e luaneve ulerijne, dyke kerkuar dhe
dyke rrembyer ushqimin e tyre.
Len dielli, ato hiqen menjane, edhe bien, edhe
flene ne shtrofkat e tyre.
Njeriu shkon ne punen dhe mundimin e vete
gjer mbremane.
Sa te medha jane veprat e tua, o Zot; te gjitha
i ke bere me urtesi; dheu eshte plot me pasurite
etua.
Ja deti i math e i gjerc; atjë ka shterpënj pa
numer, shtaza te vogela dhe te medha.
Atjë shkojne lundra; atjë, perbrenda valave,
lot Leviathani, qe ke krijuar.
Te gjitha kcto e presin ushqimin prej teje ne
kohen e duhur; ate, qe u jep, e mbledhin.
Ti e hap doren, ato nginjen me te mira; ti e
kthen faqen menjane, ato perzihen.
Ti u merr frymen, ato vdesin, edhe kthehen ne
pluhrin e tyre.
Ti u dergon frymen, ato ngjallen, edhe faqja
e dheut perseritet.
Lavdia e Zotit do te vazhdonje per jetc; Zoti do
te gezohet per veprat e veta.
Dheu dridhet, kur i shtie syrin; malet leshojne
tym, kur i prek me dore.
Do ta kendonj Zotin sa te rron j, do ta lavderonj
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PerendinG sa te jem.
Do ta kujtonj Zotin me mall, edhe do te ngazellohem me Zotin.
U-shofshin mekataret nga faqja e dheut, edhe
te paudhet mos qofshin me. Beko Zotin, o shpirti im.
Ke caktuar perendimin e dlellit; leshon erresiren, edhe behet nate.
Sa te medha jane veprat e tua, o Zot; te gjitha
i ke bere me urtesi.
Lavdi Atit edhe Birit edhe Shpirtit te Shenjte,
tani dhe perhere dhe ne jetet e jëteve, Amln. Alilluja, alilluja, alilluja, lavdi me ty, o Perendi
(3 here). 0 Zot, o shpresa jone, lavdi me ty.
PSALMI 51
Meshirome, o Perendl meshireplot, edhe me
shumicen e meshirave te tua shuaji paudhesit’
emia.
Laj-me fare prej paudhesise sime, edhe qerome prej mekatit tim.
Se une i njoh paudheslt’ e mia, edhe mekatin
tim e kam perpara syve kurdohere.
Kunder teje vetem fejeva, dhe perpara teje e
bera te keqen, qe te dalesh i drejte ne fjalet e tua,
dhe te jesh i kthjellet ne gjyqet e tu.
Se jatek u-zura ne paudhesi, dhe ne mekata me
lindi nena ime.
Se ja tek deshe te vertetcn nc zemer, edhe mendjes sime do t’i tregosh urtesi.
Sperkat-me me hysop, edhe do te qerohem, laj-
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me, dhe do te behem me i bardhe se debora.
Bej-me te degjonj gezlm dhe ngazelllm, qe te
me gezohen eshtrat e thyera.
Ktheje faqen nga mekatat e mia, edhe shuaji
gjithe paudhesit’ e mia.
Kthjelloma zemren, o Perendl, edhe perseritma frymen e drejte.
Mos me hith tej prej faqes sate, edhe mos ma
merr frymen tende te shenjte.
Epma prape gezimin e shpetimit tent, edhe f orcome me fryme zoterishte.
Do tu mesonj fajtorcve udhet e tua, edhe te
pabeset do te kthehen me ty.
Shpetome prej gjakrash, o Perendi, Perendia
i shpetimit tim, gjuha ime do ta lavderonje me
gezim drejtesine tende.
0 Zot, çelmi buzet, edhe goja ime do ta leçitc
lavdine tcnde.
Se te dashkeshe therore, do te kisha prure, po
hollokostet nuke te pelqejne.
Therore e Perendise eshte fryma e thyer; zemren e thyer dhe te perunjur nuke do ta hedhcsh
tej, o Perendi.
Bej-i mire Siones pas pelqimit tent; edhe ndertoji muret e Jerusalemit.
Ahere do te pelqësh therore drejtesie, dhurata
dhe hollokoste.
Ahere do te bien dema mi alltarin tent, edhe
meshirome, o Perendi.
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PSALMI103
Beko Zotin, o shpirti im, i bekuar je, o Zot; beko
Zotin, o shpirti im, edhe ti, o zemra ime, beko emrin e tij te shen jte.
Beko Zotin, o shpirti im, edhe mos i harro mireberjet e tij.
Ay t ’i fal te gjitha paudhesite; ay t’i sheron te
gjitha semundjet.
Ay ta çperblën jeten nga prishja; ay te kurorezon me hir edhe meshire.
Ay ta gezon shpirtin me te mira; ay ta perserit
djalerine si te shqiponjes.
Zoti gjykon, edhe u jep te drejten gjithe te
shtypurve.
I defteu udhet e veta Moisiut, edhe punet e veta te bijve te Israelit.
Zoti eshte i dhempshur dhe i hirshim, zemergjere dhe meshireplot; nuke zemerohet perherc, as
mban merf per jete.
Nuke na perdori pas paudhesive tona, as na
çpagoj pas mekatave tona.
Se sa lart eshte qelli prej dheut, aqe i math
eshte perdellimi i tij per ata, qe i kanë frike.
Sa lark eshte lindja nga perendimi, aqe i largoj
prej nesh paudhesite tona.
Sikunder i dhembet atit per djemat, ashtu i
dhembet edhe Zotit per ata, qe i kane frike.
Se ay na i di dobesite, dhe mban ment se jemi
pluher.
Ditet e njeriut jane posi bari, posi lulja e fu-

LUTJE T€ NDRYSHME

15

shcs keshtu lulezon.
Se fryn era mi ate, dhe shkon, edhe nuke dihet
se ku e ka patur vendin.
Po perdellimi i Zotit eshte jete pas jete per ata,
qe i kane frike.
Dhe drejtesia e tij mi bijte e te bijve dhe mi
ata, qe ruajne dhjaten e tij, dhe kujdesen t’i zbatojne porrosite e tij.
Zoti e vendosi fronin ne qell, dhe mbreteria e
ti j zoteron mi te gjithe.
Bekoni Zotin, ju Gngjejt’ e ti j, te f orte per çudi,
qe beni porrosite e tij, qe degjoni zerin e f jaleve
te tij.
Bekoni Zotin, ju gjithe ushterite e tij, ju meshetaret e tij, qe beni deshiren e tij.
Bekoni Zotin, ju gjithe veprat e tij, ne te gjitha
viset e zoterimit te tij; beko Zotin, o shpirti im.
Lavdi Atit edhe Birit edhe Shpirtit te Shenjte.
Tanl dhe perhere dhe ne jetet e jëtcve, Amln.
PSALMET E PARG
PSALMI1
Lum ay njeri, qe nuke vete ne keshillen e te paudheve, qe nuke qendron ne udhen e mekatareve,
dhe nuke rri ne fronin e madheshtoreve, po ka
ne zemcr dhe ne mendje ligjen e Zotit nat’ e dite. Ay do te jete si nje lis, i mbjellur anes ujit te lumit, qe siell peme ne stinen e vete, dhe qe nuk i
thahet fleta, dhe çdo gje, qe te benje, do t’i veje

16

KREMTORE

mbare. Po te paudhet jo. Ata do te jenc si kashta,
qe e fryn era tutje. Pcrandaj te paudhct edhe mekataret nuke do te qendrojne dot nc gjykatoren
dhe ne mbledhjen e te drëjteve. Sepsë Zoti njeh
udhen e te drëjteve, po udha e te paudheve do te
humbase.
PSALMI 2
Persë u-terbuan paganet, edhe persë popujte
mejtojnc kotesira? Mbrëterit edhe kreret e dheut u-mblothne, dhe u-keshilluan kunder Zotit edhe kunder Krishtit te tij, dyke thene: Le t’i thyejme vargonjte, dhe le t’i hedhim tutje litaret,
me te cilat na kanc lidhur. Ay, qe rri ne qell, do te
qeshc, Zoti do te tallet me ata. Ahere do tu flase
i zemeruar, dhe do t’i qertonje i egersuar. E kam
vendosur mbretin tim ne bregun e Siones se
Shenjte. Do ta çpall dekretin, se Zoti me ka thene: Ti je im Bir, une te kam lindur sot. Lyp-me,
dhe do te jap paganet per trashegim edhe anet
më te larkme te dheut per zoterim. Do t’i thyesh
me shkop te hëkurte, do t’i dermosh posi ene tjegullari. Pra, mblidheni mendjen, o mbreter; bëhuni te urte, o gjykates te dheut. Sherbëjini Zotit
me f rike, dhe gezohuni me perunjesi. Pershendosheni Birin qe te mos zemerohet, se posa te ndizet pak, jini te humbur fare. Lum ata qe kane beslm me Zotin.
PSALMI 3
0 Zot, sa u-shumuan ata, qe me shtrengojne!
Shume veta jane ngritur kunder meje. Shume
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veta thone qe s’ka shpetim per mua nga Perendia. Po ti, o Zot, je mprojtja ime, lavdia ime dhe
mburrja ime. E thirra Zotin me zerin tim, edhe
me degjoj nga mali i shenjte. Une rashe, dhe f jeta; u-zgjova, se Zoti me ruan. Nuke do te trembem nga mijera njeres, qe me sulen perkunder
dhe perqark. Ngrehu, o Zot, shpetome, o Perendia im; se ti i ke goditur te gjithe armiqte e mi
ne nofull; ti ua ke thyer dhembet te paudheve.
Zoti eshte shpetimi im, Zoti eshte bekimi i popullit. Une rashe, dhe fjeta; u-zgjova, se Zoti me
ruan.
Lavdl Atit edhe Birit edhe Shpirtit te Shenjte,
tani dhe perhere dhe ne jetet e jëteve, Amln. Alilluja (3 here). Lavdl Atit edhe Birit edhe Shpirtit
te Shenjte, tanl dhe perhere dhe ne jetet e jëteve, Amln.
PSALMI 4
Degjome kur te therrës, o Perendi i drejtesise;
jam ne shtrengice te madhe; kij meshire per mua, dhe degjoma lutjen. Obij te njëresve, gjer kur
do ta hithni lavdine time ne balte? Gjer kur do te
doni madheshtl dhe grabitje? Mesoni se Zoti e ka
shenuar besnikun per veten e tij, se Zoti do me
degjonje, kur ta therrës. Ruaju, dhe mos mekato; keshillohu me zemren tende naten, dhe rri
urte; blato therore drejtesie, dhe kij besim me
Zotin. Shume thone se kush munt te na benje nonje te mire. 0 Zot, tregoje driten e fytyres sate
mi në, se ti na e ke gezuar zemren më teper se aty-
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re, qe u shtohet gruri dhe vera. Pra, do te bie, dhe
do te fle i qete; se ti, o Zot me ruan, dhe me shiguron.
PSALMI5
Ver-u veshin f jaleve te mia, ver-i re mejtimet
e mia, o Zot. Degjoma klithmen, o Mbreti im dhe
Perendia im, se ty po te lutem. Degjoma zerin ne
mengjës, o Zot, se qe me-nate po i ngre syte perpjete, dhe po f alem perpara teje. Se ty, o Perendi,
nuke te pelqën ligesia, dhe nuk e duron prapesine; se nuk i sheh dot me sy te çmëndurit, edhe i
urrën ata, qe veperojne padrejtesl; se do t’i çkaterrosh grabitesit, genjeshtaret edhe gjakataret.
Po une do te vinj ne shenjteroren tende pas meshires sate, dhe do te falem me frike perpara
tëmpullit tent. Prirme, o Zot, ne drejtcsine tende
ncper armiqte e mi; drejtesoje udhen perpara
meje. Se s’ka bese ne goje te tyre; zemra e tyre
eshte ligesia vete; gurmazi i tyre eshte varr i hapur, ndonese me gjuhen e tyre bejne lajka. Çkaterroji o Perendi; permbys-i me gjithe pllanet e
tyre; hidh-i tutje sipas paudhesive te tyre; se
kane ngritur krye kunder teje. Dhe le te gezohen
ata, qe te kane besim; le te brohoritin, se ti i
mpron; le te ngazellohen ata, qe duan emrin tent.
Se ti, o Zot, do t'i bekosh te drejtet, edhe do t’i
peshtjellesh me te mira si me mburonje.
PSALMI6
0 Zot, mos me qerto ne zemcrimin tent, edhe
mos me mundo ne merine tende. Kij meshire per
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mua, o Zot, se jam i pafuqishim; sherome, o Zot,
se me jane thyer eshtrat. Shpirti m’u-trubullua
keq; o Zot, gjer kur? Kthehu, o Zot, edhe çliroma
shpirtin, edhe shpetome pas meshires sate. Se
kush do te kujtonje pas vdekjes, edhe kush do te
lavderonje ne varr? Jam lodhur nga psheretimet,
se tere naten e shkonj me qarje, dhe shtrati im
esht i mbytur nga lotet. Syri im u-shua prej hidherimit, se me kane mplakur armiqte e mi. Largohuni prej meje ju, qe veperoni padrejtesi, se
Zoti e degjoj qarjen time; Zoti e priti faljen time.
U-turperofshin dhe u-shofshin gjithe armiqte e
mi; u-kthefshin prapa me faqe te zeze pemjcheresh.
Lavdi Atit edhe Birit edhe Shpirtit te Shenjte,
tani dhe pcrhere dhe ne jetet e jëtcve, Amm. Alilluja, alilluja, alilluja, lavdl me ty, o Perendi
(s here). 0 Zot, o shpresa jone, lavdi me ty.
GJASHTG PSALMET
PRIFTI: Lavdl Trinise se Shenjte, se bashkeqënshime, jetebërese dhe se pandare, gjithenjë,
tani dhe perhere dhe ne jetet e jëteve.
KORI: Amln.
KGNDONJGSI: Lavdi Perendise me te lartat,
dhe mi dhene paqe, dhe ner njërezit miredashje (3 here).
Zot, çelmi buzet, edhe goja ime do ta leçitc lavdine tende (2 here).
PSALMI 3
0 Zot, sa u-shumuan ata, qe me shtrengojne!
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Shume veta jane ngritur kunder meje. Shume
veta thone qe s’ka shpetim per mua nga Perendia. Po ti, o Zot, je mprojtja ime, lavdia ime dhe
mburrja ime. E thirra Zotin me zerin tim, edhe
me degjoj nga mali i shenjte. Une rashe, dhe fjeta; u-zgjova, se Zoti me ruan. Nuke do te trembem nga mijera njeres, qe mc sulen perkunder
dhe perqark. Ngrehu, o Zot, shpetome, o Perendia im; se ti i ke goditur te gjithe armiqte e mi
ne nofull; ti ua ke thyer dhembet te paudheve.
Zoti eshte shpetimi im, Zoti eshte bekimi i popullit. Une rashe, dhe fjeta; u-zgjova, se Zoti me
ruan.
PSALMI38
0 Zot, mos me qerto ne zemerimin tent, edhe
mos me mundo ne merine tende. Se shigjetat e
tua me çpojne thelle, dhe dora jote me shtrengon
rcnde. S’kam shendët ne trupin nga shkaku i zemerimit tent, edhe s’kam qetesi ner eshtrat nga
shkaku i mekatave te mia. Se paudhesite me kane hipur mi koke, dhe me shtypin si nje barre e
rende. Se jam plagosur dhe jam kalbur nga marresite e mia. Jam bere i ngrate, dhe jam krusur
fare; tere diten ecenj i vreret. Se me jane ndezur
mushkerite, dhe me eshte venitur trupi. U-semura, dhe u-keputa fare; ulerfnj nga shtrengimi i
zemres sime. 0 Zot, ti ma sheh nevojen, ti ma degjon psheretimen. Zemra m’u-perzie, forca me
neveriti, edhe drita e syrit m’u-err. Miqte dhe te
ëfermit e mi u-larguan prej meje, dhe gjirinjte
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me kane neveritur. Dhe ata, qe duan te me marrin shpirtin, me ngrehin kurth, edhe ata, qe me
duan te keqen, perhapin çpifje dhe genjeshtra
kunder meje tere diten. Po une, posi i shurdher,
nuke degjonj; dhe posi nemëc, nuke flas; dhe ubera sikur s'kam as veshe as goje. Po kam shprese me ty, o Zot; se ti do te me degjosh, o Zot, o Perendia im, dhe nuke do t ’i lesh te paudhet te gezohen, dhe te mburren kur te permbysem. Se jam
gati per te rene, dhe ti po ma sheh hidherimin. Se
do t' i çpall paudhesite e mia, dhe do te pendohem
per mekatat e mia. Po armiqte e mi jane te shendoshe dhe te forte, edhe janc shumuar ata, qe me
urrejne padrejtesisht. Edhe ata, qe kthejne te
keqen per te miren, jane kundershtaret e mi, se
une ndjek te miren. Mos me neverit, o Zot; mos
u-largo prej meje, o Perendia im. Eja shpejt, edhe ndih-me, o Zoti i shpetimit tim.
PSALMI 63
0 Perendl, ti je Perendia im; qe ne mengjës po
te kerkonj; shpirti im ka etje per ty, si ne dhë te
shkrete dhe te thate, ku s’ka uje. Se dua ta shoh
fuqine tende dhe lavdine tcnde, sikunder te pashe ne shenjteroren. Se perdellimi yt eshte më i
mire se jeta, dhe buzet e mia do tc lavderojne.
Keshtu do te bekonj sa jam i gjalle, dhe do t’i
iigre duarte per emrin tent. Shpirti im do te nginjet posi prej te majmi dhe prej dhjami, dhe goja ime do te lavderonje me buze te qeshur. Do te
kujtonj nat’ e dite, se ti ke qene ndihmesi im, pe-
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randaj do tc gezohem nene hien e flëteve te tua.
Shpirti im u-ngjit pas teje, so ti me permban me
doren e djathte. Po ata, qe duan te me marrin
shpirtin, do te perpihen prej gremines, do te theren prej shpates, do te copetohen prej çakajve.
Dhe mbreti do te gezohet me Perendine; cilido,
qe betohet per atë, do te lavderohet; dhe do tu
thuret goja atyre, qe flasin genjeshtra. Do te
kujton j nat’ e dite, se ti ke qene ndihmesi im, perandaj do te gezohem nene hien e flëteve te tua.
Shpirti im u-ngjit pas teje, se ti me permban me
doren e djathte.
LavdfAtit edheBirit edheShpirtit teShenjte,
tani dhe perhere dhe ne jetet e jëteve, Amin. Alilluja (8 here). Meshiro, o Zot (8 here). Lavdl Atit
edhe Birit edhe Shpirtit te Shenjte, tani dhe perhere dhe ne jetet e jëteve. Amin.
PSALMI 88
0 Zot, o Perendl i shpertimit tim, dit’ e nate po
te therrës; lete vinje lutja ime perpara teje; ver-i
veshin klithmes sime. Se shpirti im u-mbush me
trubullime, dhe jeta ime po afrohet ne varr. Unumerova me ata, qe zbresin ne grope; u-bera
posi njeri pa jete; jam hedhur ne te vdëkurit edhe te vraret, te cilet i ke harruar, dhe i ke neveritur. Me shtive ne gropen më te poshtme, më
te erret edhe më te thelle. Zemerimi yt krisi mi
mua, dhe valat e tua po me rahin. Mergove prej
meje te njohurit e mi; me bere te mallkuar per
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ata; u-mbylla, dhe s’munt t€ dal jashte. Syrl im
u-err prej hidherimit; thirra me ty, o Zot, tere
diten; dhe i ndeva duarte perpara teje. Mos do
te besh çudira per te vdëkurit, apo te vdëkurit
do te ngrihen, dhe do te lavderojne? Mos do te
çpallet meshira jote ne varr, dhe madheshtia jote ne gremine? Mos do te çfaqen merëkullat e
tua ne erresire, dhe drejtesia jote ne shkretetire? Po une thirra me ty, o Zot, edhe qe ne mengjës lutja ime do te arrije perpara teje. Persë e
heth tutje shpirtin tim, o Zot, persë e kthen menjane faqen tende prej meje? Jam i keputur dhe
i munduar per vdekje qe prej djalerise; po vuanj,
dhe po vras mendjen nga frika jote; jam i tronditur dhe i drithteruar nga tmerri i zemerimeve
te tua. Me qerthulluan posi uje, me qarkuan reth
e rotuli tere diten. Mergove prej meje mikun dhe
te afermin dhe te njohurit e mi ne erresire. 0
Zot, o Perendl i shpetimit tim, dit’ e nate po te
therrës; le te vinje lutja ime perpara teje; ver-i
veshin klithmes sime.
PSALMI 103
Beko Zotin, o shpirti im, edhe ti, o zemra ime,
beko emrin e tij te shenjte. Beko Zotin, o shpirti im, edhe mos i harro mireberjet e tij. Ay t’i
fal te gjitha paudhesite; ay t ’i sheron te gjitha
semundjet. Ay ta çperblën jeten nga prishja; ay
te kurorezon me hir edhe meshire. Ay ta gezon
shpirtin mete mira; ay ta perserft djalerine si te
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shqiponjes. Zoti gjykon, dhe u jep te drejte gjithe te shtypurve. I defteu udhet e veta Moisiut,
edhe punet e veta te bijve tc Israelit. Zoti esht i
dhempshur dhe i hirshim, zemergjere dhe meshireplot; nuke zemerohet perherc, as mban mcrl
per jetc. Nuke na perdori pas paudhesive tona,
as na çpagoj pas mekatave tona. Se sa lart eshte
qelli prej dheut, aqe i math eshte perdellimi i tij
per ata, qe i kane frike. Sa lark eshtc lindja nga
perendimi, aqe i largo j prej nesh paudhesite tona.
Sikunder i dhembet atit per djemat, ashtu i dhembet Zotit per ata, qe i kane frike. Se ay na i di dobesite, dhe mban ment se jemi pluher. Ditet e njeriut jane posi bari, posi lulja e fushes keshtu lulezon. Se fryn era mi ate, dhe shkon, edhe nuke
dihet se ku e ka patur vendin. Po perdellimi i Zotit eshte jete pas jete mi ata, qc i kane frike, dhe
drejtesia e ti j mi bijte e te bijve dhe mi ata, qe ruajne dhjaten e tij, dhe kujdesen t’i zbatojne porrosite e tij. Zoti e vendosi fronin ne qell, dhe
mbreteria e ti j zoteron mi te gjithe. Bekoni Zotin,
ju Gngjejt’ e tij, te forte per çudl, qe beni porrosite e tij, qe degjoni zerin e f jaleve te tij ju meshetaret e tij, qe beni deshirat e tij. Bekoni Zotin,
ju gjithe veprat e ti j, ne te gjitha viset e zoterimit
te tij. Beko Zotin, o shpirti im.
PSALMI143
0 Zot, degjoma faljen, ver-u veshin lutjeve te
mia. Pergjeqmu pas miresise dhe pas drejtesise
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sate, dhe mos hyr ne gjyq me sherbetorin tent,
se asnje njerl i gjalle nuke munt te dale i drejte
perpara teje. Se armiku ma ndoqi shpirtin; ma
shtypi jeten perdhë; me varrosi ne erresire si te
vdekur prej kohe. Perandaj me eshte keputur
shpirti, dhe me eshte deshperuar zemra. Kujtonj
ditet e lashta, mejton j gjithe veprat e tua. I ndeh
duarte perpara teje, shpirti im ka etje per ty posi dheu i thate. Pergjeqmu shpejt, o Zot, se m’uzu fryma, mos e kthe menjane faqen tende prej
meje, se jam bere si ata, qe hidhen ne grope. Bejme te shoh meshiren tende ne mengjës, se me ty
kam shprese, bej-me te njoh udhen, ku duhet te ecenj, se me ty e kam varrur shpirtin.
Çlirome prej armiqve te mi, o Zot, se prane teje
vinj te fshihem; mesome te benj deshiren tende,
se ti je Perendia im; tregoma udhen e drejtesise,
se ti je zemermire. Ngjall-me, o Zot, per emrin
tent; edhe pas drejtesise sate nxirma shpirtin
nga trubullimet; edhe pas meshires sate shtyp-i
armiqte e mi, dhe shuaji gjith ata, qe ma mundojne shpirtin, se une jam sherbetori yt. Degjome, o Zot, pas drejtesise sate, edhe mos hyr ne
gjyq me sherbetorin tent; tregoma udhen e drejtcsise, se ti je zemermire.
Lavdi Atit edhe Birit edhe Shpirtit te Shenjte,
tanl dhe pcrhere dhe ne jetct e jëteve. Amin. Alilluja, alilluja, alilluja, lavdi me ty, o Perendi
(3 here). 0 Zot, o shpresa jone, lavdl me ty.
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THIRRTORET
Ty, o Zot, te thirra ne mengjës; degjoma lutjen, degjoma lutjen, shpejt o Zot. Ty o Zot, te thirra ne mengjës; degjoma lutjen, ver-i veshin zerit te lutjes sime. Ja ku te therrës qe ne mengjës;
degjoma lutjen, shpejt o Zot.
Le te drejtohet posi temjani, lutja ime sot, perpara teje; duart’ i ngre perpjete, per mbreme si
per kurban; degjoma lutjen, shpejt o Zot.
VARGJET E THIRRTOREVE
Çliroma shpirtin prej burgut, qe ta lavderonj
emrin tent.
Te drejtet do me rrethojne, se do me bekosh
me te mira.
Prej thellesirave thirra me ty, o Zot; o Zot, degjoma zerin.
Ver-i veshin zerit te lutjes sime.
Po t’i vesh re paudhesite, kush munt te qendronje perpara teje, o Zot? Po prane teje eshte
ndjesa.
Jam dyke pritur Zotin, dhe shpirti im ka shprese ne f jalen e tij.
Qe ne mengjës gjer mbrëmane le te shperenje
Israeli me Zotin.
Se Zoti ka meshire, dhe ay do ta çperblen je Israelin nga te gjitha paudhesite.
Lavderojeni Zotin, gjithe kombet; lavderojeni,
gjithe popujtc.
BEKIMORET
1 bekuar je, o Zot, mesome te drejtat e tua.
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Gjithe Gngjejt’ e qellit, u-çuditne kur pane, qe
u-shtrive i vdekur, dhe dermove Shpetimtar, tiranin’ e Sketerres, dhe me veten tok, ngjalle gjithe njërezit, dhe çlirove gjithe te burgosurit.
1 bekuar je, o Zot, mesome te drejtat e tua.

Ç e sperkatni me myrra, ç’ e vajtoni me lote,

gra besnike mi varrin? I pyeste me çudl, dritepruresi Gngjell, dhe u thosh keshtu, grave myrreprurese: Shihni vete, Krishti u-ngjall se
vdëkuresh.
1 bekuar je, o Zot, mesome te drejtat e tua.

Qe me-nate shpejtuan, Myrreprureset rentne,
dhe mi varrin vajtonin, po nje Gngjell i qendrëj,
i shkelqyer me drite, dhe u thosh keshtu: Zia
shkoj mos qani më. Apostujve lajmen gazmore
shpjëruni.
1 bekuar je, o Zot, mesome te drejtat e tua.

Myrreprureset arthne, qe me-nate me myrra,
dhe mi varrin vajtonin, po qendruan me çudi,
kur u thirri nje Gngjell: Si e nemeroni te gjallin
me te vdëkurit? Se ay u-ngrit prej varrit si Perendi.
LAVDI. Po i falemi Atit, edhe Birit te vetem,
edhe Shpirtit te Shenjte, qe perbejne Trinine, me
substancen e njeshme, dhe me brohori therresim
si Gngjejte: Shenjt i Shenjtoreve i Shenjte je.
TANLJetebëresin linde, Virgjereshe dhe Nene, e çlirove Adamin, i dhurove gazin Eves, te
hehnuar prej jete; ishin nene dhë, po i shpuri lart
ne qell, Jesu Krishti, Biri yt njeri dhe Perendi.
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Alilluja, alilluja, alilluja, lavdi me ty o Zot
(3 here).

PASSIPAMG NGJALUEN
Passi pame Ngjalljen e Krishtit, le t’i falemi
Zotit te Shenjte Jesu, te vëtemit te pamekatme.
Adhurojme Kryqin tent, o Krisht, edhe hymnojme dhe lavderojme Ngjalljen tende te Shenjte, se
ti je Perendia yne, veç teje nuke njohim tjater
Perendl, dhe emrin tent po e emerojme. Ejani te
gjithe, o besnike, ta adhurojme Ngjalljen e
Shenjte te Krishtit, se ja me anen e Kryqit ka ardhur gezlm ne tere boten, se dyke duruar kryqin,
e dermove vdekjen me vdekje.
SHKALLESA KREMTORE, T. IV
Qe prej djalerise, shume pasione me leftojne,
po ti perkrah-me dhe shpetome, o Shpetimtari im.
Ju qe urreni Sionen, do te turperoheni prej Zotit, dhe do te flshkeni si bari ne zjarr.
LAVDI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, merr jete çdo shpirt, dhe lartesohet ne paqesi, dhe ndriçohet prej njesise Trinisore mistikerisht.
TANI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, rjedhin
burimet e hirit, dhe vaditin tere kriesen per jetelindje.
MADHGSHTIMET
Madheshtoje Zotm, o shpirti im, edhe ti, o mendja ime,
ngazellohu mi Perendine Shpetimtarin tim.

Ti je e nderuar mi Kerubim, dhe e lavderuar pa
perqasje mi Seraflm; ti me te vertetc linde Fjale

LUTJE T6 NDRYSHME

29

Perendine. Pra ty te madheshtojme, Zonje Hyjlindese.
Se e hodhi syrin mi perunjesin’ e sherbetores se vete, se
ja qe-tani e tutje gjithe brezat do me lumerojne.

Ti je e nderuar mi Kerubim, dhe e lavderuar pa
perqasje mi Serafim; ti me te vertete linde Fjale
Perendine. Pra ty te madheshtojme, Zonje Hyjllndese.
Se me madheshtoj i fuqishm ', dhe emri i tij esht i shenjte; dhe perdellimi i tij do te jete bres pas brezi mi ata, qe
i kane frike.

Ti je e nderuar mi Kerublm, dhe e lavderuar pa
perqasje mi Serafun; ti me te vertete linde Fjale
Perendine. Pra ty te madheshtojme, Zonje HyjIlndese.
Refeu force me krahun e vete; i pemdau kryelartet
nga mejtimi i zemrave te tyre.

Ti je e nderuar mi Kerublm, dhe e lavderuar pa
perqasje mi Seraffm; ti me te vertete linde Fjale
Perendine. Pra ty te madheshtojme, Zonje Hyjlindese.
I permbysi te fuqishmet prej froneve, dhe i lartesoj te
perunjurit; te uretit i mbushi me te mira, dhe te pdsurit
i dboj te zbrazet.

Ti je e nderuar mi Kerubim, dhe e lavderuar pa
perqasje mi Serafim; ti me te vertete linde Fjale
^erendine. Pra ty te madheshtojme, Zonje HyjIlndese.
E perkrahu te birin IsraM pas meshires se vete, siç u
ishte zotuar Aterve tane, Abrahamit dhe fares se tij
per jete.

Ti je e nderuar mi Kerubim, dhe e lavderuar pa
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perqasje mi Seraflm; ti me te vertete linde Fjale
Perendine. Pra ty te madheshtojme, Zonje Hyjlindese.
LAVDGKIMET
Çdo fryme le ta lavderonje Zotin; lavderojeni
Zotin prej qellit, lavderojeni ne me te lartat. Ty
te ka hie kenga, o Perendi.
Lavderojeni gjithe Gngjejt’ e tij; lavderojeni
gjithe forcat e tij. Ty te ka hie kenga, o Perendi.
VARGJET E LAVDGRIMEVE
Kjo lavdl do te jete mi gjithe Shenjtoret e tij.
Lavderojeni Perendine me Shenjtoret e tij;
lavderojeni per shigurine e fuqise se tij.
Lavderojeni per poterat e tij; lavderojeni per
shkelqimin e madherise se tij.
Lavderojeni me trumbete; lavderojeni me kengetore dhe me gitare.
Lavderojeni me timpane dhe me valle; lavderojeni me kordha e me strumenta.
Lavderojeni me kimbale tingellonjese; lavderojeni me kimbale brohoritese; çdo fryme le ta
lavderonje Zotin.
Ngrehu, o Zot, o Perendia im; le te lartesohet
dora jote; mos i harro te varferit e tu ne funt.
Do te refënj, o Zot, me gjithe zemren time; do
t’i leçlt te gjitha çudirat e tua.
DOKSOLLOGJIA E MADHE
Lavdi ty, qe na refeve driten, lavdi Perendise
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me te lartat, dhe mi dhene paqe, dhe ner njërezit
miredashje.
Te hymnojme, te bekojme, te falemi, te lavderojme, ty te perhirojme per lavdine tende te
madhe.
Zot Mbret, Perendi qellor, At i terefuqishim,
Zot Bir i vetcm Jesu Krisht, edhe Shpirti Shenjt.
Zot Perendi, qengji i Perendise, i Bir i Atit, qe
ngre mekatin e botes; meshirona, ti qe ngre mekatat e botes.
Prit faljen tone, ti qe rri me te djathten e Atit,
edhe meshirona.
Se ti je Shenjt i vetem, ti je Zot i vetem, Jesu
Krishti, per lavdi te Perendise Atit, Amin.
Per dite do te bekonj, dhe do ta lavderonj emrin tent per jete dhe me jetet e jetes.
Vleresona, o Zot, ketë dite te ruhemi pa nonjë
mekat.
I bekuar je, o Zot, Perendi i Aterve tane, dhe
emri yt esht i kenduar dhe i lavderuar per jete, Amln.
Le te jete, o Zot, perdellimi yt mi në, sikunder
kemi shpresuar mi ty.
I bekuar je, o Zot, mesome te drejtat e tua
(3 here).

0 Zot, ke qene perikja jone bres pas brezi. Une
thashe: 0 Zot, meshirome; sheroje shpirtin tim,
se fejeva me ty.
0 Zot, me ty perika; mesome te benj deshiren
tende, se ti je Perendia im.
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Se ti je burimi i jetes, me driten tende do te
shohim drite.
Zgjat-e perdellimin tent mi ata, qe te njohin.
Shenjt Perendi, Shenjt i fuqishim, Shenjt i pavdekur, meshirona (3 here).
Lavdi Atit edhe Birit edhe Shpirtit te Shenjte.
Tani dhe perhere dhe ne jetet e jëtcve, Amin.
Shenjt i pavdekur, meshirona.
Shenjt Perendl.
Shenjt i fuqishim.
Shenjt i pavdekur.
Meshirona.
LUMGRIMET
Ne Mbreterine tende kujtona, o Zot, kur te vish
ne Mbreterine tende.
Lum te varferit nga mendja, se e atyre eshte
Mbreteria e qellit.
Lum ata, qe vajtojne, se ata do te ngushellohen.
Lum te butet, se ata do ta trashegojne dhene.
Lum ata, qe kane uri dhe etje per drejtesi, se
ata do te nginjen.
Lum zemerdhëmpshurit, se ata do te meshirohen.
Lum te paqmet nga zemra, se ata do ta shohin
Perendine.
Lum paqebëresit, se ata do te quhen bij te Perendise.
Lum ata, qe ndiqen per drejtesi, se e atyre
eshte Mbreteria e qellit.
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Lum ju, kur ju shajne, dhe ju ndjekin, dhe thone çdo fjale te keqe knder jush dhe genjeshtra
kunder meje.
Gezohuni dhe ngazellohuni, se roga juaj do te
jete e madhe ne qell.
Lavdi Atit edhe Birit edhe Shpirtit te Shenjte.
Tani dhe perhere dhe ne jetet e jëteve, Amin.
PGRLGSHIMI I SHKURTGR
PRIFTI: Lavdi me ty, o Perendia yne, lavdl
me ty.
KORI: Lavdi Atit edhe Birit edhe Shpirtit te
Shenjte, tanl dhe perhere, dhe ne jetet e jëteve,
Amin. Meshiro, o Zot (s here). Beko, o Ate.
PRIFTI: Krishti Perendia yne i vertete, me
nermjetimet e Shen Marise dhe te gjithe Shenjtoreve, na meshirofte, dhe na shpetofte si i mire
dhe njeridashes.
KORI: Amln.
KANUNIIVOGGL I SHGN MARISG
Sherbesa nis me Lutjen Nistore:

DHJAKU: Bek6, o Ate.
PRIFTI: I bekuar eshte Perendia yne, gjithenjë, tani dhe perhere dhe ne jetet e jëteve.
KORI: Amin.
KGNDONJGSI: Shenjt Perendi, Shenjt i fuqishim, Shenjt i pavdekur, meshirona (shere).
Lavdl Atit e Birit edhe Shpirtit te Shenjte, tanl
dhe perhere dhe ne jetet e jëteve, Amin.
Trini e Tereshenjte, meshirona; o Zot, hiresoji
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mekatat tona; o Kryezot, fal-i paudhesite tona; o
i Shenjte, veshtroji, dhe sheroji semundjet tona
per emrin tent. Meshiro, o Zot (s here).
Ati yne, qe je ne qell, u-shenjterofte emri yt;
arthte Mbreteria jote; u-befte deshira jote si ne
qell edhe mi dhë; buken tone te perdlçime ëpnaje
neve sot; edhe falnaji fajet, sikunder edhe në ua
falim fajtoreve tane; edhe mos na shtier ne ngasje, po shpetona nga i ligu.
PRIFTI: Se jotja eshte Mbreteria dhe fuqia
dhe lavdia, e Atit edhe Birit edhe Shpirtit te
Shenjte, tani dhe perhere dhe ne jetet e jëteve.
KORI: Arnin.
Pas Lutjes Nistore thuhet Psalmi 11*3:

PSALMI143
0 Zot, degjoma faljen, ver-u veshin lutjeve te
mia. Pergjeqmu pas miresise dhe pas drejtesise
sate, dhe mos hyr ne gjyq me sherbetorin tent,
se asnjë njeri i gjalle nuke munt te dale i drejte
perpara teje. Se armiku ma ndoqi shpirtin; ma
shtypi jeten perdhë; me varrqsi ne erresire si te
vdekur prej kohe. Perandaj me eshte keputur
shpirti, dhe me eshte deshperuar zemra. Kujtonj
ditet e lashta, mejtonj gjithe veprat e tua. I ndeh
duarte perpara teje, shpirti im ka etje per ty posi dheu i thate. Pergjeqmu shpejt, o Zot, se m’uzu fryma, mos e kthe menjane faqen tende prej
meje, se jam bere si ata, qe hidhen ne grope. Bejme te shoh meshiren tende ne mengjës, se me ty
kam shprese, bej-me te njoh udhen, ku du-
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het te ecenj, se me ty e kam varrur shpirtin.
Çlirome prej armiqve te mi, o Zot, se prane teje
vinj te fshihem; mesome te benj deshiren tende,
se ti je Perendia im; tregoma udhen e drejtesise,
se ti je zemermire. Ngjall-me, o Zot. Der emrin
tent; edhe pas drejtesise sate nxirma shpirtin
nga trubullimet; edhe pas meshres sate shtyp-i
armiqte e mi; edhe shuaji te gjithe ata, qe ma
mundojne shpirtin, se une jam sherbetori yt.
Dhe menjehere thuhen Troparet pasonjese ne T. IV:

Perendi dhe Zot, permi dhene na u-çfaq, i bekuar esht ay qe vjen ne ëmrin e Zotit (4 here).
Ejani le te rendim prane Hyjlindeses, dhe te
perunjur le t’ i biem megjunjazi, dhe me pendim
te thelle le t’i thomi me shpirt: Zonje meshironjese, nermjeto dhe shpetona, eja se u-mbytme
krejt, nga mekatat e shuma; mos na largo në
besniket e tu, se s’ kemi tjater shprese dhe ndlhIT1GS6.

LAVDI DHE TANI. Do t’i leçitim kudë o Virgjereshe, çudft’ e tua në te pavyerit, se po te mos
na kishe dale mprojtese, si do te shpetonim valle
prej kaqe rezikesh, dhe kush do na ruante gjer
me tanl te lire? Prej teje pra s’ largohemi aspak,
se besniket po i shpeton gjithenjë nga çdo vrer.
Pastaj thuhet Psalmi 51:

PSALMI 51
Meshirome, o Perendi meshireplot, edhe me
shumicen e meshirave te tua shuaji paudhesit'
emia.
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Laj-me fare prej paudhesise sime, edhe qerome prej mekatit tim.
Se une i njoh paudhesit’ e mia, edhe mekatin
tim e kam perpara syve kurdohere.
Kunder teje vetem fejeva, dhe perpara teje e
bera te keqen, qe te dalesh i drejte ne f jalet e tua,
dhe te jesh i kthjellet ne gjyqet e tu.
Se ja tek u-zura ne paudhesi, dhe ne mekata me
lindi nena ime.
Se ja tek deshe te verteten ne zemer, edhe mendjes sime do t’ i tregosh urtesi.
Sperkat-me me hysop, edhe do te qerohem, lajme, dhe do te behem me i bardhe se debora.
Bej-me te degjonj gezlm dhe ngazellim, qe te
me gezohen eshtrat e thyera.
Ktheje faqen nga mekatat e mia, edhe shuaji
gjithe
e mia.
Kthjelloma zemren, o Perendl, edhe perseritma frymen e drejte.
Mos me hith tej prej faqes sate, edhe mos ma
merr frymen tende te shenjte.
Epma prape gezimin e shpetimit tent, edhe forcome me fryme zoterishte.
Do tu mesonj fajtoreve udhet e tua, edhe te
pabeset do te kthehen me ty.
Shpetome prej gjakrash, o Perendi, Perendia
i shpetimit tim, gjuha ime do ta lavderonje me
gezfm drejtesine tcnde.
0 Zot, çelmi buzet, edhe goja ime do ta leçite
lavdine tende.
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Se te dashkeshe therore, do te kisha prure, po
hollostet nuke te pelqejne.
Therore e Perendise eshte fryma e thyer; zemren e thyer dhe te perunjur nuke do ta hedhesh
tej, o Perendl.
Bej-i mire Siones pas pelqimit tent; edhe ndertoji muret e Jerusalemit.
Ahere do te pelqësh therore drejtesie, dhurata
dhe hollokoste.
Ahere do te bien dema mi alltarin tent, edhe
meshirome, o Perendi.
Pastaj thuhet Kanuni ne T. T. IV-:

IGRAN DHIODHEFSAS
I. U-hoth neper detin si ne sterë, shpetoj nga
tirani, dhe armiku Egiptian, populli i mjere dhe
therriste: Lavdi me ty Shpetimtar Perendl
dhe Zot.
I mbytur prej ngasjeve si ne det, me ty po perikenj, dhe prej teje kerkonj shpetim, o Nene dhe
Zonje Virgjereshe, prej çdo reziku dhe zie shpetome ti.
Pesimet me mbushne me trubullim, dhe shpirtin ma mbytne, me merzitje dhe deshperim, po ti
qetesome o Zonje, me ngushellimin dhe paqen e
Birit tent.
Te lutem o Zonje o Shen Mari, qe linde Jesune,
ti shpetome nga çdo rezik, me ty po periken j dhe
te lutem, me tere forcen e zemres dhe shpirtit tim.
Si shpirti dhe trupi keq m’ u-semur, pra ti me-
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shirome, edhe syrin mi mua hith, kujdesu per
mua Virgjereshe, e mire vete dhe Nen’ e te mirit Bir.
III. Kryemjeshter i qellit, o Kryezot, qe ndertove Kishen e Shenjte, ti me shiguro, se ti na do
dhe na ndih, ti i degjon mekataret, ti besniket
perhër’ i mpron, ti njeridashesi.
Si perkrahje dhe mprojtje, te jetes sime te
kam, ty o Virgjerësh’ e kulluar; ti pra me qeverls, dhe ne limanin me shpie, se ti na fal çdo te
mire, ti besniket perhër’ i mpron, Zonje Hyjlindese.
Po te lutem o Zonje, e qeteso shpirtin tim, dhe
pushoma shqoten e zemres. se po me bie zali, se
ti o Zonje Mari, ke lindur Mbretin e Paqes, Shpetimtarin Zotin Krisht, ti o Hyjlindese.
Mirebëresin linde, qe beri çdo miresl, pasurisht
te gjitha te mirat. epna te gjitheve, se ti ne dor’
e ke, se ti ke lindur te fortin, Shpetimtarin Zotin
Krisht, ti o Hyjlmdese.
Me semundje te liga, dhe çfardo pasion, dergjem un’ i mjeri o Zonje, eja sherome ti, se s’te
mungon asgjë, i ke te gjitha te mirat, je thesar
per çdo sherim, ti o Hyjlindese.
Shpetona ti, prej çdo reziku Hyjllndese Virgjereshe, se te gjithe pas Perendise ty te pergjunjemi, se ti je fortese qe nuke tundesh.
Shikome ti, me miresi o HyjKndese Virgjereshe, trupi m’u-semur dhe m’ u-çkaterrua si mos
më keq, dhe ti me shero çdo plage te shpirtit.
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Pastaj Prifti kujton atd, per te cilet behet lutja:

PRIFTI: Meshirona, o Perendi, pas meshires
sate se madhe, te lutemi, degjo dhe meshiro.
KORI: Meshiro, o Zot (3 here).
PRIFTI: Lutemi edhe per shendetin, shpetimin edhe per ndjesen e mekatave te sherbetoreve te Perendise (aksh).
KORI: Meshiro, o Zot (3 here).
PRIFTI: Se ti je Perendi meshireplot edhe
njeridashes, dhe ty te dergojme lavdi, Atit edhe
Birit edhe Shpirtit te Shenjte, tanl dhe perhere
dhe ne jetet e jëteve.
KORI: Amin.
Pastaj kendohet:

NDGNJGSORJA, T. II., TA ANO
Ti je nermjetim, fortese qe tronditje s’ di, buron perdellim, o mprojtje e besnlkeve, te therresim pra me mall: Virgjereshe Zonje Hyjlfndese,
shpetona nga çdo helm e çdo rezik, se ti je e vëtemja perkrahese.
Pastaj vazhdon Kanuni:

IV. Kam degjuar o Zoti Krisht, si e regullove
ketë mistër te math, kupetova veperimin tent,
Shen Mari o Hyjlindese, ti qe na ke lindur kapedanin e math, zbut-e shqoten e pesimeve, qetesoji valat e mekatareve.
Në te gjithe te lutemi, dhempsherine tende
tregona pa vonim, ti qe linde njeridashesin,
Krishtin Shpetimtarin e besnlkeve.
Per shumieen e dhuratave, te falenderojme në
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mirenjohesit, me kendime lavderonjese, Nene
Virgjereshe dhe Hyjlindese.
Ty te kemi perkrahese, dhe fortese te patundur dhe mprojtese, Virgjereshe dhe Hyjlindese,
na shpeton perhere prej rezlkeve.
V. Drite na dhuro, dhe tregona udhen ti o Zot,
me porrosite dhe me krahun tent, dhe paqen
tende dhurona o mik i njëresve.
Zemren na e çel, me gezim edhe me ngazellim,
dhe falna gazin e pasosur dhe pa funt, se ti ke
lindur shkaketarin e gezimeve.
Zonje na shpeto, Virgjereshe dhe Hyjlindese,
prej hëlmeve edhe rezlkeve, se ti ke lindur Shpetimtarin paqepruresin.
Mjëgullen largo, te mekatave Hyjllndese, me
driten tende jetedhënese, ti qe ke lindur Diellin
e parejëteshme.
Zonje na shero, nga pesimet e semundjeve, na
meshiro edhe na vizito, edhe shendetin na dhuro
me nermjetimin tent.
VI. Te falurit Perendise do tja shtronj, dhe atl
do tja tregonj hidherimet, se plot me vrer, shpirti im eshte mbushur, dhe jeta ime ka zbritur perposhne Ferr, dhe lutem si Jonaj ne det: Prej gremines me nxir Perendi dhe Zot.
Ati iu-lut se prej vdekjes na shpetoj, si u-dha
ne thonjt’ e vdekjes dhe vete, prape tani, shpirtin tim ta shpetonje, nga çkaterrimi i vdekjes
dermonjese, dhe nga armiku zemerlik, Biri yt e
Zoti yn’ o Hyjlindese.
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Si mprojtese ty te di dhe rojtese, te shigurt' o
Virgjereshe per jeten; ti i çperndan, gjithe ngasjet e liga, dhe veperimet i dbon te dembneve; pra
ty te lutem gjithenje: Ti shpetome prej gjithe
pesimeve.
Fortës’ e mur ty te kemi Hyjlindese, dhe shpetlm per shpirtet tona te plotte, dhe ngushellim,
ne mjerimet o Zonje, dhe n’ erresiren me drite
na ngazellon. Pra ti o Zonje dhe tanl, nga pesimet e reziket ti na shpeto.
Ne shtrat tani i semure shtrire jam, dhe per
trupin tim sherim nuke gjendet; vetem pra ti, qe
ke lindur per boten, nje Shpetimtar dhe nje Mjek
te semundjeve; pra ty te lutem dhe tani: Ti me
ngrer nga lengatat Hyjlmdese.
Shpetona ti, prej çdo reziku Hyjlindese Virgjereshe, se te gjithe pas Perendise ty te pergjunjemi, se ti je fortese qe nuke tundesh.
Hyjlindese, ti qe ne ditet e funtme tani ke lindur, Shpetimtarin Zotin Jesu dhe Fjalen çuditerlsht, per në iu-lut me kuximin e Nenes.
Pastaj Prifti kujtdn perseri ata per te cilet behet
lutja:

PRIFTI: Meshirona, o Perendl, pas meshires
sate se madhe, te lutemi, degjo dhe meshiro.
KORI: Meshiro, o Zot (s here).
PRIFTI: Lutemi edhe per shendetin, per shpetimin edhe per ndjesen e mekatave te sherbetoreve te Perendise (aksh).
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KORI: Meshiro, o Zot (Shere).
PRIFTI: Se ti je Perendl meshireplot edhe
njeridashes, dhe ty te dergojme lavdl, Atit edhe
Birit edhe Shpirtit te Shenjte, tanl dhe perhere
dhe ne jetet e jëteve.
KORI: Amln.
Pas Thirrjes thuhet:

SHKURTORJA, T. IV, PROSTASIA.
0 mburonj’ e patronditur e te Krishtëreve,
nermjetare e palodhur e besnlkeve, ver-u veshin
mekatareve me dhempsheri. se po te therresim
beserlsht, o Nen’ e Zotit Jesu Krisht, o Marl Virgjereshe: Ndihna me nermjetimet, dhe lutjet
meshireplote, dhe mpro perhere gjith’ ata, qe te
lusin o Hyjlindese.
Pastdj thuhet Shkallesa Kremtore me T. IV:

Qe prej djalerise sime, shume pasione me leftojne, po ti perkrah-me dhe shpetome, o Shpetimtari im.
Ju qe urreni Sionen, do te turperohemi prej
Zotit, dhe do te f ishkeni si bari ne zjarr.
LAVDI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, merr
jete çdo shpirt, dhe lartesohet ne paqesi, dhe
ndriçohet prej njesise Trinisore mistikerfsht.
TANI. Me anen e Shpirtit te Shenjtc, rjedhin
burimet e hirit, dhe vaditin tere kriesen per jetelindje.
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PARGVARK: Do ta kujtonj emrin tent ne gjithe brezat e brëzave.
UNGJILLI PAS LUKAJT
M’ato dite, Mariama u-ngrit, edhe vajti me nxitim ne malesi, ne nje qytet te Judese, dhe hyri ne
shtepine e Zaharise, dhe e pershendoshi Elisabeten. Dhe posa e degjoj Elisabeta pershendoshjen
e Marise, keceu foshnja ne barkun e saj. Dhe Elisabeta, e frymesuar prej Shpirtit te Shenjte, thirri me ze te math, edhe tha: “E bekuar je ti ne mes
te grave, dhe e bekuar eshte pema e barkut tent.
Edhe si me ngjau kjo lumeri, qe e-jema e tim Zoti
te me vizitonje? Se ja, posa me tingelliu ne veshet
pershendoshja jote, me keceu foshnja ne barkun
me ngazellim. Dhe lum ajo, qe ka besuar, se do
te permbushen f jalet, qe jane thene prej Zotit
per atë.” Dhe Mariama tha: “Madheshtoje Zotin,
0 shpirti im, edhe ti, o mendja ime, ngazellohu
mi Perendine, Shpetimtarin tim; se e hodhi syrin
mi sherbetoren e perunjur; se ja qe-tani e tutje
gjithe brezat do me lumerojne; se me madheshtoj
1 Fuqishmi, dhe emri i tij esht i shenjte.” Dhe
mbeti Mariama bashke me atë nja tre muaj, dhe
pastaj u-kthye ne shtepine e vete.
LAVDI. T. II. Ate, Bir edhe Shpirt, nje Trinl
dhe Perendi, shuaji paudhesit’ e mia.
TANI. Me nermjetimet e Hyjlindeses, o meshireplot, shdaji paudhesit’ e mia.
Meshirome, o Perendi meshireplot, edhe shuaji paudhesit’ e mia.
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T. T. II, OLIN APOTHEMENI
Mos me neverit tani, pa mprojte o Virgjereshe,
Zonje dhe Hyjllndese, eja prit-e lutjen e sherbetorit tent; helmi me permbyti krejt, nuke i duronj dot me, shigjetimet e demoneve, strehe gjekundi s' gjenj, as ku te perikenj i varferi, lufte
reth e rotull kam, tjater ngushellun gjetke nuke
shoh. Zonj’ e tere botes, ti shpres’ e mprojtje je
per çdo besnlk, mos m’ i perbuz pra te luturat,
nem meshire dhe shpetim.
PRIFTI: Shpetoje popullin tent, o Zot, edhe
bekoje trashegimin tent; veshtroje boten tende
me dhempsheri; lartesoje ballen e te Krishtëreve Orthodokse, dhe dergona meshirat e tua te
pasura. Me nermjetimet e Shen Marise, Kryezonjes sone, Virgjereshes edhe Nenes se Percndise;
me fuqine e Kryqit te çemuar dhe jeteberes; me
mprojtjen e Forcave qellore e engjellore; te Shen
Joan Pagezorit, Profetit edhe Parerëndesit; te
Shen Apostujve te lavderuar dhe emershkelqyer; te Shen Basilit te Math, te Shen Grigor Theollogut edhe te Shen Joan Gojartit, Aterve tane
te Shenjte, Kryeprifterve te medhënj dhe Mcsonjesve ekumenike; te Shen Kollit, kryepeshkopit
te Myrave te Likise, çudibëresit; te Deshmoreve
te Shenjte, te lavderuar dhe bukurmundes; te
Aterve tane oshenare dhe hyjprures; te Shen Joakimit edhe Shen Anes, Hyjprinderve te drejte;
te Shenjtit te Kishes (aksh); edhe te gjithe
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Shenjtoreve; o Zot meshireplot, degjona në mekataret, qe po te lutemi, dhe meshirona.
KORI: Meshiro, o Zot (3 here).
PRIFTI: Me meshiren dhe perdellimin dhe
njeridashjen e Birit te vetem, me te cilin je i bekuar, bashke me Shpirtin e Tereshenjte dhe te
mire dhe jeteberes, tani dhe perhere dhe ne jetet
e jëteve.
KORI: Amln.
Pastdj vazhdon gjer ne funt Kanuni:

VII. Te Tre Djemat e Judese, qe rastisne te
ndodhen ne Babillone nje mot, nga besa e Trinise, e shkelne flagen djëgese te furres me lavderim: 0 Perendi Shpetimtar, o Zot je i bekuar.
Per shpetimin e botes, ne peql virgjeror o Jesu
Krisht, dhe Nenen Virgjereshe, e cila te ka lindur, na e bere si mprojtese. 0 Perendl Shpetimtar, o Zot je i bekuar.
Birit plot me meshire, qe ke lindur o Nen’ e kulluar lutu-i, te na i ndjenje fajet, dhe njollat
shpirterore, se therresim me ze te math: o Perendi Shpetimtar, o Zot je i bekuar.
Thesarin e shpetimit, dhe burimin e paprishjes
Nenen Hyjlindese, keshtjellen e perikjes, dhe deren e pendimit, ua çfaqe besnlkeve. 0 Perendi
Shpetimtar, o Zot je i bekuar.
VIII. Zotin dhe Mbretin tone qellor qe bekoj-
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me, ushterlt’ engjellore hymnoni, dhe e lartesoni
me ze per gjithe jetet.
Mos i harro moj Zonje ata qe te luten, te hymnojne me bes’ e me shprese, dhe te lartesojne me
ze per gjithe jetet.
Ti i sheron perhere dhe pa u-kuryser, gjith’ ata
qe te luten moj Zonje, dhe te lartesojne qe linde
Zotin tone.
Ti na shpeton nga gjithe semundjet e shpirtit,
dhe nga dhembjet e trupit moj Nene, pra te lartesojme Virgjereshe hirplote.
Ti i largon reziket dhe ngasjet e liga, dhe pesimet e repta moj Zonje, pra te lartesojme me ze
per gjithe jetet.
IX. 0 Nen' e Perendise, Zonje Virgjereshe, qe
na shpetove me anen e Zotit Jesu, te madheshtojme me gjith’ ushterft’ e Gngjejve.
Shiko si qan j me lote, edhe meshirome, se ti ke
fshire çdo lot prej fytyrave, o Virgjereshe dhe
Zonje qe linde Zotin Krisht.
Gezoje zemren time Zonje Virgjereshe, se ti ke
lindur gezimin per njërezit, dhe çduke çdo helm
me ndjesen e gjithe mekatave.
Liman dhe mprojtje behu, Zonje Virgjereshe,
keshtjëir e mur i patundur Hyjlindese, perikje
ndihme dhe mprojtje e gjithe njëresve.
Me rezct dhe me driten, ndritna Virgjereshe,
edhe largo erresiren e mëndjeve, t’ atyre qe te leçitin Zonje Hyjlmdese.
Sherome Virgjereshe, se jam i permbysur, e-
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dhe po dergjemne shtratin e vojtjeve, po eja
ngrerme dhe falme shendët edhe shpetim.
Dhe me njehere thuhet:

Ti je e nderuar mi Kerublm, dhe e lavderuar pa
perqasje mi Serafun; ti me te vertetc linde Fjale
Perendine; pra ty te madheshtojme, Zonje Hyjlindese.
Prifti temjanis AUtarin dhe popullin, ose shtepine, ku
behet lutja, dhe ne ketë mes, kendohen Madheshtimet
pasonjese:

Ti je më e larta mi qell e dhë, edhe ndrit me teper, se çdo diell a hen’ e yll, ti qe na shpetove, te
gjithe prej maUkimit, o Zonj’ e tere botes, ty te
kendojme sot.
Barra e mekatave me dermon, m’ u-semur pra
trupi, edhe shpirti m’ u-err ne Ferr; me ty pra
perikenj, Hyjlindese hirplote, o shpres’ e deshperimit, ti me shpeto tani.
Nen’ e Shpetimtarit o Shen Mari, prit-i lutjet
tona, te pavyera dhempsherisht, lutju pa pushuar, atl qe e ke lindur, o Zonj’ e tere botes, ti nermjeto per në.
Kengen ta kendojme plot me gezim, ty moj e
bekuar, Virgjereshe Zonje Mari. Tok me Shen
Joanin, edhe gjithe Shenjtoret, o Zonje lutju
Krishtit, te meshirdhemi.
Gojet e pabesa u-thafshin krejt, qe nuk adhurojne, koren tende besnikerisht, qe na u-tregua,
prej nje historiani, Luka Shen Apostullit, si udhehëqese.
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Forca Gngjellore mi qell e dhë, o Joan i Shenjte, Dymbedhjete Shen Apostuj, te gjithe Shenjtoret, me Zonjen Virgjereshe, te gjithe nermjetoni, qe te shpetohemi.
Pastdj thuhet Trishenjti:

KGNDONJGSI: Shenjt Perendf, Shenjt i fuqishim, Shenjt i pavdekur, meshirona (3 here).
Lavdl Atit edhe Birit edhe Shpirtit te Shenjte,
tani dhe perhere dhe ne jetet e jëteve, Amin.
Trini e Tereshenjte, meshirona; o Zot, hiresoji
mekatat tona; o Kryezot, fal-i paudhesite tona;
o i Shenjte veshtroji, dhe sheroji semundjet tona
per emrin tent. Meshiro, o Zot (3 here).
Ati yne, qe je ne qell, u-shenjterofte emri yt;
arthte Mbreteria jote; u-befte deshira jote si ne
qell edhe mi dhë; buken tone te perdiçime ëpnaje
neve sot; edhe falnaji fajet, sikunder edhe në
ua falim fajtoreve tane; edhe mos na shtjer ne
ngasje, po shpetona nga i ligu.
PRIFTI: Se jotja eshte Mbreteria dhe fuqia
dhe lavdia, e Atit edhe Birit edhe Shpirtit te
Shenjte, tanl dhe perhere dhe ne jetet e jëteve.
KORI: Amm.
Pastdj thuhen Troperet pasonjese me T. T. I I :

Kij meshire per në o Zot, kij meshire per në, se
nuke kemi tjater mprojtje, dhe perandaj në mekataret, perunjesisht po te lutemi: Kij meshire
per në o Zot.
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IAVDI. Kij meshire per në o Zot, se mi ty kemi patur besim; mos kij meri kunder neve, mos i
kujto padhesite tona, po shikona si meshireplot,
dhe shpetona prej armiqve tane, se ti je Perendia
yne, dhe në jemi populli yt, edhe veprat e duarve
tc tua, dhe po therresim emrin tent.
TANI. Çelna deren e meshires sate, o Hylindese e bekuar, se me ty kemi shprese; mos na neverit po shpetona prej rezlkeve, se ti je shpetimi
i te Krishtëreve.
Prifti Jcujton perseri besrviket, per te cilet beJiet lutja:

PRIFTI: Meshirona, o Perendi, pas meshires
sate se madhe, te lutemi, degjo dhe meshiro.
KORI: Meshiro, o Zot (SJiere).
PRIFTI: Lutemi edheper shendetin, per shpetimin edhe per ndjesen e mekatave te sherbetoreve te Perendise (aJcsh).
KORI: Meshirë, o Zot (s here),
PRIFTI: Se ti je Perendi meshireplot edhe njeridashes, dhe ty te dergojme lavdl, Atit edhe Birit edhe Shpirtit te Shenjte, tanf dhe perhere dhe
ne jetet e jëtcve.
KORI: Amm.
Pastaj Prifti thote Perleshimin e Shkurter:

PRIFTI: Lavdl me ty, o Perendia yne, lavdl
me ty.
KORI: Lavdi Atit edhe Birit edhe Shpirtit te
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Shenjte, tanl dhe perhere dhe ne jetet e jëteve,
Amln. Meshiro, o Zot (S here). Beko, o Ate.
PRIFTI: Krishti Perendia yne i vertete, me
nermjetimet e Shen Marise dhe te gjithe Shenjtoreve, na meshirofte, dhe na shpetofte si i mire
dhe njeridashes.
KORI: Amin.
Pastdj Vellëzerit pershendoshin koren e Shen Marise,
dhe ne kete mes kendohen Troparet pasonjese me TingeUin e Dyte pas OTE EK TU KSILU:

Gjithe sa perikin i perkrah, nene mprojtjen
tende te forte, o Zonj’ e Shenjte Mari, tjater s’kemi nermjetim, perpara Zotit ne qell, ne rezik dhe
ne hidherim, per në te kujdeset, në qe po permbysemi, nga faj’ i rende perdhë, Nen’ e Perendise e
larte, ty po te pergjunjemi ngrerna, dhe shpetona në qe po te lutemi.
Gjithe sa helmohen i gezon, dhe i mpron sa jane te shtypur, sa kan’ url i ushqën, ti i pret te huajte, te vërberit i ndriçon, te semuret me kemb’ i
ngre, ata qe mundohen, ti i çloth e i forcon, edhe
jetimet i rrit, Nen’ e Perendise e larte, ty po te
pergjunjemi ngrerna, dhe shpetona në qe po
te lutemi.
T. T. IV. Prit-i te falurat, Shen Mari o Hyjlindese, shpetona gjithenjë, nga te gjitha shtrengicat e hëlmeve.
T. II. Çdo shprese me ty e varr, o Zonje Hyjllndese, Nen’ e Zotit Krisht, ti me ruaj pcrhër’ e
ti me mpro.
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KANUNII MATH I SHGN MARISG
Sherbesa rris me Lutjen Nistore:

PRIFTI: I bekuar eshte Perendia yne, gjithenje, tanl dhe perhere dhe ne jetet e jëteve.
KORI: Amln.
KGNDONJGSI: Shenjt Perendl, Shenjt i fuqishim, Shenjt i pavdekur, meshirona (8 here).
Lavdi Atit e Birit edhe Shpirtit te Shenjte, tanl
dhe perhere dhe ne jetet e jëteve, Amln.
Trini e Tereshenjte, meshirona; o Zot, hiresoji
mekatat tona; o Kryezot fal-i paudhesite tona
per emrin tcnt. Meshiro, o Zot (s here).
Ati yne, qe je ne qell, u-shenjterofte emri yt;
arthte Mbreteria jote; u-befte deshira jote si ne
qell edhe mi dhë; buken tonc te perdfçime ëpnaje
neve sot; edhe falnaji fajet, sikunder edhe në
ua falim fajtoreve tane; edhe mos na shtjer ne
ngasje, po shpetona nga i ligu.
KORI: Amin.
Pas Lutjes Nistore thuhet Psalmi 1U3:

PSALMI143
Degjoma faljen, o Zot, ver-u veshin lutjeve te
mia. Pergjeqmu pas miresise dhe pas drejtesise
sate, dhe mos hyr ne gjyq me sherbetorin tent,
se asnjë njerl i gjalle nuke munt te dale i drejte perpara teje. Se armiku ma ndoqi shpirtin;
ma shtypi jeten perdhë; me varrosi ne erresire
si te vdekur prej kohe. Perandaj me eshte kepu-
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tur shpirti, dhe me eshte deshperuar zemra. Kujtonj ditet e lashta, mejtonj gjithe veprat e tua.
I ndeh duarte perpara teje, shpirti im ka etje
per ty posi dheu i thate. Pergjeqmu shpejt, o Zot,
se m’u-zu fryma; mos e kthe menjane faqen prej
meje, se jam bere si ata, qe hidhen ne grope.
Çfaqma meshiren ne mengjës, se me ty kam
shprese; tregoma udhen, ku duhet te ecenj, se
me ty e kam varrur shpirtin, Çlirome prej armiqve, o Zot, se prane te je vinj te fshihem, mesome te
benj deshiren tcnde, se ti je Perendia im; tregoma udhen e drejtesise, se ti je zemermire. Ngjallme, o Zot, per emrin tent; edhe pas drejtesise
sate nxirma shpirtin nga trubullimet; edhe pas
meshires sate shtyp-i armiqte e mi; dhe shuaji
gjith’ ata, qe ma mundojne shpirtin, se une jam
sherbetori yt.
Dhe menjehere thuhen Troparet pasonjese ne T. IV:

Perendi dhe Zot, permi dhene na u-çfaq, i bekuar esht ay qe vjen me emerin e Zotit (4 here).
Ejani le te rendim prane Hyjlindeses, dhe te
perunjur le t’i biem megjunjazi, dhe me pendfm
te thelle le t’i thomi me shpirt: Zonje meshironjese, nermjeto dhe shpetona, eja se u-mbytme
krejt, nga mekatat e shuma; mos na largo në
besniket e tu, se s’ kemi tjater shprese dhe
ndlhmese.
LAVDI DHE TANI. Do t’i leçitim kudo o Virgjereshe, çudit e tua në te pavyerit, se po te mos
na kishe dale mprojtese, si do te shpetonim valle
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prej kaqe rezikesh, dhe kush do na ruante gjer
me tanf te lirc? Prej teje pra s’ largdhemi aspak,
se besniket po i shpeton gjithenjë nga çdo vrer.
Pastaj thuhet Psalmi 51:

PSALMI 51
Meshirome, o Perendi meshireplot, edhe me
shumicen e meshirave te tua shuaji paudhesit’
e mia.
Laj-me fare prej paudhesise sime, edhe qerome prej mekatit tim.
Se une i njoh paudhesit’ e mia, edhe mekatin
tim e kam perpara syve kurdohere.
Kunder teje vetem fcjeva, dhe perpara teje e
bera te keqen, qe te dalesh i drejte ne fjalet e tua,
dhe te jesh i kthiellet ne gjyqet e tu.
Se ja tek u-zura ne paudhesi, dhe ne mekata
me lindi nena ime.
Se ja tek deshe te verteten ne zemer, edhe
mendjes sime do t’ i tregosh urtesi.
Sperkat-me me hysop, dhe do te qerohem, lajme, dhe do te behem më i bardhe se debora.
Bej-me te degjonj gezim dhe ngazellim, qe te
me gezohen eshterat e thyera.
Ktheje faqen nga mekatat e mia, edhe shuaji
gjithe paudhesit' e mia.
Kthielloma zemren, o Perendf, edhe perseritma frymen e drejte.
Mos me hith tej prej faqes sate, edhe mos ma
merr frymen tende te shenjte.
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Epma prape gezimin e shpetimit tent, edhe
forcome me fryme zoterishte.
Do tu mesonj fajtoreve udhet e tua, edhe te pabeset do te kthehen me ty.
Shpetome prej gjakerash, o Perendi, Perendia
i shpetimit tim, gjuha ime do ta lavderonje me
gezim drejtesinë tende.
0 Zot, çelmi buzet, edhe goja ime do ta leçite
lavdine tende.
Se te dashkeshe therore, do te kisha prure, po
hollokostet nuke te pelqejne.
Therore e Perendise eshte fryma e thyer; zemren e thyer dhe te perunjur nuke do ta hedhesh
tej, o Perendl.
Bej-i mire Siones pas pelqimit tent; edhe ndertoji muret e Jerusalemit.
Ahere do te pelqësh therore drejtesie, dhurata
dhe hollokoste.
Ahere do te bien dema mi alltarin tent, edhe
meshirome, o Perendl.
Pastaj thuhet Kanuni ne T. T. IV :

ARMATILLATIN FARAO
I.
Me ushterite Faraon’ e mbyti krejt, nje here
brenda ne det, shkop’ i Moisiut, i goditur kryqazi, qe i perndau ujerat, edhe Israelitet, me kemb’
i shpuri ne brek pertëj, dyke lavderuar me ze
temath.
Po ma perpjëk furtun’ e rept’ e hëlmeve, te
mjerin shpirt me rembim, edhe re mjerimesh,
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zemren ma helmuan krejt, o Zonje o Hyjlfndese,
po ti Nene e Drites, qe zbret prej qellit te jëteve,
ndrit-me me shkelqim dhe me ngazelllm.
Nga e panumerta shtrenglc’ e hëhneve, dhe
prej armiqsh te keqinj, dhe mjerimesh jete, si
shpetova i varferi, me forcen tende pa kufi, te
hymnonj Virgjereshe, per te pamaturen simpathi, edhe ngushellimin per mua pa funt.
Perikenj prane teje se tc kam besim, o Zonje
o Shen Mari, dhe ne hien tende, rent me tere
shpirtin tim, pergjunjem o Hyjllndese, dhe me
vaje te lutem: Mua te mjerin mos me perbuz, o
perikje e te Krishtëreve.
Kam per te thirrur gjithenjë me ze te math,
per madheshtite qe ke, se pa ty ne krye, Zonje dhe
Hyjlindese, qe gjithenjë po nermjeton, prane
Krishtit Perendise, si do te shpetonja i varferi,
prej furtunave dhe rezikeve.
Shpetona ti, prej çdo reziku Hyjllndese Virgjereshe, se te gjithe pas Perendise ty te pergjunjemi, se ti je fortese qe nuke tundesh.
Shikome ti, me miresl o Hyjlindese Virgjereshe, trupi m' u-semur dhe m’ u-çkaterrua si
mos më keq, dhe ti me shero çdo plage te shpirtit.
III. Kryemjeshter i qellit, o Kryezot krijetar,
qe ndertove Kishen e Shenjte, ti me shiguro, se ti
na do dhe na ndih, ti i degjon mekataret, ti besniket perhër’ i mpron, ti njeridashesi.
Deshperuar se gjithash, po te therrës me vajtim: Eja shpejt ketu dhe perkrah-me, ndih-me
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dhe mprojtje nem, mua robit besnlk, te pocaqisur te mjere, qe shpetimin po te lyp, me hidherim
dhe me lot.
Me ke bere çudira, Zonje dhe Hyjlindese, me
perkrahe dhe me dhurove, çdo miresi dhe hir, me
gas pra te lavderonj, dhe te hymnonj pa pushuar, per kete kujdës nenor, dhe ketë dhempsheri.
Po me rreh nje furtune, trubullimesh pa kufi,
dhe te reptat vala me mbytne, Nene Hyjlindese,
pra eja dhe me ndihmo, dhe prej andrallave nxirme, ti o mprojtese ndihmese, ti o shpetimi im.
Virgjereshe dhe Zonje, Nen' e vertët’ e Zotit
Math, ti e çkaterrove perhere, vdekjen dermonjese, ti perlindje me dhë, se nga greminat e Ferrit, ti me ngjalle perserl, Nene Hyjlindese.
Shpetonati, prej çdo reziku Hyjlmdese Virgjereshe, se te gjithe pas Perendise ty te pergjunjemi, se ti je fortese qe nuke tundesh.
Shikome ti, me miresl o Hyjllndese Virgjereshe, trupi m’ u-semur dhe m’ u-çkaterrua si mos
më keq, dhe ti ma shero çdo plage te shpirtit.
Pastaj Prifti kujton ata, per te cllet behet lutja:

PRFITI: Meshirona, o Perendi, pas meshires
sate se madhe, te lutemi, degjo dhe meshiro.
KORI: Meshiro, o Zot (3 here).
PRIFTI: Lutemi edheper shendetin, per shpetimin edhe per ndjesen e mekatave te sherbetoreve te Perendise (aksh).
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KORI: Meshiro, o Zot (S here).
PRIFTI: Se ti je Perendl meshireplot edhe njeridashes, dhe ty te dergojme lavdi, Atit edhe Birit edhe Shpirtit te Shenjte, tani dhe perhere dhe
ne jetet e jëteve.
KORI: Amln.
Pastaj kendohet:

NDGNJGSORJA, T. II, TA ANO
Ti je nermjetlm, fortese qe tronditje s’ di, buron perdellim, o mprojte e besnlkeve, te therresim pra me mall: Virgjereshe Zonje Hyjlindese,
shpetona nga çdo helm e çdo rezlk, se ti je e vëtemja perkrahese.
Pastaj vazhdon Kanuni:

IV. Ti gjithenjë, ti je per mua fuql o Zot, ti je
drita ti je Perendia im, se pa lcne gjirin ateror,
zbrite permi dhene, dhe na shpetove te varferit;
pra bashke me Profetin, Abakum te therresim:
Forces sate lavdi gjithenjë o Zot.
Ku do te gjenj, gjetke perkrahje Hyjlindese?
Ku te futem? Ku te shkonj dhe te shpetonj? Cili
tjater me ndihmon si ti, kur me rreh furtuna,
dhe jam i mbytur prej valave? Me ty vetem kam
shprese, dhe kuraje dhe mburrje, dhe perikenj
me ty o Hyjlindese.
Lumin e math, t’ embel dhe t’ arte te hirit tent,
qe me vese, e flladiti shpirtin tim, te munduar ne
nje Ferr te zi, helmesh dhe mjerimesh, te djegur
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si ne nje furre me zjarr, o Ncne Virgjereshe, madheshtonj me leçitje, dhe perikenj me ty o Hyjlindese.
0 Shen Marl, o Virgjereshe Hyjlindese, ty te
lutem, mprojtj’ e patrondlçime, o perikje streh’
e shiguri, arma e shpetimit, kujtome mua te varferin, o shpres’ e deshperimit, o sherim i semundjes, o gezim dhe perkrahj’ e te mjëreve.
Si t ’ i tregonj, o Virgjereshe Hyjlindese, siç po
vlejne, perdellimet pa kufi, qe perhere shpirtin
tim te zi, keq te perveluar, ma ngjallne si me vesim e fllad? 0 Zonj’ e zemerdhempshur, mirebërese Nene, me gezo me dhuratat e pasura.
Shpetona ti, prej çdo reziku Hyjlindese Virgjereshe, se te gjithe pas Perendise ty tc pergjunjemi, se ti je fortese qe nuke tundesh.
Shikome ti, me miresi o Hyjllndese Virgjereshe, trupi m’ u-semur dhe m’ u-çkaterrua si mos
me keq, dhe ti me shero çdo plage te shpirtit.
V. Tej persë me ke hedhur, prej fytyres sate
lark, o Drit’ e qëllshime? Se me ka mbuluar erresir’ e zeze te varferin. Kthe-me prane teje, me
ndrit me porrosit’ e tua, dhe drejtome ner udhet
e lumura.
Te therrës me kendime: Lum' ti o Hyjlindese,
nuse e hyjeshme, streh’ e perendishme, lum’ ti
arm’ e keshtjëll’ e pakapshime, lum ti ndihm’ e
mprojtje, lum ti o Zonje shpetimtare, qe me ty
po perikim besnikerfsht.
Sa m’ urrejne po mprehin, majat e shigjëtave,
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me mihne dhe nje varr, edhe po perpiqen, te ma
çjerin te varferin trupin tim, edhe po mundohen,
ne dhë te gjalle tc mc shtien, po prej syresh Hyjlindese ti me shpeto.
Nga shtrengicat e shuma, helmet e semundjeve, shpetome Hyjlindese, dhe me forcen tende
te pangar’ e shendoshe ti ruaj-me, nga reziket te
gjitha, dhe prej armiqve qe me ndjekin, dhe m’ urrejne o Zonj’ e lavdishime.
Ç’ dhureti munt te slell, prej nje mirenjohesi,
sipas te mlrave, qe me ke dhuruar, dhe hlreve te
paçemuara? Perandaj me kenge, hymnonj dhe
madheshtonj pa prere, simpathm' e pamatur qe
ti me çfaq.
Shpetona ti, prej çdo reziku Hyjlindese Virgjereshe, se te gjithe pas Perendise ty te pergjunjemi, se ti je fortese qe nuke tundesh.
Shikome ti, me miresl o Hyjllndese Virgjereshe, trupi m’ u-semur dhe m’ u-çkaterrua si mos
me keq, dhe ti me shero çdo plage te shpirtit.
VI. Te falurit Perendise do tja shtronj, dhe ati
do tja tregonj hidherimet, se plot me vrer, shpirti im eshte mbushur, dhe jeta ime ka zbritur perposh ne Ferr, dhe lutem si Jonaj ne det: Prej gremincs me nxir Perendi dhe Zot.
Te zeza re plot me vrer e plot me helm, shpirt
e zcmer mi mbuluan mi mbytne, jeta m’ u-err, o
Marl Virgjereshe, po ti qe linde nje Diell qe ndrit
ne qell, largoji mjerimet prej nesh, me te luturat
e tua nermjëtese.
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Ne helm te zi ty te di per ngushellim, edhe ty te
njoh per mjek ne semundjet, ti je dermlm, i mbaruar i vdekjes, ti je burlm i pasosur i jëteve, dhe
ti perhere me shpejtlm, je perkrahja e gjithe te
mjëreve.
E çfaq kudo qe meshira s’ te ka funt, as burimi
i çudive pa numer, dhe me perkrah, pa pushuar te
mjerin, dhe dhempsherohesh per mua Hyjlmdese; te gjltheve ua tregonj, dhe therrës dhe leçlt
gjithenjë per ty.
M’ u-mblothne reth hidherimet e jetes, posi
mbletet reth qiririt moj Zonje, dhe ploterfsht, ma
zaptuan krejt zemren, dhe ma plagosin me thumbat e hëlmeve, po eja ti dhe me ndihmo, dhe i
dbo dhe me shpeto o Hyjllndese.
Shpetome ti, prej çdo reziku Hyjllndese Yirgjereshe, se te gjithe pas Perendise ty te pergjunjemi, se ti je fortese qe nuke tundesh.
Shikome ti, me miresi o Hyjlmdese Virgjereshe, trupi m’u-semur dhe m’u-çkaterrua si mos
më keq, dhe ti me shero çdo plage te shpirtit.
Prifti pastaj kujton ata, per te cilet behet lutja:

PRIFTI: Meshirona, o Perendf, pas meshires
sate se madhe, te lutemi, degjo dhe meshiro.
KORI: Meshiro, o Zot (s here).
PRIFTI: Lutemi edhe per shendetin, per shpetimin edhe per ndjesen e mekatave te sherbetoreve te Perendise (aksh).
KORI: Meshiro, o Zot (3 here).
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PRIFTI: Se ti je Perendi meshireplot edhe
njeridashes, dhe ty te dergojme lavdi, Atit edhe
Birit edhe Shpirtit te Shenjte, tani dhe perhere
dhe ne jetet e jëteve.
KORI: Amin.
Pas Thirrjes thuhet:

SHKURTORJA, T. IV, PROSTASIA.
0 mburonj' e patronditur e te Krishtëreve,
nermjetare e palodhur e besnikeve, ver-u veshin
mekatareve me dhempsheri, se po te therresim
beserisht, o Nen’ e Zotit Jesu Krisht, o Marl Virgjereshe: Ndihna me nermjetimet, dhe lutjet
meshireplote, dhe mpro perhere gjith' ata, qe te
lusin o Hyjllndese.
Pastaj thuhet Shkallesa Kremtore me T. IV :

Qe prej djalerise, shume pasione me leftojne,
po ti perkrah-me dhe shpetome, o Shpetimtari im.
Ju qe urreni Sionen, do te turperoheni prej Zotit, dhe do te fishkeni si bari ne zjarr.
LAVDI. Me anen e Shpirtit te Senjte, merr jete çdo shpirt, dhe lartesohet ne paqesi, dhe ndriçohet prej njesise Trinisore mistikerisht.
TANI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, rjedhin
burimet e hirit, dhe vaditin tere kriesen per jetelindje.
PARGVARK: Do ta kujtonj emrin tent ne
gjithe brezat e brëzave.
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UNGJILLI PAS LUKAJT
M’ ate kohe, Jesuj hyri ne nje katunt, edhe nje
grua, e quajtur Martha, e priti ne shtepine e vete. Dhe ajo kishte nje moter, e cila ndenji ne kembet e Jesujt, edhe degjonte f jalct e tij. Po M artha sillej rotull, dhe sherbente rende, pataj qendroj, edhe tha: “0 Zot, vallc nuke te ha malli qe
ime-moter me ka lene te sherbënj e vetem? Thuaj-i, te lutem, te me ndihmonje.” Dhe Jesuj u-pergjëq, edhe i tha: “Martha, Martha, po kujdesesh
edhe trubullohesh per shume gjera, po vetem
per nje gje eshtc nevoje; dhe Maria ka zgjedhur
pjesen e mire, e cila nuke do te rembehet prej
saj.” Edhe kur po i thoshte keto f jale, nje grua
prej popullit e ngriti zerin, edhe i tha: <‘Lum’
barku, qe te ka mbajtur, edhe siset, qe ke thethitur.” Po ay tha: “Jo, po lum’ ata, qe e degjojne
fjalen e Percndise, dhe e ruajne.”
LAVDI, T. II. Ate, Bir edhe Shpirt, nje Trinl
dhe Perendl, shuaji paudheslt' e mia.
TANI. Me ncrmjetimet e Hyjlfndeses, o meshireplot, shuaji paudhesit’ e mia.
Meshirome, o Perendi meshireplot, edhe shuaji paudhes if e mia.

T. T. H, OUN APOTHEMENI
Mos me neverlt tanl, pa mprojtje o Virgjereshe,
Zonje dhe Hyjlindese, eja prit-e lutjen e sherbetorit tent; helmi me permbyti krejt, nuke i duronj
dot me, shigjetimet e demoneve, strehe gjekundi s’ gjenj, as ku te perikenj i varferi, lufte reth
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e rotull kam, tjater ngushellim gjetke nuke
shoh. Zonj’ e tere botes, ti shpres’ e mprojtje je
per çdo besnik, mos mi perbuz pra te luturat, nem
meshire dhe shpetim.
PRIFTI: Shpetoje popullin tent, o Zot, edhe
bekoje trashegimin tent; veshtroje boten tende
me dhempsherl; lartesoje ballen e te Krishtëreve Orthodokse, dhe dergona meshirat e tua te pasura. Me nermjetimet e Shen Marise, Kryezonjes
sone, Virgjereshes edhe Nenes se Perendise; me
fuqine e Kryqit te çemuar dhe jeteberes; me
mprojtjen e Forcave qellore engjellore; te Shen
Joan Pagezorit, Profetit edhe Parerëndesit; te
Shen Apostujve te lavderuar dhe emershkelqyer;
te Shen Basilit te Math, te Shen Grigor Theollogut edhe te Shen Joan Gojartit, Aterve tane te
Shenjte, Kryeprifterve te medhënj dhe Mesonjesve ekumenike; te Shen Kollit, kryepeshkopit
te Myrave te Likise, çudibëresit; te Deshmoreve
te Shenjte, te lavderuar dhe bukurmundes; te
Aterve tane oshenare dhe hyjprures; te Shen Joakimit edhe Shen Annes, Hyjprinderve te drejte;
te Shenjtit te Kishes (aksh) ; dhe te gjithe Shenjtorcve; o Zot meshireplot, degjona në mekataret,
qe po te lutemi, dhe meshirona.
KORI: Meshirë, o Zot (8 here),
PRIFTI: Me meshiren dhe perdellimin dhe
njeridashjen e Birit te vetem, me te cilin je i bekuar, bashke me Shpirtin e Tereshenjte dhe te
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miro dhe jeteberes, tani dhe perhere dhe ne jetet
e jëteve.
KORI: Amln.
Pastaj vazhdon gjer ne funt Kanuni:

VII. Djemat Hebrënj ne mes te furres, me kuraje burrerisht e shkelne flagen, shtine vese ne
zjarr, edhe me gas therrisnin: Je i bekuar Zot i
math, Perendl per gjithe jetet.
Ti qe ke lindur dritemadhin, mua qe jam errur
fare nga mekatat, ti me ndrit e me prir, ti qe je
en’ e drites, o Virgjereshe e ndriçime, qe te lavdcronj me kenge.
Ti m' u-bej mprojtje dhe strehe, dhe perkrahje
edhe mburrje o Zonje, se s’ me mbeti asn jë, peshtetje asgjekundi, o forc’ e te pandihmeve, edhe
shpres’ e deshperimit.
Me tere shpirtin edhe mendjen, po te lavderonj
me zemer dhe me buze, se me dhë pasurisht, dhurata pa kursyer, o miresl dhe o çudi, pa kuf i edhe
pa numer.
Hith-me nje sy te dhempsheruar, dhe shikoji te
keqiat qe po vuanj, dhe nga çdo hidherim, nga
vojtjet dhe reziket, dhe ngasjet e panumerta, me
shpeto moj Virgjereshe.
Shpetona ti, me miresi o Hyjlindese Virgjereshe, se te gjithe pas Perendise ty te pergjunjemi,
se ti je f ortese qe nuke tundesh.
Shikome ti, me miresl o Hyjlindese Virgjereshe,
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trupi m’ u-semur dhe m’ u-çkaterrua si mos me
keq, dhe ti me shero çdo plag'e te shpirtit.
VIII. Zotin e lavderuar dhe te larte, qe mi malin, i çfaqi Moisiut ferrcn, edhe misterin e Hyjllndeses Mari, Zotin e hymnoni, dhe e lartesoni
perhere dhe per jete.
Virgjereshe Hyjllndese e dhempshur, ti shikome, se mbytem nga furtun' e keqe, e valave te jetes dhe shpetimin nem, zgjatma doren tende, se
jam i keputur nga vojtjet dhe mjerimet.
Shume halle dhe helme dhe nevoja, me bastisne, o Zonj’ e Shenjte Virgjereshe, dhe ngasjet me
shtrengo jne rende nga kudo, eja shpejt dhe ndihme, dhe me nermjetime perkrah-me dhe shpetome.
Te kam gjetur ne shqotat dhe ne helmet, ty limanin, gezimin edhe ngazellimin, dhe ne semundjet mjekun dhe sheronjesin, edhe ne reziket,
dhe ne ngasjet mprojtjen edhe shpetimin tone.
Fron i ndriçim i Zotit Krisht gezohu, Zonj’ e
Shenjte, shtemb’ e mannes drit’ e arte, llambadhe e pashuar dhe e qëllshime, mburrje virgjerore, bukuri e nënave Shen Marl gezohu.
Shpetona ti, prej çdo reziku Hyjllndese Virgjereshe, se te gjithe pas Perendise ty te pergjunjemi, se ti je fortese qe nuke tundesh.
Shikome ti, me miresi o Hyjlindese Virgjereshe, trupi m’ u-semur dhe m’ u-çkaterrua si mos
më keq, dhe ti me shero çdo plage te shpirtit.
IX. Qelli u-çudit edhe u-mahnit, edhe anet e

66

KREMTORE

dheut u-shtankne krejt, se Zoti Krisht, si njerl
u-çfaq per në truperlsht, dhe u-tregua faqeza,
gjiri yt m’ i gjere se qell’ i math. Pra ty o Virgjereshe, me Gngjej dhe me njeres, te madheshtojme o Hyjllndese.
Ku gjetke te perikenj une s’ e di, ku te futem i
mjeri i varferi, ku te shpetonj, ku te gjenj perikje dhe ngushellim, ku ta kerkonj perkrahesin,
ku te gjenj nje ndihme ne hidherim? Me ty vetem
kam shprese, me ty vetem po mburrem, dhe prane teje po kerkonj shpetim.
Per mua s’ esht e mundur t’ i nemeronj, madheshtite qe ke o Hyjlindese; je si nje det, pa kufi pa funt e plot me çudi, qe kapercejne çdo mejtim, se ke ndritur per besniket e tu, te cilet te
nderojne, me mall edhe me bese, si Virgjereshe
dhe Hyjllndese.
Me hymne mirenjohese lavderonj, dhe kendonj
perdellimin dhe hirin pa funt, edhe tregonj, forcen tende te pamatur kudo, dhe mireberjet pa
kufl, qe ke derdhur permi mua si shi; pra i leçit
me buje, me shpirt edhe me zemer, me mendje
dhe me gjuhe gjithenjë.
Te falurat e mia me hidherim, plot me lot e me
qarje te mbytura, prit-i me hir, edhe eja shpejt
edhe me ndihmo, edhe kerkimet mi mbaro, se e
ke ne dore posa ti je, Nen’ e Kryezotit, pra bej
nje shenje vetem, dhe me shpeto prej psheretimeve.
Shpetona ti, prej çdo reziku Hyjlindese Vir-
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g-jereshe, se te gjithe pas Perendise ty te pergjunjemi, se ti je fortese qe nuke tundesh.
Shikome ti, me miresi o HyjHndese Virgjereshe, trupi m’ u-semur dhe m’ u-çkaterrua si mos
më keq, dhe ti me shero çdo plage te shpirtit.
Dhe menjehere thuhet:

Ti je e nderuar mi Kerublm, dhe e lavderuar pa
perqasje mi Seraffm; ti me te vertete linde Fjale
Perendine; pra ty te madheshtojme, Zonje Hyjlindese.
Prifti e temjanie AUtarin dhe poputtin, ose shtepine,
ku behet lutja, dhe ne ketë mes, kendohen Madheshtimet
pasonjese:

Ti je më e larta mi qell e dhë, edhe ndrit më teper, se çdo diell a hen’ e yll, dhe ti na shpetove,
te gjithe prej mallkimit, o Zonj’ e tere botes, ty
te kendojme sot.
Barra e mekatave me dermon, m’ u-semur pra
trupi, edhe shpirti m' u-err ne Ferr; me ty pra
perikenj, Hyjlindese hirplote, o shpres’ e deshperimit, ti me shpeto tanl.
Nen’ e Shpetimtarit o Shen Mari, prit-i lutjet
tona, te pavyara dhempsherlsht, lutju pa pushuar, ati qe e ke lindur, o Zonj’ e tere botes, ti nermjeto per në.
Kengen ta kendojme plot me gezim, ty moj e
bekuar, Virgjereshe Zonje Mari. Tok me Shen
Joanin, edhe gjithe Shenjtoret, o Zonje lutju
Krishtit, te meshirohemi.
Gojet e pabesa u-thafshin krejt, qe nuk adhu-
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rojne, koren tende besnikerisht, qe na u-tregua,
prej nje historiani, Luka Shen Apostullit, si
udhehëqese.
Forca Gngjellore mi qell e dhë, o Joan i Shenjte, Dymbedhjete Shen Apostuj, te gjithe Shenjtoret, me Zonjen Virgjereshe, te gjithe nermjetoni, qe te shpetohemi.
Pastaj thuhet Trishenjti:

KGNDONJGSI: Shenjt Perendi, Shenjt i fuqishim, Shenjt i pavdekur, meshirona (s here).
Lavdi Atit edhe Birit edhe Shpirtit te Shenjte,
tanl dhe perhere dhe ne jetet e jëteve, Amin.
Trini e Tereshenjte, meshirona; o Zot, hiresoji
mekatat tona; o Kryezot, fal-i paudhesite tona;
o i Shenjte veshtroji, dhe sheroji semundjet tona
per emrin tent. Meshiro, o Zot (S here).
Ati yne, qe je ne qell, u-shenjterofte emri yt;
arthte Mbreteria jote; u-befte deshira jote si ne
qell edhe mi dhë; buken tone te perdiçime ëpnaje
neve sot; edhe falnaji fajet, sikunder edhe në
ua falim fajtoreve tane; edhe mos na shtjer ne
ngasje, po shpetona nga i ligu.
PRIFTI: Se jotja eshte Mbreteria dhe fuqia
dhe lavdia, e Atit edhe Birit edhe Shpirtit te
Shenjte, tani dhe perhere dhe ne jetct e jëtcve.
KORI: Amln.
Pastaj thuhen Tmparet pasonjese me T. T. II:

Kij meshire per në o Zot, kij meshire per në, se
nuke kemi tjater mprojtje, dhe perandaj në me-
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kataret, perunjesisht po te lutemi: Kij meshire
per në o Zot.
LAVDI. Kij meshire per në o Zot, se ty te kemi
patur besfm; mos kij meri kunder neve, mos i
kujto paudhesite tona, po shikona si meshireplot
dhe shpetona prej armiqve tane, se ti je Perendia
yne, dhe në jemi populli yt, edhe veprat e duarve
te tua, dhe po therresim emrin tent.
TANI. Çelna deren e meshires sate, o Hyjllndese e bekuar, se me ty kemi shprese; mos na neverit po shpetona prej rezlkeve, se ti je shpetim i
te Krishtëreve.
Prifti kujton perseri besniket, per te cilet behet lutjai

PRIFTI: Meshirona, o Perendl, pas meshires
sate se madhe, te lutemi, degjo dhe meshiro.
KORI: Meshiro, o Zot (Shere).
PRIFTI: Lutemi edhe per shendetin, per shpetimin edhe per ndjesen e mekatave te sherbetoreve te Perendise (aksh).
KORI: Meshiro, o Zot (3 here).
RIFTI: Se ti je Perendl meshireplot edhe njeridashes, dhe ty te dergojme lavdi, Atit edhe Birit edhe Shpirtit te Shenjte, tani dhe perhere dhe
ne jetet e jëteve.
KORI: Amln.
Pastaj PHfti thote Perleshimin e Shkurter:

PRIFTI: Lavdf me ty, o Perendia yne, lavdi
me ty.
KORI: Lavdi Atit edhe Birit edhe Shpirtit te
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Shenjte, tani dhe perherc dhe ne jetet e jëteve,
Amln. Meshiro, o Zot (S here). Beko, o Ate.
PRIFTI: Krishti Perendia yne i vertete, me
nermjetimet e Shen Marise dhe te gjithe Shenjtoreve, na meshirofte, dhe na shpetofte si i mire
dhe njeridashes.
KORI: Amln.
Pastaj Vellëzerit pershendoshin koren e Shen Marise,
dhe ne kete mes kendohen Dergimesoret pasonjese ne
T. III:

APOSTOLI EK PERATON
0 Apostuj qe u-mblothte, ketu nga anet e
dheut, ne fshat te Gjethsemanise, kufomen ju
ma varrosni; dhe ti o Bir merma shpirtin, qe tok
te jemi per jete.
0 embelsl engjellore, dhe ngazellim per te mjeret, ti qe i mpron te Krishteret, o Shen Mari Virgjereshe; perkrah-me ti dhe shpetome, nga
zjarr’ i Ferrit per jete.
0 nermjetare e vetem, per Perendine lart ne
qell, mos me deno per mekatat, ne gjykatoren e
larte, te lutem pra Virgjereshe, eja shpetome
prej Ferrit.
Ti o keshtjëir e florinjte, me dymbedhjete fortesa, o fron qe ndrit si dielli, ku rri Jesuj si Mbret
i Math. Ti o çudi qe s’ ke kufi, si mban ne gji
Kryezotin.
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TINGGLLII PARG
T H I R R T O R E T E MB R G MG S
Prit-i lutjet tona mbremesore, o Zot i Shenjte,
dhe f alna ndjesen e mekatave, se ti je i vëtemi, qe
tregove Ngjalljen ne bote.
Qarkojeni Sionen o popuj, dhe rethojeni ne
mest, dhe jëpini lavdi ati, qe u-ngjall se vdëkuresh, se ay eshte Perendia yne, qe na ka çperblere, nga paligesite tona.
Ejani popuj hymnojeni, Jesu Krishtin adhurorojeni, se ay eshte Perendia yne, qe e çperbleu
boten, nga genjeshtrat e demoneve.
Le te defrenje qielli, le te buçasin themelite e
dheut, le te bertasin malet me brohori. Se ja Emmanueli i mbertheu, mekatat tona permi Kryqin,
edhe e vrau vdekjen jetedhënesi, dyke ngjallur
Adamin si njeridashes.
Le ta hymnojme ate qe u-kryqesua, truperisht
per në dyke dashur, dhe pesoj dhe u-varros, dhe
u-ngjall se vdëkuresh dhe le te thomi: Forcoje
me Orthodoksine, Kishen tende o Krisht, dhe paqesonaje jeten, si i mire dhe njeridashes.
Qendrojme në te pavyerit, perpara varrit tent
jeteprites, dhe ta lavderojme meshiren e patreguar, o Krisht o Perendia yne; se durove Kryqin,
dhe varrimin o i pamekatme, dhe i dhurove botes, Ngjalljen si njeridashes.
Le ta lavderojme Fjalen, e bashkepanisme dhe
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t€ bashkameshuar, qe lindi prej Virgjereshes pa
tregim, dhe duroj per në dyke dashur, Kryqin
dhe varrimin, dhe u-ngjall me shkelqim dhe le
te thomi: Lavdi me ty o Zot jetedhenes, o Shpetimtar i shpirteve.
LAVDI DHE TANI, HYJLINDGSORE
Virgjereshen dhe Zonjen, te lavderuar ne bote,
qe na ka lindur Jesune, posi nje dere qellore, dhe
kenge engjellore te larte, le ta hymnojme me buje, si zbukurimin e besnikeve; se ajo u-tregua si
nje qell, dhe si tempull i Zotit Krisht, se ajo rezoj
nje mur t’ armikut te terbuar, e çeli Mbreterine,
edhe u solli paqen njëresve. Pra ketë e kemi sot,
si anker te beslmeve, si ndihme dhe mprojtese,
tok me te Birin Zotin Jesu Krisht. Pra kij kuraje,
o popull i Zotit te Math, se do t'i thyenj’ armiqte
gjithenjë, Zoti i Forcave.
PASVARGJET E MBRGMGS
Me anen e pesimit tent o Krisht, u-çliruam prej
peslmeve, dhe me anen e Ngjalljes sate, u-çperbleme prej prishjes. Lavdi me ty o Zot.
Le te gezohet kriesa, le te defrenje qielli, le te
trokasin duarte kombet me ngazellim. Se Krishti Shpetimtari yne, na i mbertheu mekatat mi
Kryqin, e shkeli vdekjen dhe na fali jeten, dhe e
ngjalli Adamin e rezuar, me tere gjindjen e tij
si njeridashes.
Ndonese mbreteron mi tere boten, dhe kapercën kupetimin, u-kryqesove nga njeridashja
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vullnetarlsht. Ferri u hidherua, kur te pa perposh, dhe shpirtet e te drëjteve, u-ngazelluan
kur te pritne, dhe Adami u-ngrit nga varri dhe
thirri: Lavdi me ty o Zot, qe u-ngjalle se
vdëkuresh.
Grate myrreprurese, me nxitim dhe me vajtim,
arthne mi varrin tent qe ta sperkatnin me myrra, po nuke ta gjetne trupin e pacinuar, dhe mesuan prej Gngjellit, nje çudi te re dhe te mahnlçime, pra u thoshnin Apostujve: Zoti u-ngrit nga
varri, dhe i fali botes perdellimin e math.
LAVDI DHE TANI, HYJLINDGSORE
U-mbush e thena e Profetit Isaia me lavdi: E
virgjer linde Zotin Krisht, dhe si më pare mbete
e virgjer dhe pasandaj; se linde nje Perendl,
keshtu natyra na çfaqi nje çudi. 0 Nen’ e te Lartit, prit-i lutjet e nxehta, qe besniket e tu te bejne ne ketë tempull, meshire kij per në si i zemcrdhempshuri, qe po mban ne peqirin tent, dhe lutu
per shpetimin e shpirteve.
PGRLGSHORET
Kur ishte i shiluar ay gur prej Judenjve, dhe
ushtaret ruanin naten, mi trupin e bekuar, ungjalle te treten dit’ o Zot, dhe jeten u dhurove
njëresve; perandaj pra gjithe Forcat e Gngjejve,
te therrisnin o Jetedhenes: Lavdi Ngjalljes sate
o Krisht, lavdi Mbreterise sate, lavdl ekonomise
sate, i vetem njeridashes.
Kur Gabrieli te tha o Virgjereshe gezohu, me
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zerin tok misherohej, Shpetimtari dhe Zoti, me ty
o ark’ e vyer Shen Mari, sikunder tha Profeti
Shen David; u-çfaqe m’e gjere se qell' i math, se
mbajte Krijetarin tent. Lavdl ati qe banoj ne gjirin tent, lavdi ati qe lindi prej teje, lavdi ati qe
na çliroj me lindjen tende.
NDGNJGSORET, TON TAFON SU.
Ushtaret o Jesu, qe ta ruanin varrin, prej Gngjellit qellor, si te vdekur u-bcne, kur ndriti dhe
u lajmeroj, grave Ngjalljen e ndriçime, ty te japim laft, o abolites i vdekjes, te pergjunjemi, o
Perendl qe u-ngjalle, i vëtemi Zot i Math.
LAVDI. Mberthehesh permi Kryq, Shpetimtar dyke dashur, dhe vihesh ne nje varr, Perendl
jetedhenes, e shtyp dhe krejt e çkaterron, te
mallkuarin Ferr perdhë, tmerri pra i kap, te gjithe djajt’ e Sketerres, dhe te gjith’ i ngre, sa kishin vdekur qemoti, i vetem mik i njëresve.
TANI. Si Nene te Jesujt, në besniket te lusim,
o Zonje Shen Marl, Virgjereshe pas lindjes, perikim pra me ty me mall, si e mire qe je per në, ty
te kemi pra, në mekataret si mprojtje, prej rezikeve, dhe shpetimtare ne ngasjet, o Zonje Hyjlindese.
TU LITHU SFRAJISTHENTOS
Ne varrin qe menate Myrreprureset arthne,
edhe u-tmerruan kur pane, dy Gngjej te shkelqyer; se varri leshonte shkrepetim, çudia mendjen ua trubulloj, edhe rentne dhe Dishëpujve ne
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qytët, me gas ua shpune lajmen: Sketerren e
plaçkiti Zoti Krisht, dhe i ngjalli te varrosurit,
edhe tutje e largoj me Kryq, friken e gjyqeve.
LAVDI. Mi Kryqin u-mbertheve ti o jet’ e pasosur, dhe ne varr u-shtrive i vdekur, o Krisht o
jetedhenes, u-ngjalle te treten dit’ o Zot, dhe jeten u dhurove njëresve; perandaj pra ushterit’
engjellore lart, te therrisnin o Jetedhenes: Lavdi
me ty qe vojte keq per në, u-ngjalle dhe hipe lart
ne qell, dhe kujdesesh gjithenjë per në, o mik
i njëresve.
TON TAFON SU
TANI. O Zonje Shen Marl, en’ e zgjedhur e Zotit, na ngrer dhe na shpeto, në te mjeret qe
humpme, ne pellk te deshperfmeve, dhe ne pus te
mekatave, ti e vetem je, shpetim per në mekatalet, ti je ndihmese, edhe perkrahes’ e forte, dhe
mprojtje e besnlkeve.
DGGJIMI
Pendimi i kusarit na çeli Parajsen, dhe vajtimi
i Myrreprurseve na lajmeroj gezimin. Se u-ngjalle si Perendi, o Zoti Krisht, edhe i fale botes perdelllimin e math.
SHKALLESAT
ANTIFON I. Kur jam i helmuar te therrës,
degjoji qarjet e mia o Zot.
Ermitet kane mall te perendishme te paprere,
se jane jashte botes se kotte.
LAVDI DHE TANI. Shpirtit te Shenjte i ka
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hie nder dhe lavdi, si dhe Atit edhe Birit; perandaj le ta kendojme Trinine mbreterore.
ANTIFON II. Ngjit-me ne malet e llgjave te
tua, dhe ndrit-me me virtuta, o Perendl qe te
hymnonj.
Merr-me dhe ruaj-me me doren e djathte o
Fjale, dhe mpro-me qe te mos digjem nga zjarri
i mekatit.
LAVDI DHE TANI. Shpirti i Shenjte e perserit kriesen, se esht i njefuqishme me Atin dhe
me Birin.
ANTIFON III. Me defreu shpirti dhe m' u-gezua zemra, me ata qe baresin ner hoborret
e Zotit.
Ne shtepine e Davidit eshte frike e madhe, se
atjë do te vihen frone dhe do te gjykohen, te gjitha racat edhe te gjitha gjuhet e dheut.
LAVDI DHE TANI. Shpirtit te Shenjte i ka
hie nder dhe adhurim, si dhe Atit edhe Birit, se
Trinia eshte njesi nga natyra po jo nga personat.
PARGVARK. Tani do te ngrihem thote Zoti,
do ta vendos dhe do ta tregon j shpetimin faqeza.
SHKURTORJA, OTAN ELTHIS
Perendi me Iavdf, na u-ngrite prej varrit, dhe
ngjalle gjithe njërezit, dhe natyra me nje ze te
hymnon posi Zot kudo, se vdekjen e dermove
krejt, edhe vallezon Adami plot me gas, e çliruar
Eva prej vargonjve te rende, te therrët me gas:
Ndrite nga varri, dhe Ngjalljen u fale te gjitheve.
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SHTGPIA
Le ta hymnojme ate, qe u-ngjall i tridiçim, si
Perendi i terefuqishim, dhe i dermoj dyert’ e Ferrit, edhe i ngriti prej varrit te vdëkurit qemoti,
qe u-çfaq perpara Myrreprurseve, dhe u tha Gezohuni, dhe me anen e tyre i lajmeroj Apostujte,
si i vetem jetedhenes. Dhe Grate u leçitin Dishëpujve simbolet e vijtores, dhe Ferri renkon, dhe
Vdekja vajton, dhe bota ngazellohet, edhe te
gjithe defrejne tok. Se ndrite nga varri, dhe
Ngjalljen u fale te gjitheve.
LAVDGRIMET
Pesimin shpetimtar, Jesu Krisht e hymnojme,
dhe e lavderojme Ngjalljen e tridiçime.
Ti o Zot qe durove Kryq, edhe vdekje per njerezine, edhe u-ngjalle pas tri ditsh, paqesonaje
jeten, si i terefuqishim.
E plaçkite Sketerren, dhe njerine e perserite,
me Ngjalljen tende o Jesu, pra ti na vlereso te te
hymnojme, me zemer te ndriçime.
Zbrite me lavdl si Perendl per hir te njëresve,
o Krisht o Shpetimtar; se linde prej Marise, dhe
s’ u-ndave nga yt-Ate lart ne qell; vojte si njerl
mi dhë, dhe u-mbertheve me dashje permi Kryq,
edhe u-ngjalle nga varri, dhe fluturove lart ne
qell; dhe shpetove tere boten, o Zot lavdi me ty.
Kur u-mbertheve mi drurin e Kryqit, ahere
forca e armikut vdiq, kriesa nga frika u-trondlt,
dhe Ferri prej teje u-plaçkit, i ngjalle prej va-
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rreve te vdëkurit, edhe i çele Parajsen Kusarit,
0 Krisht o Perendi lavdi me ty.
Me vajtim dhe me nxitim, arthne mi varrin
tent, grate e nderuara; e gjetne varrin te hapur,
dhe mesuan prej Gngjellit, nje çudi te re dhe te
papritur; pra i lajmeruan Apostujte, qe Zoti ungrit prej varrit, dhe i fali botes perdellimin
e math.
Adhurojme pesimet qe durove, o Krisht o Perendl, dhe sherbesen zoterore ne Sion, qe na meshove ne mbarimin e jëteve, se i ndrite ata qe
flinin ne erresire, o Dlell i drejtesise, dhe i shpure ne driten e paperenduar, o Zot lavdi me ty.
Degjoni o Judënj trubullonjes: Ku jane ata qe
1vajtin Pillatit? Le te flasin ushtaret qe ruanin:
Ku jane shilat e varrit? Ku u-shpu i varrosuri? Si
u-shit i pashlturi? Si u-plaçkit thesari? Persë e
çpifni Ngjalljen e Krishtit, o Judënj te paligjet?
U-ngjall i liri ner te vdëkurit, edhe i fali botes
perdellimin e math.
TINGGLLI I DYTG
THIRRTORET E MBRGMGS
Ejani t’ adhurojme Fjalen e Perendise, qe lindi
prej Atit perpara jëteve, dhe u-misherua prej
Marise Hyjlindese, se duroj kryqesimin dhe varrimin me dashje, dhe u-ngjall se vdëkuresh, dhe
e shpetoj njerine e arratisur.
Shpetimtari Jesu Krisht, e mbertheu dhe e
shojti, denimin tone permi Kryqin, dhe e dermoj
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fuqine e vdekjes; ëjani pra t’ adhurojme, Ngjalljen e tij te tridlçime.
Tok me Krye-ëngjejte, le ta hymnojme Ngjalljen e Zotit Krisht, se ay eshte çlironjesi, dhe
Shpetimtari i shpirteve tona, dhe do te vinje prape me iavdi, dhe me fuql te tmerruar, per te gjykuar boten qe krijoj.
Ty qe u-kryqesove dhe u-varrose, Gngjelli te
leçiti sot, edhe u thoshte Grave: Eni dhe shihni
ku dergjej Zoti, se u-ngjall sikunder tha, si i terefuqishim; pra te adhurojme o i vetem, i pavdekur dhe jetedhenes, kij meshire per në o Krisht.
E abolite me Kryqin tent, mallkimin e drurit,
dhe e dermove me varrimin tent, fuqine e vdekjes, dhe me Ngjalljen e tridlçime, e ndriçove
gjindjen njerezore, perandaj pra te therresim:
Mireberes Jesu Krisht, o Zot lavdi me ty.
T’ u-hapne o Zoti Krisht, nga frika dyert’ e
vdekjes; dhe portaret e Sketerres, u-tmerruan
kur te pane, se i dermove portat e kiperta, dhe i
theve llozet e hëkurta, dhe na nxore nga erresira, dhe nga hija e vdekjes, dhe na i çkepute vargonjte.
Le ta kendojme hymnin shpetimtar, me buje
dhe me brohori. Ejani te gjithe ne shtepine e Zotit, le t’ i pergjunjemi dhe le t ’ i thomi: Ti qe ukryqcsove mi drurin, dhe u-ngjalle se vdëkuresh,
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dhe je ne gjirin e Atit, dhurona ndjesen e
mekatave.
LAVDI DHE TANI, HYJLINDGSORE
Ka shkuar erreslr’ e ligjes, se ardhi hiri dhe
meshira, se posi ferra qe s’ po digjej nga zjarri
dhe nga flaga, linde e virgjer Zotin Krisht, mbete e virgjer dhe pastaj; si kollone me zjarr, na
lindi Dielii i drejtesise, dhe si Moisiu Jesuj, qe i
shpetoj te gjithe njërezit.
PASVARGJET E MBRGMGS
Ngjallja jote o Shpetimtar Jesu, ndriti tere boten dhe tere kriesen, dhe e ndolle prape njerine
e mjere, Zot i Forcave iavdi me ty.
0 Jesu i shove me Kryqin tent, qe te gjitha
malikimet; forcen e vdekjes e dermove ne varrin
tent, me anrn e Ngjailjes e ndrite gjindjen e njëresve, therresim pra me ze te math: Jetedhcnes
Jesu, Perendl dhe Zot lavdi me ty.
Mi Kryqin tent o Krisht, u-çfaqe i mberthyer,
dhe ndrove fytyrer.. e botes; tufat e ushtarcve,
u-treguan pa zemer dhe pa shpirt, brinjen ta
çpuan me shtijeza, Hebrenjte lypn’ e vune shila
mi varrin tent, se nuke te njihnin si Perendi dhe
Zot, po ti durove çdo mundim, vdekje perbuzje
dhe varrfm, dhe u-ngjalle me shkelqlm dhe nder,
o Zot lavdi me ty.
Jetedhenes Jesu, e durove Kryqin dhe shpetove njërezit, dhe zbrite gjer ne Sketerre dhe ne
Ferr, per ata qe prisnin prej teje ndihm' e çlirim,
dhe i shpure ne drite o Krisht Perendi, nga Ferri
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ne Parajsen e lumur lart ne qell, dhe neve qe po
lavderojme sot, Ngjalljen tende te tridlçime,
dhurona me meshir’ e perdelllm, ndjesen e mekatave.
LAVDI DHE TANI, HYJLINDGSORE
Çudl e ndryshme krejt nga çdo çudl e kaluar,
kush ka njohur nje Ncne, dhe Virgjereshe qe lindi, dhe ne peqi te saj po mban, ate qe mbreteron
mi gjithe qlejte; ay qe lindi eshte Perendl; dhe ne
krahet po e mban, si nje foshnj’ o Hyjllndese, dhe
dyke patur kuximin, nermjeto si nje Nene, pa
prer’ e pa pushuar, per gjithe mekataret, te na
dhuronje Parajsen e Shenjtoreve.
PGRLGSHORET
Zbrite ne vdekje dhe ne varr per në, ti o jet’ e
pavdëkshime, Ferrin te vrare perdhë e le, kur
shkrepetive si Perendi, dhe kur ngrite nga fund’
i dheut qe te gjithe te vdëkurit, Forcat Gngjellore
lart ne qell, therrisnin me ze te math: Jetedhenes
Jesu, Zoti yne lavdi me ty.
Çdo çudl o Shen Mari, edhe çdo mistër i yt, kapercën çdo mendje te njëresve; Virgjereshe e pamartuar, dhe dyke mbetur pastaj e virgjer, linde
Jesune Shpetimtar, qe eshte Zot edhe Perendi;
ati pra lutu-i per ndjesen e mekatave.
NDGNJGSORET
Bujari Shen Josif, passi e zbriti trupin tent, prej
Kryqit te çemuar, e vuri ne savan, te bardhe midis myshkeve, me qarje dhe me vaj, e shtiu ne
varr te ri, po ti u-ngjalle pas tri ditsh o Zoti
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Krisht, dhe botes i fale meshire dhe shpetfm.
LAVDI. Grave me myrra dhe vaj, perpara varrit u qendroj, nje Gngjell dhe u thoshte, se myrrat u perkasin vetem te vdëkurve, po Krishti si
Perendi, as tretje as vdekje s’ ka, therrisni pra
me ze: U-ngjall prej se vdëkuresh, dhe botes i fali meshire dhe shpetim.
TANI. E lavderuar dhe e Shenjte, o Marl Virggereshe, te hymnojme, se me Kryqin e Birit qe
linde, u-dermua Sketerra, edhe vdekja u-thye
krejt, dhe u-ngjallne te vdëkurit, dhe u ngjitne
ne qlejte; dhe Parajsen e muarme, me gezimet e
vjëtera, pra te falenderojme me lavderime, si
Shpetimtar o Jesu Perendi dhe Zot, i vetem i meshlreshme.
Mi gurin e varrit tent, vune vula te pabeset,
po besen si gur dhe shkemp, kur u-ngjalle na fale, o Zot lavdi me ty.
LAVDI. Ejani mblidhuni me vrap, gra Myrreprurese ketu, me gjithe Apostujte, se kemi panalr te perbashkme per Zotin Krisht, per nder
edhe lavdi te Ngjalljes prej varreve, pra na kujto
o mik i njëresve, dhe besnikeve fal-u meshire
dhe shpetim.
TANI. E permibekuar je, o Hyjlindese Virgjereshe. Te hymnojme se prej Birit qe linde, Ferri
u-roberua, Adami u-nduall prape, mallkimi vdiq,
Eva u-çlirua, vdekja u-dermua, dhe në muarme
jete. Perandaj po hymnojme dhe therresim: I be-
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kuar j 3 o Krisht Perendl, qe e pelqeve keshtu
lavdl me ty.
DGGJIMI
Pas pesimit Grate shkuan mi varrin tent, qe ta
mirosnin trupin tent, o Krisht Perendf, po pane
dy Gngjej mi gurin dhe u-çuditne; dhe ata u thane: Zoti u-ngjall se vdëkuresh, dhe botes i fali
meshire dhe shpetim.
SHKALLESAT
ANTIFON I. Perpjete ne qell i ngre, syt’ e
zemres o Shpetimtar, shpetome me driten tende.
Kij meshire per në mekataret, me çdo ore o Zoti
Krisht, dhe vleresona te pendohemi, perpara dites se funtme.
LAVDI DHE TANI. Shpirt’ i Shenjte ka fuqi
te mbreteronje, dhe ta shenjteronje kriesen, se
eshte Perendi i bashkeqenshim, me Atin dhe
me Birin.
ANTIFON II. Po te mos ishte Zoti me në, cili
do te ruhej i gjalle, prej armikut njerivrases?
Mos na hith ne dhembet e tyre, në sherbetoret
e tu o Shpetimtar, se armiqte jane gati te sulen,
kunder meje si luane.
LAVDI DHE TANI. Shpirti i Shenjte eshte,
burimi i jetes dhe i lavdise, se te gjitha kriesat, i
forcon si Perendf, dhe i permban prane Atit me
anen e Birit.
ANTIFON III. Ata qe kane beslm me Zotin, i
shembellejne malit te shenjte; keta nuke tronditen asfare, nga goditjet e Beliarit.

84

KREMTORE

Ata qe rojne drejtesisht, nuke duhet t’ i zgjatin duarte ne paudhesira, se Krishti nuke i le besniket, te goditen prej shkopit.
LAVDI DHE TANI. Shpirti i Shenjte eshte
burimi i urtesise; me anen e tij Apostujte marrin
hir, dhe Deshmoret kurorezohen, dhe Profetet
pareshikojne te pritmen.
PAREVARK. Ngrehu o Zot o Perendia im,
pas urdherit qe porrosite, dhe turma e popujve
do te rethonje.
SHKURTORJA, TA ANO
U-ngjalle o Zot, nga varri prej se vdëkuresh,
dhe Ferri e pa, çudfn’ e mahnfçime, ngjalljen e te
vdëkurve, dhe kriesa shikonte me gas te math,
edhe Adami po vallezon, edhe bota o Zot te lavderon gjithenjë.
SHTGPIA
Ti je drita e te erresuarve, ti je ngjallja e te
gjltheve, dhe jeta e njëresve, se e plaçkite mbreterfn’ e vdekjes o Shpetimtar, dhe i dermove portat e Ferrit o Fjale, dhe njërezit e pane kete çudl,
dhe u-gezuan te gjithe, per Ngjalljen tende o njeridashes. Te gjithe pra te madheshtojme, dhe te
hymnojme per meshiren tende, edhe bota o Zot
te lavderon gjithenjë.
LAVDGRIMET
Çdo fryme dhe çdo kriese, ty te lavderon o Zot,
se me kryqesimin tent e shove vdekjen krejt, dhe
u çpalle popujve, Ngjalljen e gjithe njëresve, o
Zot i meshlrave.
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Tregoni o te pabese, si e qysh ata qe e ruanin,
e humpne naten Jesune, dhe persë valle guri, nuk
e ruajti dot gurin jetesor? A te varrosurin kthënani, a si te ngjallur adhurojeni; thoni pra tok
me në: 0 Shpetimtar i zemerdhempshur, o Zot
lavdi me ty.
Gezohuni dhe ngazellohuni o popuj, Gngjelli i
qlellit qe po rinte mi varrin tent, ay na lajmeroj
edhe ay na tha: U-ngjall nga varri Zoti Krisht,
Shpetimtar i botes, dhe e mbushi gjithesine me
ere lulesh, gezohuni o popuj dhe ngazellohuni.
Gngjelli i tha Gezohu, Shen Marise Zonjes Hyjlindese, dhe ardhjen tende botes ia lajmeroj: Gngjelli prape zbriti edhe gurin e varit tent, e rugullizi per Ngjalljen e ndrfçime. Keshtu pra ky na
çeli, na leçiti lajme ngazellimi, ay ne vent te vdekjes, te gjalle Shpetimtarin na e proklamoj, therresim pra me ze: Mireberes i jetes o Zot lavdl me ty.
Grate me myrra dhe me lote, mi varrin t’ arthne o jetedhenes, dhe me gas e perhapne lajmen
kudo, qe Zoti u-ngjall prej se vdëkuresh.
Lavderojeni popuj gjithenjë, si Zot dhe si Perendl, se dyke dashur u-mberthye mi Kryq per
në, dhe u-varros tri dite ne Ferr te zi; eni adhurojeni kudo, Krishti u-ngjall se vdëkuresh, dhe
ndriti tere boten anembane.
U-mbertheve mi Kryqin, o Krisht me dashjen
tende, dhe Ferrin e dermove, si mundes e plaçkite, dhe botes i dhurove shpetimin, dhe Parajsen
e Shenjtoreve.
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0 te paligjet me te vertete, kur e shiluat varrin,
na vleresuat per nje çudi me te madhe. E dine
mire ruajtesit, se kur dolli nga varri i keshilluan:
Thoni se kur në po flinim, arthne Dishëpujte dhe
na e vothne. Po cili vjeth nje te vdekur dhe te
çveshur? U-ngjall me fuqine e vete si Perendi,
dyke lene prokofet ne varr. Eni o Judënj dha
shikoni, se nuk i ka thyer as vulat, ay qe e shkeli
vdekjen, dhe i fali gjindjes njerezore, jeten e ameshuar dhe perdellimin e math.
TINGGLLI I TRETG
THIRRTORET E MBRGMGS
Me Kryqin tent o Zoti Krisht, fuqia e vdekjes
u-pernda, edhe u-shua mallkimi i demoneve, njërezit besuan, gjetne shpetimin tent, kenge pra te
blatojme per dite.
1 tere qfelli u-ndrit, me Ngjalljen tende o Zoti
Krisht, edhe Parajsa u-çel perseri per në, dhe te
brohoritin te gjithe pa pushim, kenge pra te blatojme per dite.
Me kenge e lavderonj, fuqine e Atit lart ne
qell, te Birit edhe te Shpirtit, nje Perendi te trishme te perjëteshme, te pandare dhe vetem nje, Trinine e bashkeqënshime, qe mbreteron gjithenjë
ne jeten e jetes.
Kryqit tent po i falemi, Perendl Jesu Krisht,
dhe Ngjalljen prej se vdëkuresh, hymnojme dhe
lavderojme sot; se me anen tende, sherim te gjithe muarme.
Hymnojme Shpetimtarin, qe u-misherua prej
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Marise, sa per në u-kryqesua, dhe u-ngjall me diten e trete, dhe u dhuroj meshiren besnlkeve.
Zbriti gjer ne Ferr perposh Jesuj dhe lajmeroj
me gas: Fitova thirri pra gezohuni, se une jam
ngjallja dhe ngjallesi, dhe lart ne qell ju shpie, se
i theva portat e vdekjes.
Si te pavyer qendrojme, ne Kishen tende te
Shenjte, dhe po kendojme hymnin mbremesor
tanf, dyke thirrur me ze te math: 0 Krisht Perendl, qe ndriçove boten, me Ngjalljen tende te tridiçime, perdellena shpetona, njeridashes nga duartc e demoneve.
LAVDI DHE TANI, HYJLINDGSORE
Sa po çuditemi, per lindjen me nam o Zonje dhe
Hyjllndcse! Fare virgjerisht, e pamartuar dhe
pa cenim, linde Birin Shpetimtar per në misherlsht, qe mbreteronte lart ne qell, Perendl qe prej
jëteve pa ndryshim pa copetim dhe pa trazim, se
qe te dyja substancat na i ruajti, fare te çkoqura.
0 Zonje Mari o Hyjlindese, perhere mprona dhe
shpetona, në besniket Orthodokse, qe te njohim
Perendilindese.
PASVARGJET E MBRGMGS
Me pesimin tent o Krisht, erre driten e diellit,
dhe kur u-ngjalle prej se vdëkuresh, perhape gezim kudo; prit pra miresisht, hymnet qe blatojme plot me bes’ e mall.
Ngjallja jote o Shpetimtar Jesu, ua ka ndritur
zemrat besnikeve, dhe kriesat e veta, i perseriti
si Perendi. Shpetuam keshtu nga çdo mallkfm,
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edhe te gjithe therresim: Zot i terefuqishim lavdi me ty.
Si Perendl qe s’ ke asnje ndryshlm, çdo ndryshlm pesove si njerl; dhe kriesa s’ duronte dot,
kur varreshe mi Kryq, nga frika po tronditej,
hymnonte me lote, meshiren e pamatur, dhe kur
zbrite ne Ferr pastaj, u-ngjalle i tridiçim, edhe u
fale besnikeve, ndjesen e mekatave.
0 Shpetimtar Zoti Krisht, durove vdekjen dhe
na çlirove, nga zgjedha e demoneve, dhe u-ngjalle pas tri ditesh perserl, dhe me veten na ngjalle
tok, në qe te lusim perhere, si Zot dhe si Perendl,
nder dhe lavdi me ty.
LAVDI DHE TANI, HYJLINDGSORE
Prej Shpirtit te Shenjte virgjerisht, ashtu si
urdheroj, i madhi Perendl qe rri ne qell, linde Birin Shpetimtar, qe mbreteronte prej jëteve, i rethuar prej Kerubimesh dhe Serafimesh, e mbajte ne peqirin tent si çilirni me qumeshtin. Pra nermjeto per besniket, dhe shpirtet tona shpetoji
prej rezikeve.
PGRLGSHORET
Kremteroni Gngjej lart ne qell, dhe brohoritni
njeres permi dhë, se na refcu potere, zgjati krahun me fuqi, se Zoti Shpetimtar Jesu, shkeli vdekjen me vdekje sot, u-ngjall si i pari i te vdëkurve, dhe nga fund’ i Ferrit na nxori na shpetoj,
dhe i fali botes perdellimin e math.
Ty qe nermjeton per në, dhe per shpetimin e
njëresve, te hymnojme o Marl Virgjereshe, se me
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trupin qe mori prej teje Shpetimtari Zoti Jesu
Krisht, dyke u-mberthyer mi Kryqin, na ndriçoj
dhe na çliroj, prej mallkimit te stergjysherve.
NDGNJGSORET, TIN OREOTITA
U-ngjall se vdëkuresh, Krishti prej varreve,
edhe te f jëturve, udhen ua tregoj, i parelinduri
ne qell dhe Beres i gjithesise. Na ndriçoj dhe na
dhuroj, perseritjen e shplrteve, Ferrin e demoneve, e permbysi me vdekjen tok, dhe porten e Parajses e çeli, Zoti njeridashes per jete.
LAVDI. Vojte per në o Krisht, vdekjen e pë
me sy, hyre ne varr te zi, si çdo njeri mi dhë, dhe
te varrosurit ne Ferr i ngjalle dhe i çlirove; gjarperin e ngasjeve, dhe Satanin e hëlmeve, e permbyse me lavdi, per shpetimin e shplrteve; o
mprojtes dhe perkrahesi yne, Zoti Jesu Krishti
i lumur.
TANI. 0 bukurl me nam, o virgjeri pa cen, o
drit' e diellit, o hen’ e qlellit, Shen Gabrieli kur te
pa çuditej dhe te therriste: Cili lavderlm te vlen,
0 Mari o Hyjlindese; ç’ kenge te kendonj per ty,
nuke di dhe kerkonj me kot, pra thom sikunder
jam porrositur: Gezohu Virgjereshe hirplote.
Te papesuarin, si nje njeri mi Kryq, te pandryshuarin, midis te vdëkurve, Ferri te pa dhe u-çudlt dhe qante me vaj dhe zi. Dridhem nga qe trup’
1tij, as u-tret as u-prish aspak, vete Zotin kam ne
gji, me lefton i padukuri; te gjithe pra te vdëkurit therresin: Nder dhe lavdi me ty o Zoti Krisht.
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LAVDI: Nuk e kuptojne dot, çudfn’ e Kryqit
tent, nuk e shpjegojme dot, Ngjalljen e ndriçime,
dhe i nxonitim beserlsht misteret e habiçime;
vdekja u-permbys perdhë, edhe Ferri sot u-plaçklt, gjindja njerezore pra, me paprishjen tanl
u-vesh; te gjithe pra therresim me ze te math:
Nder dhe lavdi me ty o Zoti Krisht.
TANI. Te pakuptuarin, te papershkruarin, te
bashkeqënshimin, Birin dhe Perendf, ne gjirin
tent mistikerlsht e nxure o Virgjereshe; pame
pra nje veperim, te Trinise plot me lavdl, kur e
linde Zotin Krisht, Nen’ e Shenjte Hyjlindese; te
gjithe pra theresim me ze te math: Gezohu Virgjereshe hirplote.
DGGJIMI
I çudiçim nga pamja, i gezuar nga f jalet, Gngjelli u tha Myrreprurseve: Si e kerkoni te gjallin ne varr? U-ngjall dhe i zbrazi varret; njiheni te pandryshuarin si ndryshonjes te vdekjes;
thirrini Perendise: Sa te çudlçime jane veprat e
tua! Se ti e shpetove gjindjen e njëresve.
SHKALLESAT
ANTIFON I. Roberit e Siones, i çlirove prej
Babillones, dhe mua pra o Fjale, shqit-me prej
pasioneve.
Ata qe mbjellin ne juge, me lote dhe me bese,
do te korin kallinj plot me gas e me jetc.
LAVDI DHE TANI. Çdo dhurate e mire vjen
nga Shpirti i Shenjte, i cili shkelqën me Atin dhe
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me Birin, dhe me te cilin te gjitha rojne dhe
levizin.
ANTIFON II. Ne mos e ndertofte Zoti, shtepine e virtutave, me kot mundohemi, dhe kur na e
mpron ay shpirtin, askush nuke e zapton qytetin.
Shenjtoret jane bijte e tu perhere, dhe te kane
si Ate o Krisht, me anen e Shpirtit te Shenjte.
LAVDI DHE TANI. Me anen e Shpirtit te
Shenjte, çfaqet urtesia dhe shenjteria, se ay e
zbukuron tere kriesen; pra le ta adhurojme, se
eshte Perendi si Ati edhe Biri.
ANTIFON III. Lum’ ata qe i kane frike Zotit,
se do te baresin pas porrosive te tij, dhe do te hane pemet e jetcs.
Gezohu o Kryebari, dyke pare reth tryezes sate, nlperit me deget e mireberjes.
LAVDI DHE TANI. Me anen e Shpirtit te
Shenjte, vjen pasuria e lavdise, hiri dhe jeta per
tere kriesen, se perhynohet me Atin edhe Birin.
PARGVARK. Thojuni kombeve, se Zoti mbreteroj, se e shiguroj tere boten, e cila nuke do te
tundet.
SHKURTORJA, I PARTHENOS
Na shkelqeve me lavdl, o Zoti Krisht nga Sketerra, edhe në te vdëkurit, nga port’ e vdekjes
na nxore , valle lot Adam’ i vjeter, Eva gezohet,
tok me ta, gjithe Profetet edhe Patriket, perhymnojne pa pushuar, fuquT e shenjte te zoterimit tent.
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SHTGPIA
Qielli e dheu le te vallezojne sot, dhe le ta hymnojne me nje ze Krishtin Perendi, se i ngjalli te
burgosurit prej varreve. Tere kriesa gezohet, edhe i blaton kryetarit, edhe çlironjesit tone kenge te vyera, se sot i ngriti njërezit prej Ferrit, edhe i shpuri lart ne qell si jetedhenes, dhe e rezoj
kryelartesine e armikut, edhe i dermoj portat e
Ferrit, me fuqin’ e shenjte te zoterimit te tij.
LAVDGRIMET
Gjithe kombet mesoni, dljeni tani sa fuqi ka
mistër’ i tij, se Krishti Shpetimtar dhe Zot, Fjal’
e Perendise, u-mberthye mi nje Kryq, dhe ne
varr na zbriti, dhe u-ngjall dhe na shpetoj, nga
Ferr’ i demoneve. Atë adhurojeni.
I treguan te gjitha çudite, ushtaret qe ruanin, po mbledhja e kotte e keshilltareve, kujtonin se me anen e dhuratave, do ta fshehin Ngjalljen tcnde, te lavderuar ne tere boten. Kij meshire per në.
U-mbushne te gjithe me gas, kur mesuan lajmen e Ngjalljes; se Maria Magdalena, ardhi ne
varrin vete, gjeti Gngjellin i cili rrinte mi gur, qe
i shkelqenin robat dhe ay i tha: Si kerkoni te gjallin me te vdëkurit, nuk eshte ketu se u-ngjall,
sikunder ju kishte thene, edhe shkoj dhe ju pret
ne Galilë.
Me driten tende o Zoti Krisht, do te shohim driten e qiellit; se u-ngjalle se vdëkuresh, dhe u fale

LUTGSORJA

93

shpetimin njëresve, pra te lavderon e tere bota.
Kij meshire per në.
Lote mengjezore Myrreprureset, te suallne o
Zot ne vent te këngeve, se te prune aroma te luleve, qe ta sperkatnin kufomen ne varrin tent,
po Gngjelli qe rinte mi gurin, u tha kete lajme
gazmore: Si kerkoni te gjallin me te vdëkurit, e
permbysi vdekjen, u-ngjall si Perendf, dhe i fali
botes perdellimin e math.
Gngjelli i shkelqyer me reze, permi varrin jeteprures, u thoshte Myrreprurseve: I zbrazi
Shpetimtari varret, e plaçkiti Sketerren, dhe ungjall i tridiçim, si i vëtemi Perendi dhe Zot.
Ardhi ne varrin dhe te kerkonte, te paren diten
e javes, Maria Magdalena, dhe nuk e gjeti dhe
qante dyke thirrur: Mjera une, se ta vothne kufomen, o Shpetimtar dhe Mbret i gjithesise; po
dy Gngjej jeteprures, perbrenda varrit i therrisnin: Persë qan dhe vajton moj grua? Qanj upergjëq ajo, se ma ngritne Zotin prej varrit, edhe
nuke di ku e kane vene; dhe kur u-kthye prapa,
te pa edhe te thirri menjehere: 0 Perendi dhe Zoti im lavdl me ty.
Hebrenjte e mbyllne jeten ne varrin, po Kusari e çeli Parajsen, dyke thirrur dhe dyke thene:
Ti qe u-kryqesove me mua per mua, dhe u-varre
permi drurin, ti je ay qe rri mi fronin tok me
Atin, ti je Krishti Perendia yne, qe na dhurove
perdellimin e math.
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TINGGLLI I KATGRTG
THIRRTORET E MBRGMGS
Adhurojme pa pushim, Kryqin tent jeteprures
o Zoti Krisht, dhe lavderojme Ngjalljen tende te
tridiçime, se me anen e asaj perserite, natyren e
prishur te njëresve, dhe na tregove udhen e qlellit, si i vetem i mire dhe njeridashes.
E shove Shpetimtar mallkimin, e drurit te mosdegjimit, kur u-mbertheve dyke dashur, mi drurin e Kryqit tent, edhe kur zbrite ne Ferr, i theve
vargonjt’ e vdekjes si Perendi; adhurojme pra
Ngjalljen e tridiçime, dhe me ngazelllm te therresim: Zot i fuqishim lavdi me ty.
Portat e Ferrit i dermove o Zoti Krisht, dhe me
anen e vdekjes sate, e shove mbreterm>e vdekjes, dhe i çlirove nga prishja njërezit, dhe i dhurove botes jetcn, dhe perdellimin e math.
Eni popuj perhymnojeni, Ngjalljen e tridiçime
te Zotit Krisht, se u-çliruam nga vargonjt’ e Ferrit, dhe muarme jetcn dhe paprishjen dyke thirrur: Ti qe u-kryqesove dhe u-varrose, dhe ungjalle se vdëkuresh, shpetona si i vetem njeridashes.
Gngjejte dhe njërezit o Krisht, hymnojne
Ngjalljen e tridiçime, me te cilen u-ndriçuan, te
gjitha anet e botes, dhe u-çliruam nga roberia e
armikut, te gjithe pra le te therresim: 0 jeteberes Perendi dhe Zot, eja dhe shpetona me Ngjalljen tende, si i vetem njeridashes.
I dermove portat e kiperta, dhe i theve llozet o
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Zoti Krisht, edhe i ngjalle njërezit e rezuar. me
nje ze pra therresim: 0 Zot qe u-ngjalle se vdëkuresh lavdl me ty.
Linde prej Atit perpara jëteve, dhe u-misherove prej Virgjereshes, pa tregim dhe pa shpjegim, edhe zbrite ne Sketerren, dhe i tmerrove
ordit’ e demoneve, dhe e shkele vdekjen, dhe
u-ngjalle i tridiçim, dhe u fale njëresve paprishjen, dhe perdellimin e math.
LAVDI DHE TANI, HYJLINDESORE
Stergjysh’ i Krishtit Profeti Shen Davfd, dyke
kenduar me ze te math per ty i tha, ati qe te ka
rritur me shkelqim: Se ty te beri Nene virgjerore me lavdf, dhe keshtu perseriti njerln’ e rezuar,
nga helm’ i peslmeve, dhe e gjeti delen q’ u-arratls ne mal, dhe e ngriti permi supet e vet' edhe
ia solli prape Atit, edhe me forcat e Engjejve e
lumeroj ne Parajsen e qiellit, dhe boten e shpetoj Jesu Krishti, qe ka meshire, o Virgjereshe
dhe Hyjllndese.
PASVARGJET E MBREMES
Zoti Krisht qe u-ngjite permi Kryq, dhe e shove mallkimin e stergjysherve, edhe zbrite ne Sketerren, dhe çlirove te burgosurit prej jëteve, dhe
u dhurove njëresve paprishjen, hymnojme pra
dhe lavderojme, Ngjalljen tende shpetimtare
dhe jetebërese.
Kur u-varre mi Drurin o Zoti Krisht, tere kriesa u-trondlt, dhe kur u-vure ne varr, i ngjalle
te varrosurit, dhe u dhurove njëresve, jeten dhe
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paprishjen, hymnojme pra dhe lavderojme,
Ngjalljen tende te tridiçime.
Nje popull i paudh’ o Zoti Krisht, te dorezoj
tek Pillati, te denoj per kryqesim, dhe u-çfaq
mosnjohes perpara mireberesit, po durove varrimin dyke dashur, dhe u-ngjalle i tridiçim si Perendl, dhe na dhurove jeten e pambaruar, dhe
perdellimin e math.
Grate arthne mi varrin, dhe te kerkonin te
perlotura, po nuke te gjetne dhe vajtonin, dyke
thirrur dhe dyke thene: Te mjerat në o Shpetimtar, o Mbret i gjithesise, qe ta paskan vjedhur
kufomen, dhe nuke dime ku e kane vene; po Gngjelli u tha atyre: Mos qani po shkoni dhe leçitni, qe Zoti u-ngjall prej se vdëkuresh, dhe na fali ngazellimin, si i vëtemi meshireplot.
LAVDI DHE TANI, HYJLINDGSORE
Unju dhe degjo ketu lutjet e mekatareve, dhe
na i pusho mjerimet dhe andrallat, dhe çlirona
nga furtunat e hëlmeve, shprese kemi vetem ty,
s’ kemi nonjë tjater liman gjekunt, ty te kemi te
vëtemen mprojtese; o Shen Marl Hyjlfndese, ty
po te lutemi; eja se te therresin besniket Orthodokse: Nen’ e Zotit Krisht, o ndihm’ e te gjftheve,
gezim dhe strehe, edhe shpetim’ i gjithe shpirteve.
PGRLGSHORET
Kur me gas mesuan Ngjalljen prej varreve,
Dishepulleshat e Zotit, dhe Shpetimtarit prej
Gngjellit, ahere hothne tej denimin e stergjy-
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sherve, dhe Apostujve u thoshnin dhe mburreshin: U-shkel prej Zotit Ferr' i zi, dhe Krishti
nga varri u-ngjall, dhe njëresve u fali perdellimin e math.
Sekrët’ i vjeter i jëteve, qe nuk e dinin as Gngjejte, me anen tende o Mari na u-çfaq mi dhë,
Jesuj i misheruar Perendi edhe njeri, qe duroj
kryqesimin per njërezit, dhe ngjalli te parejetuarin, dhe shpetoj prej vdekjes shpirtet e besnlkeve.
NDGNJGSORET, KATEPLLAJIIOSIF.
Kur shikuan permi varr, dhe pane Gngjellin
me zjarr, Myrreprureset me lot, thane ku eshte
trup’ i tij. Mos na vothne trupin e Mesonjesit?
Valle mos u-ngjall, ay qe Ngjalljen paretha? Dhe
lart mos fluturoj, si Perendi dhe Zot? Te gjitha
munt t’ i benje Shpetimtar’ i besnlkeve. U-ngrit
nga varri, si jeteberes, Krishti qe rron per jete.
LAVDI. Deshe vete Shpetimtar, edhe durove
Kryq per në, edhe brenda ne nje varr, hyre i vdekur si njeri, ti qe krijove boten e tere dhe qiellin;
keshtu u-rukullls, djall’ i paudhe Satan, dhe uplaçkit me gjithesëj, edhe te vdëkurit therrisnin,
per Ngjalljen jetedhënese: U-ngrit nga varri, si
i pavdekur, Krishti qe rron per jete.
TANI. Shen Josefi u-hablt, kur pa çudine pa
shpjegfm, dhe kujtonte beserisht, vesen e qellit
permi dhë, kur linde Krishtin o Nene dhe Virgjereshe; Ferrcn ne Sina, qe zjarri nuk e djek, shkop’
i thate mbin, edhe leshon filiz; edhe deshmoj
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Vlesori, dhe iMfterinjve u thoshtc: Lint Virgjeresha, dhe pas lindjes, mbetet prape e virgjer.
TAKHI PROKATALLAVE
U-ngjalle se vdëkuresh, prej Ferrit o Shpetimtar, i mblodhe gjithe njërezit, ne Ngjalljen tende
mi dhë, o Krisht Perendi dhe Zot; theve me forcen tende, mbreterm’ e Sketerres, çfaqe ne tere
boten, Ngjalljen tende gazmore; pra lavderojme
me ze, ty njeridashesin.
KATEPLLAJI IOSIF
LAVDI. Qe nga qelli zbriti sot, GngjelP i
Shenjte Gabriël, edhe ndenji permi gur, mi varrin tent o Zoti Krisht, dhe u therriste atyre qe
te kerkonin: Mos vajtoni më, dhe mos qani me
lot, plot me zi dhe ngasherim, Gra Myrreprurese,
se Zoti qe kerkoni u-ngrit edhe u-ngjit ne qell;
pra u therrisni, Apostujve: Zoti u-ngjall prej se
vdëkuresh.
TANI. U-çuditne Shen Marf, te gjithe Gngjejte ne qell, per misterin pa shpjeglm, qe linde Zotin Jesu Krisht, qe e ka bere boten e tere me nje
fjale; se mbahet ne peqi, nje Perendl dhe Zot, dhe
jeten nis mi dhë, i parejëteshmi, edhe thethln si
foshnje ay qe ushqën gjithesine; dhe ty te gjithe,
te lavderojme, Nen’ e Virgjer Hyjlindese.
DGGJIMI
Myrreprureset rentne, dhe u lajmeruan Apostujve, çudine e Ngjalljes sate o Krisht, qe u-ngjalle si Perendl, dhe i fale botes perdellimin e math.
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SHKALLESAT
ANTIFON I. Qe prej djalcrise, shume pasione
me leftojne, po ti perkrah-me dhe shpetome, o
Shpetimtari im.
Ju qe urreni Sionen, do te turperoheni prej Zotit, dhe do te fishkeni si bari ne zjarr.
LAVDI DHE TANI. Me anen e Shpirtit te
Shenjte, merr jete çdo shpirt, dhe lartesohet ne
paqesi, dhe ndriçohet prej Njesise Trinisore mistikerlsht.
ANTIFONII. Te thirra nxehterisht o Zot, nga
thellesia e shpirtit; verma veshin pra, dhe degjome o Perendi.
Ay qe ka shprese me Zotin, eshte me mire se te
gjithe te helmuarit.
LAVDI DIIE TANI. Me anen e Shpirtit te
Shenjte, rjedhin burimet e hirit, edhe vaditin
tere kriesen per jetelindje.
ANTIFON III. I ;e te ngrihet zemra ime me ty
o Fjale, dhe nuke clo te kem zili, per asnje defrim
te botes.
I detyrojme Zotit, me teper dashuri se sa nenes.
LAVDI DHE TANI. Me anen e Shpirtit te
Shenjte, buron pasuria e theollogjise, e beses dhe
e urtesise, se ketl ia ka zbuluar Fjala, te gjitha
doktrinat aterore.
PARGVARK. Ngrehu o Zot edhe perkrahna,
dhe shpetona per lavdin’ e emrit tent.
SHKURTORJA, EPEFANIS
Shpetimtari Zoti Krisht, ngriti nga varri, dhe i
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nxori njërezit, nga Ferr' i thelle dhe i zi, dhe theu
portat e hëkurta, dhe si i forte, u-ngjall i triditeshme.
SHTGPIA
Krishtin jetedhenes, qe u-ngjall se vdëkuresh,
dhe u-ngrit nga varri pas tri ditesh, edhe i dermoj me forcen e vete portat e Sketerres, dhe e
permbysi Ferrin, dhe e theu bodecin e vdekjes,
dhe e çliroj Adamin dhe Even, le ta hymnojme
në njërezit, dyke perhiruar dhe dyke thirrur: Se
ay si Perendi dhe Zot i forte, u-ngjall i tridlteshme.
LAVDGRIMET
Ti qe vdiqe mi Kryqin per në o Zot, dhe u-ngjalle se vdëkuresh, te hymnojme me ze te math, dhe
lavderojme Ngjalljen e tridiçime.
Me Kryqin tent o Jesu, na çlirove nga mallkfm'
i vjeter; dhe me vdekjen tende, e permbyse djallin, qe tiranis natyren tone; dhe me Ngjalljen
tende, e mbushe gjithesine me gas; perandaj te
therresim: 0 Zot qe u-ngjalle se vdëkuresh lavdl
me ty.
Me Kryqin tent o Zoti Krisht, tregona udhen
e se vertetes sate, dhe shpetona nga leqet e armikut; ti qe u-ngjalle se vdëkuresh, ngrerna në qe
u-rezuam nga mekati, dyke zgjatur doren tende,
o Zot njeridashes, me nermjetimet e Shenjtorcve,
Pa u-çkeputur fare, nga gjiri ateror o Fjale
Perendl, ardhe mi dhene nga njeridashja, u-bere
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njeri pa ndryshuar, dhe durove Kryq dhe vdekje
trupcrlsht, ti i papesuari si Perendi; dhe u-ngjalle se vdëkuresh, dhe u fale njëresve pavdekesine, si i vetem i terefuqishim.
Durove vdekjen truperlsht, edhe na fale pavdekesine o Jesu; dhe banove ne varrin, dhe na
çlirove prej Ferrit, edhe na ngjalle se vdëkuresh,
dyke pesuar si njeri, dhe dyke u-ngjallur si Perendl; perandaj te therresim: Lavdi me ty o Zot
jetedhenes, i vetem njeridashes.
Guret u-çane o Shpetimtar, kur e ngulne Kryqin tent mi Kalvarin; portaret e Ferrit u-tmerruan, kur te vune ne varr si te vdekur, se e dermove forcen e vdekjes, u fale jeten te vdëkurve,
me anen e Ngjalljes sate; o Zot jetedhenes lavdi
me ty.
Grate deshne ta shikonin Ngjalljen tende o Zoti Krisht; ardhi Maria Magdalena më pare, e gjeti gurin e varrit te rugullizur, dhe Gngjellin qe
rinte dhe i tha: Si kerkoni te gjallin me te vdëkurit, u-ngjall si Perendi, dhe e shpetoj njerezine.
Ku eshte Jesuj, qe deshnit ta ruanit? Na thoni
o Judënj ku esht ay, qe e vute ne varrin dhe ia vuloste gurin? Nëmnani te vdëkurin, ju qe e mohuat jeten; nëmnani te varrosurin, a besojeni te
ngjallurin; se po te heshtni per Ngjalljen e Zotit,
guret vete do te bertasin, dhe veçanerlsht ay qe
u-rugullls prej varrit. Meshira jote esht e madhe; misteri i ekonomise sate esht i math; o
Shpetimtari yne lavdi me ty.
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TINGGLLI TGRTHOR I PARG
THIRRTORET E MBRGMGS
Me anen e Kryqit tent o Zoti Krisht, e shtype
Satanin krejt, dhe me anen e Ngjalljes sate e
theve bodecin e mekatave, dhe boten e shpetove
nga Sketerra e vdekjes. Lavdi me ty o meshireplot.
Ay qe i fali njerezise Ngjalljen shpetimtare, si
shqerre u-zvarnis per te therrur; kreret e Ferrit u-trempne kur e pane, dhe u-çelne te gjitha
portat perpara tij, se hyri Mbreti i lavdise Zoti
Krisht, dhe i çliroj te gjithe te burgosurit, dhe i
ndriçoj te gjithe t’ erresuarit.
0 çudl e madhe Kryetar’ i botes, pesoj nga njeridashja truperisht, edhe u-ngjall se vdëkuresh.
Eni gjithe kombet ketu, eni adhurojeni, se nga
meshira e madhe shpetoj njerezine, dhe mesuam
te falemi, dhe te hymnojme nje Perendi dhe Zot.
0 e pangrysur drite, te blatojme adhurimin
mbremesor, ty qe shkelqeve ne bote, ne mbarimin e jëteve truperisht, edhe ne Ferrin poshte
zbrite, dhe i çlirove te burgosurit, dhe me Ngjalljen tende u çfaqe driten kombeve, o Zot o jetedhenes lavdl me ty.
Le ta lavderojme Zotin Krisht, qe na ndriçoj
dhe na shpetoj, se me Ngjalljen prej se vdëkuresh, bota mesoj te verteten, Gngjejte ngazellohen, ikin demonet tutje, Adami i rene ngrihet
lart, dhe djallli u-permbys perdhë.
Ushtaret qe ruanin mi varrin, keto keshilla
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merrnin: Mbulojeni çudin’ e Ngjalljes, merni
dhuratat edhe thoni, se kur po flinit u-voth i vdëkuri. Kush ka pare a ka degjuar, qe eshte vjedhur nje i vdekur i çveshur, dyke lene prokofet
ne varrin? 0 Judënj mos u-genjeni, memi vesh
te thenat e Profëteve, dhe mesoni se ky eshte me
te vertete, Shpetimtari i botes i terefuqishim.
0 Zot qe plaçkite Sketerren, dhe e shkele vdekjen, o Krisht o Shpetimtar, qe ndriçove boten, me
Kryqin e çemuar meshire kij per në.
LAVDI DHE TANI, HYJLINDESORE
Tej ne Det te Kuq njehere, na u-çfaq çudf e
madhe, e Zonjes Hyjlindese. Atjë Moisiu si ndares i ujeve, ketu Shen Gabrieli jep lajmen e qiellit; shkoj ne det me kembe populli ahere per çudi, Zonja Virgjereshe sot lindi Jesune e pangare;
nga Det’ i Kuq asnjë s’ ka shkuar me kembe
pastaj, pas kesaj ngjarjeje; e virgjera passi e
lindi Jesune Shpetimtar, mbeti ashtu siç ish. Ti
ishe ti je, dhe u-duke posi njeri, o Zot meshire
kij per në.
PASVARGJET E MBREMES
0 i misheruar Jesu Perendf, qe nuke je ndare
nga Trinia, ty te madheshtojme dhe te falemi, se
ke duruar Kryq dhe vdekje mi dhene, per në o
Zoti Krisht, njeridashes lavdi me ty.
Ta çpuan nje here brinjen e shenjte, ata qe
ruanin Kryqin me shtljezen, dhe jet’ e shpetim
na derdhe, durove vdekje per njerezine, edhe ungjalle si Perendi dhe Zot, perandaj te therre-
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sim: 0 Zot njeridashes lavdl me ty.
Kryqi ishte nje çudi, dhe varri ishte nje habi,
o Krisht o njeridashes, se zbrite gjer ne Ferr, çlirove te burgosurit dhe i ngjalle me lavdi, si Zot
dhe Perendi, dhe Parajsen na e çele, dhe u fale
shpetlm besnlkeve.
Ti qe pesove per gjindjen e njëresve, dhe ungjalle i tridiçim me lavdi, ti sheroji pasionet e
trupeve, edhe ngrerna nga varr’ i mekatave, dhe
vleresona per Parajsen e Shenjtoreve, o Zot njeridashes lavdi me ty.
LAVDIDHE TANI, HYJLINDESORE
Je Kish’ e tempull i vertete, pallat i ndriçim
fron i larter i Mbretit, o Zonje Hyjlindese, me anen e se ciles na lindi Zoti Krisht, dhe u-çfaq ne
te f jëturit te erreslrave, Dlelli i bukur i drejtesise, dhe ndriti shpirtet e njëresve, qe gatoj sipas
vetes si Zot dhe Perendl. Pra ty te lutemi, se ke
kuximin si nene, nermjeto pa pushuar, dhe shiguro per çdo besnlk, Parajsen e Shenjtoreve.
PERLESHORET
Te panisuren Fjale me Atn’ e Shpirtin Shenjt,
atë qe lindi ne shpelle prej Virgjereshes Mari, le
ta hymnojme o besnik’ e le ti falemi, se truperlsht ay dignoj, te mberthehet permi Kryq te
shtrihet ne varr i vdekur, dhe te vdëkurit t’ i
ngrere, ne diten e ndriçime te Ngjalljes se tij.
Lum’ ti porte qellore e Shpetimtarit Jesu, lum’
ti mprojtj’ e atyre qe po perikin me ty; o liman i
dimeronjesve o Shen Mari, qe na ke lindur tru-
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perisht, Jesu Krishtin Perendi per në nermjeto
pa prere, se perhere te lavderojme dhe adhurojme Birin tent Jesu Krisht.
NDGNJGSORET, TON SINANARKHON
Adhurojeni Kryqin e Shpetimtarit Krisht, dhe
me kenge varrimin e tij nderojeni, edhe Ngjalljen pas tri ditesh lavderojeni, se te burgosurit ne
Ferr, dhe te vdëkurit ne varr i ngriti Zot’ i fuqishim, dhe e theu fuqin’ e djallit, edhe i ndriti
t’ erresuarit.
LAVDI. Si i vdekur u-ndeve mi Kryq o Zoti
Krisht, ti qe shtype demonet dhe zbrite gjer ne
Ferr, dhe ti qe zbraze gjithe varret hyre nene
dhë; guri i varrit te mbuloj, te vune vula permi
gur po prape perjashta dolle, edhe i ngjalle te
gjithe, edhe i shpure lart ne qiellin.
TANI. Lum e lum ti o mal ku bariti Zot’ i
Math; lum e lum ti o ferre qe nuke digjesh dot;
lum e lum o ure qe na shpie ne shpetlm, ne Parajs’ e ne defrim, dhe ne jeten pa mbarim o Nen’
e Shenjte gezohu, qe virgjerisht na ke lindur,
Shpetimtarin tone Zotin Krisht.
Si u-ngjalle se vdëkuresh, Perendi dhe Zot, dhe
u-çfaqe pa pritur perpara nxënesve, i penduar
dhe megjunajzi Shen Pjetri tha: Grate kuxuan
burrerfsht, kur tri here te mohova vall’ a vlenj
per Dishepull, a duhet prape te kthehem ne pishqet, po prit-me mua te penduarin.
LAVDI. I mberthyer midis dy Kusaresh o Jesu, dhe me brinjen e çpuar qe uj’ e gjak pikon,
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varrim dignove si njerl dhe zbrite ne Ferr, vdekjen e shtype ploterisht, dhe prap’ u-ngjalle me
lavdl dhe ndrite gjith' Apostujte, Shpetimtar qe
u ke dhuruar, shpetlm te gjithe mekatareve.
TANI. Virgjereshe dhe Nene Mari HyjKndese, qe hidherimin e Eves e ktheve ne gezim, te
hymnojme në besniket dhe te falemi, se na çlirove ploterisht, nga mallkimi prinderor o Zonj’
e permibekuar; pra lutu per në pa prerc, dhe
shpetona prej rezikeve.
DEGJIMI
Me mendjen te çuditur nga pamja engjellore,
dhe me shpirtin te ndriçuar nga Ngjallja e perendishme, Myrreprureset u thoshin Apostujve:
Lajmerojuni këmbeve Ngjalljen e Zotit, i cili do
tju perkrahe me çudira, dhe do na dhuronje perdellimin e math.
SHKALLESAT
ANTIFON I. Kur jam i helmuar si Davidi, te
kendonj o Shpetimtari im: Shpetoma shpirtin
prej gjuhes dinake.
Jeta csht e lumur per ermitet, qe fluturojne me
dashurine e perendishme.
LAVDI DHE TANI. Me anen e Shpirtit te
Shenjte, permbahen te gjitha te dukurat edhe te
padukurat, se eshte nje persone e veçante, dhe
nje pjese e vertete e Trinise.
ANTIFON II. Le te ngjltemi ner malet o
shpirt; le te veme atjë nga vjen ndihma.
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Dora jote e djathte, dyke fluturuar o Krisht, le
te me ruanje nga çdo prapesire.
LAVDI DHE TANI. Le t’i thomi Shpirtit te
Shenjte me theollogjl: Ti je Perendi dhe jete dhe
dashuri, ti je drite dhe mendje dhe miresi, dhe ti
mbreteron per jetc.
ANTIFONIII. Dergonj urime plot me gas, me
ata qe me kane thcnc: Le te shkojme ner hoborret
e Zotit.
Ne shtepm’ e Davidit, po mbarohen gjera te
frikshime: se atjë eshte zjarri, qe djek mejtimet
0 shemtua r sl
LAVDIDHE TANI. Shpirti i Shenjte ka vlere
jetebërese, se prej ati merr fryme çdo gje e gjalle, si me Atin edhe me Birin.
PARGVARK. Ngrehu o Zot o Perendia im, se
ti mbreteron per jete.
SHKURTORJA, TON SINANARKHON
Ne Sketerren ke zbritur o Shpetimtari im, edhe
portat ia theve si Perendl dhe Zot, dhe te vdëkurit i nxore jashte varreve; vdekjen e shembe o
Jesu, dhe e çlirove ploterisht Adamin prej çdo
mallkimi, perandaj pra te gjithe thomi: Falna
Parajsen e Shenjtoreve.
SHTGPIA
Kur degjuan grate f jalet e Gngjellit, pushuan
vajtimin, dhe shikonin Ngjalljen me gas dhe me
frike; dhe ja ku u-afrua Krishti dhe u tha: Gezohuni dhe kini kuraje, se une e munda boten, dhe
1 çlirova te burgosurit; shkoni pra me vrap dhe
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lajmeroni Apostujte, se ju pres ne Galilë per te
leçitur; perandaj pra te gjithe thomi: Falna Parajsen e Shen jtoreve.
LAVDGRIMET
Zot nga varri i shiluar prej Hebrenjve te paligjet, dolle jashte ashtu siç linde prej Marise
Virgjereshes; as Gngjejte s’ e kupetuan si u-misherove permi dhene; ushtaret naten nuke pane,
si u-ngjalle dhe si shkove; se jane qe te dyja mistere per ata qe i nxonitin; dhe çfaqen dhe çkoqiten vetem per besniket Orthodokse; pra te lavderojme me bese, falna perdellimin e math.
Zot ia theve portat Ferrit dhe vargonjte ia dermove, dhe nga varri fluturove dhe si prove lë
prokofet, dhe ne Galilë u-çfaqe dhe gezove Apostujte. Jesu Krisht i zemerdhempshur, meshirona
dhe shpetona.
Zot ne varrin rentne Grate qe te shohin Jesu
Krishtin, qe pesoj per njerezine dhe mi gur nje
Gngjell gjetne, qe u tha mos e kerkoni Zotin se ungjall nga varri, lajmeroni Apostujte qe ne Galilë ta shohin.
Zot nga varri dolle jashte dhe nga portat hyre
brenda, dhe Dishëpujve u çfaqe plage duarsh
plage kembesh, dhe te gjitha i durove edhe boten
e çlirove. Jesu Krisht i zemerdhempshur, meshirona dhe shpetona.
Zot o mbret i tere jetes krijetar i gjithesise,
qe durove per njerine kryqesimin dhe varrimin,
dhe si Perendia yne na çlirove nga Sketerra. Pra
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me zg te lavderojme, se veç teje tjater s’ njohim.
Zot qe nuke te tregohen as misteret as çudite,
se Kusarin qe nga Kryqi ne Parajsen na e shpure, dhe me Ngjalljen e ndriçuar pasurove tere
boten. Jesu Krisht i zemerdhempshur, meshirona
dhe shpetona.
Myrreprureset ne varrin qe menate te kerkonin, dhe s’ te gjetne dhe nje Gngjell i gezoj me
Ngjalljen tende, dhe i çoj te lajmerojne Apostujt’
e deshperuar, se u-ngjalle dhe na fale, perdellimin dhe shpetimin.
Van’ ushtaret ne Judenjte dhe u thoshin te habitur: Kot i beni keto mbledhje, Ngjallj’ e Krishtit nuke fshihet, dhe me kot mos u-mundoni po
degjoni dhe besoni: Gngjelli mi varrin zbriti dhe
e rugullizi gurin, dhe nga tmerri u-permbysme
dhe u-beme si te vdekur; dhe ay i porrositi Grate
qe vajtonin rotull: Ç’ e kerkoni dhe ç’ e qani kur
ay u-ngjall nga varri, lajmeroni Apostujte dhe
therrisni qe te gjithe: Zoti Krisht u-ngjall nga
varri, dhe na shpuri ne Parajsen.
TINGGLLI TGRTHOR I DYTG
THIRRTORET E MBRGMGS
Mundje pate o Zot, kunder te paudhit, mi Kryqin u-mbertheve, qe t’ i ngresh ata qe banojne
ne erresire, o Jesu Krisht o Shpetimtar i lire ner
te vdëkurit, o burimi i jetes qe ndrit gjithenjë, i
fuqishim Kryezot meshire kij per në.
Sot Zoti Jesu Krisht, si e shkeli vdekjen, u-
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ngjall sikunder thoshte, edhe i dhuroj gezimin
gjindjes se njëresve, pra therresim me ze te math,
edhe thomi hymnin faqeza: 0 burim jetesor, ti
o dlell qe ndrit, i fuqishim Kryezot, meshire kij
per në.
Zot qe ndodhesh kudo, ku do te ikim në mekataret, ku valle do te futemi? Perpjete ne qell?
Atjë po banon. Ne Sketerren? Atjë shkele gjarperin. Apo thelle ne funt te detit? Atjë kë doren
vet’ o Zot. Me ty pra perikim sot, dhe pergjunjemi dhe te lutemi: Ti qe u-ngjalle perseri, meshire
kij per në.
Me Kryqin tent o Jesu po mburremi, dhe hymnojme Ngjalljen tende, dhe tok e lavderojme sot,
se ty te kemi Perendi, dhe s’ njohim tjater pervëç se ty.
Zotin e bekojme gjithenjë, edhe hymnojme
Ngjalljen e tij; se mi Kryqin u-mberthye, dhe
vdekjen e shkeli me vdekje.
Lavdi fuqise sate o Zot, se e dermove krejt,
atë qe ka fuqln' e vdekjes, na perserite me Kryqin tent, edhe na dhurove jeten dhe paprishjen.
Varrimi yt o Zot, i dermoj vargonjt’ e Ferrit,
dhe Ngjallja prej se vdëkuresh, e ndriti tere boten, o Zot lavdl me ty.
LAVDI DHE TANI, HYJLINDGSORE
Cili s' te lumeron tani, Shen Mari Virgjereshe?
Cili valle nuk hymnon lindjen tende te shenjte?
Se Bir’ i Zotit Perendi na ndriti i vetemlinduri, se
ay prej teje u-misherua pa at’ e pa shpjegim, si
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Perendl qe ishte edhe na u-be njeri pa ndryshlm
permi dhë, dhe s’ ish i ndar’ aspak prej natyrave,
i forte prej te dyjave, na u-njoh i paperzieri. Ati
pra lutu-i, o Zonje Hyjlfndese, te na dhuronje hir
tc shpirteve.
PASVARGJET E MBRGMGS
Ngjalljen tende o Shpetimtar Jesu, Gngjejte
ne qell e hjnnnojne sot; vleresona dhe mi dhene
në njërezit, qe te te lavderojme zemerkthjellet.
Theve portat e klperta, edhe llozet e burgut te
Ferrit, i fuqishim si Perendi, ngrite njerine e rezuar lart ne qell, perandaj pra edhe në therresim
dhe thomi: U-ngjalle prej se vdëkuresh, o Zot
lavdl me ty.
Shove mallkimin e vjeter, kur u-mbertheve mi
Kryqin o Krisht, edhe kur hyre ne varrin. Dhe
Grate Myrreprurese, te kerkonin me lote dhe
thoshnin: Mjer’ o Shpetimtar i botes! Si dignove
te banosh ne varrin, si te vothn’ e ku te vun’ e ku
te fshehne? Dhe Gngjelli u thirri atyre: Pushëjini vajtimet, edhe thojuni Apostujve, se Zoti
Krisht u-ngjall nga varri, dhe gjithe besnlkeve
u dhuroj, ndjesen e mekatave.
U-mbertheve permi Kryqin o Krisht, dhe plaçkite Sketerren kur u-varrose, u-ngjalle i tridiçim, me lavdi Perendie, dhe gjithe besnlkeve,
u dhurove pa kursfm, ndjesen e mekatave.
LAVDI DHE TANI, HYJLINDGSORE
Krishti i cili na krijoj dhe na çliroj, Mari Hyjlindese, lindi per çudl si biri yt, nga trupi posi
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njeri, dhe nga trashegimi i stergjysherve na
çliroj; pra ty te lutemi, si Nen’ e Perendise, Virgjereshe me lavdi, pa prere te therresim, si Gngjelli te thomi: Lum' o Shen Marf, ti o mprojtje
dha strehe, edhe shpetim i mekatareve.
PGRLGSHORET
Arthne Forcat Gngjellore mi varrin tent, dhe
ata qe ruanin rane permbys mi dhë; dhe ish atjë
Maria, dhe kerkonte ne varrin kufomen e bekuar; e çveshe fare Ferrin dhe nuk u-ngave prej
tij; e pë atjë Virgjereshen dhe jeten asaj i dhë.
Ti qe u-ngjalle se vdëkuresh, lavdi me ty.
Ti qe e lumerove Nenen tende, pesove dyke dashur dhe ndrite mi Kryqin, dhe e shpetove Adamin, dhe lajmerove Gngjejte dyke thene: Gezohuni se u-gjet ajo shqerre qe na humbi. Ti qe i
regullove te gjitha me urtesl, o Zot lavdi me ty.
NDGNJGSORET
Kur varri ish i hapur, dhe Sketerra vajtonte,
Maria u therriste Apostujve te fshehur: Dilni o
punetore te vreshtes, leçiteni lajmen e Ngjalljes:
U-ngjall Zoti dhe i fali botes, perdellimin e math.
LAVDI. Maria Magdalena ardhi ne varrin
tent o Zot, edhe qante dhe bertiste, dhe te kujtonte kopshtar dhe te thoshte: Ku e fshehe jeten e
pasosur? Ku e vure Mbretin e Kerubimeve? Se
ushtaret qe e ruanin, u-bene si te vdekur nga frika; ose nëmani Zotin ose therrisni me mua: Ti qe
vdiqe dhe i ngjalle te vdëkurit lavdi me ty.
TANI. Gjedeoni dhe Davidi e parethane, lind-
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jen tende o Virgjereshe, se Fjala e Perendise,
zbriti si vese prej qiellit, mi aren e shenjte ku
mbiu Krishti, per shpetimin e botes o Hirplote.
Nene dhë te varrosne me lot e vaj; dhe vul’ e
pabese t ’ u-vu mi gur; dhe si nje Mbret kur po
flinje, ushtaret te ruanin o Krisht; po i permbyse te gjithe kundreshtaret pa pritur, me Ngjalljen o Zot i math.
LAVDI. Jonaj e paretha varrimin tent, dhe Simeoni e çfaqi Ngjalljen tende, te perendishme
dhe te pavdekur o Krisht; se zbrite si i vdekur
ne varrin, dhe i dermove portat e Ferrit; dhe ungjalle me shkelqim si Kryezot, per shpetimin e
botes, o Perendl o Zoti Krisht, edhe i ndrite te
erresuarit.
TANI. 0 Hyjlindese e Shenjte, me lutje perpara Birit, qe u-mberthye dyke dashur permi
Kryq, edhe u-ngjall se vdëkuresh, Jesu Perendl
dhe Zot, shpetoji gjithe njërezit.
DGGJIMI
Me vdekjen vullnetare dhe jetebërese o Krisht,
i dermove portat e Ferrit si Perendi, na e çele
Parajsen e vjeter, dhe me Ngjalljen prej se vdëkuresh, na e shpetove jeten prej vdekjes.
SHKALLESAT
ANTIFON1.1 ngre perpjete syte me ty o Fjale,
kij meshire per mua, dhe fal-me jeten prane teje.
Kij meshire per në te poshteruarit, dhe artona
si ene, te perdorshime per ty o Fjale.
LAVDI DHE TANI. Shpirti i Shenjte eshte,
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shpetimi i te gjitheve; ay i frymeson te gjithe pas
vlercs, i larteson permi dhene, i fleteson edhe i
rrit, edhe i ngre perpjete.
ANTIFON II. Sikur te mos ishte Zoti me në,
nuk i benim dot balle armikut, se ay i larteson te
gjithe mundesit.
Mos ma zençin shpirtin, si nonje spurdhjak o
Fjale; mjeri une si do te shpetonj nga armiqte,
me dashurine qe kam per mekatat?
LAVDI DHE TANI. Me anen e Shpirtit te
Shenjte, vjen shenjterimi dhe miredashja, urtesia dhe paqja, dhe bekimi per te gjithe; se eshte
aqe i forte ne veperimet, sa Ati edhe Biri.
ANTIFON III. Ata qe kane besim me Zotin,
jane te tmerruar per armiqte, dhe te çudiçim per
te gjithe, se shikojne perpjete.
Te drejtet te kane perkrahes, se nuke bejne paudhesira o Shpetimtar.
LAVDI DHE TANI. Shpirti i Shenjte zoteron
mi te gjithe; ate e adhurojne Gngjejte ne qell,
edhe gjithe njërezit mi dhë.
PARGVARK. Ngrehu o Zot me tere forcen
tende, dhe eja dhe shpetona.
SHKURTORJA, TIN IPER IMON
Zoti Jesu Krisht, te gjithe varret i zbrazi, me
doren e perendishme si jetedhenes, dhe te vdëkurit i ngriti dhe i çliroj, dhe u fali Ngjalljen
njëresve, dhe Parajsen e Gngjejve; se eshte perhere shpetim, dhe Ngjallje dhe Perendi, edhe
jete per në.
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SHTGPIA
Kryqin dhe varrimin tent o Jetedhenes, e perhymnojme dhe e adhurojme në besniket; se e
ngryse Ferrin, si i pavdekur dhe fuqiplot, edhe
i ngjalle te vdëkurit, edhe i dermove portat e
Sketerres, dhe e permbyse mbreterine e vdekjes
si Perendl. Perandaj te lavderojme me mall, se
na shpetove nga shigjetat e gjarperit, se ti je
Perendl dhe jete per në.
LAVDGRIMET
Kryqi yt o Zoti Krisht, u fali besnikeve, shpetimin edhe Ngjalljen, pra me besim dhe me
shprese, ty te lavderojme, o Zot i gjithesise, meshire kij per në.
Varrimi yt o Zot, e çeli per njërezit Parajsen
Gngjellore; dhe te çliruar prej vdekjes, ty te lavderojme o Zot i gjithesise, meshire kij per në.
Tok me Atin dhe me Shpirtin Shenjt, hymnojme dhe Zotin Krisht, se prej se vdëkuresh ungjall, dhe i therresim me bese: Ty te lavderojme o Zot i gjithesise, meshire kij per në.
U-ngjalle i tridiçim o Krisht, dhe ngrite gjithe
njërezit, pas Profëteve dhe Shkripturave, pra
ty te lavderojme, o Zot i gjithesisc, meshire kij
per në.
Misteri i Ngjalljes sate, esht i frikshim dhe
i math o Zot; se dolle prej varrit si dhenter, e
shkele vdekjen me vdekje, dhe e çlirove Adamin;
Gngjejte pra lozin valle ne qell, dhe njërezit lav-
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derojne mi dhë, per meshiren tende o njeridashes.
0 Judënj te paligjet, ku jane vulat edhe argjendet, qe u dhate ushtareve? Thesari nuk uvoth po u-ngjall. Pra duallte te turperuar, se e
kini mohuar Krishtin, Zotin e lavdise qe pesoj
dhe u-varros, dhe u-ngjall se vdëkuresh; atë
adhurojeni.
Kur u-shilua varri o Judënj, si u-voth i vdëkuri, me ushtaret qe ruanin, dhe me vulat qe
vute mi gurin? Se dolli nga dyert’ e mbyllura si
Mbret. Pra ose na e ktheni te vdekur, ose adhurojeni si Perendi, dyke kenduar tok me në. Lavdl
per Kryqin dhe per Ngjalljen tende o Zot.
Grate Myrreprurese o Zot, te arthne mi varrin
dyke vajtuar, dhe kerkonin kufomen qe ta my
rosnin; dhe gjetne nje Gngjell te ndriçim, qe
rrinte mi gurin, dhe ay u foli dyke thene: Si e
kerkoni te gjallin me te vdëkurit? Lajmerojini
Apostujte, qe u-ngjall prej se vdëkuresh, dhe i
fali botes perdellimin e math.
TINGGLLI I RGNDG
THIRRTORET E MBRGMGS
Ejani te ngazellohemi me Zotin, qe permbysi
fare forcen e vdekjes, dhe i ndriti te varrosurit
e Ferrit, edhe le te therresim me Gngjejte: 0 Shpetimtar jetedhenes lavdi me ty.
Durove Kryqin o Jesu, dhe varrimin per në; me
vdekjen si Perendi, vdekjen e permbyse krejt;
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adhurojme pra Ngjalljen e tridlçime, o Zot lavdi me ty.
Kur e pane Apostujte Ngjalljen e Zotit Jesu
Krisht, qendruan te çuditur dhe thirrne kendimin engjellor: Ja ku eshte lavdia e Kishes, ja pasuria e Mbreterise; Zot qe vojte per në lavdl
me ty.
Ndonese te zune o Krisht, ca te paudhe pa
shpirt, po te kemi Perendl, dhe &’ na vjen turp
aspak; me kamçik te munduan, s' e mohojme;
mi Kryqin te mberthyen, nuk e fshehim; po me
Ngjalljen tende po mburremi; se me vdekjen na
fale jete; o Jesu Shpetimtar i njëresve, o Zot lavdl me ty.
Siç na leçiti Profeti Shen David, Jesuj u çfaqi
ne Sion, Apostujve te Shenjte madheshtm’ e vete; me çkelqlm u-tregua si Perendl, qe lavderohet gjithenjë, tok me Atin dhe me Shpirtin e
Shenjte, Bir i vetemlindur qe prej jetesh, Fjala
qe per në u-misherua mi dhene, dhe si i vdekur
u-shtri ne varr, edhe u-ngjall dhe u-ngjit ne qell;
o Zot lavdl me ty.
Zbrite ne Sketerren o Krisht ashtu siç deshe,
dhe Ferrin e Demoneve, e permbyse per jete; dhe
u-ngjalle se vdëkuresh, edhe Adamin e ngrite
tok, nga erresira dhe vargonjte lart ne qell; therresim pra me ze te math: Perendi Shpetimtar
Jesu, o Zot lavdi me ty.
Ne varrin u-vendose, si i fjetur o Jesu, dhe ungjalle se vdëkuresh, si Perendi i fuqishim, edhe
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Adamin e ngrite tok, nga erresira e Sketerres, o
Zot lavdi me ty.
LAVDI DHE TANI, HYJLINDESORE
Na u-çfaqe Nenc, Shen Mari mi natyren, mbete prape e Virgjer, permi mendjen e njëresve,
edhe lindj’ e habiçime, s’ ka shpjegim me gjuh’ e
s’ ka tregim; kjo çudi e madhe o Hyjlindese
Mari, nuke merret vesh as permi dhen’ as lart
ne qiellin. Kur Perendia urdheron, permbyset
ligj’ e natyres.
PASVARGJET E MBREMES
U-ngjalle prej Sketerres, o drit’ e botes, edhe
njërezit e varrosur i bashkengjalle, o Zot lavdl me ty.
Atë qe u-ngjall se vdëkuresh, dhe ndriçoj njerezine, eni adhurojeni, se na çliroj nga zgjedha
e Sketerres, me anen e Ngjalljes se tij se tridiçime, edhe u fali besnikeve, ndjesen e mekatave.
Ti qe ke zbritur gjer ne Ferr per në, vdekjen
e permbyse krejt, dhe u-ngjalle se vdëkuresh,
dhe në na ke ngjallur tok, e lavderojme pra
Ngjalljan tende te ndriçime, o Zot lavdi me ty.
Na tmerrove o Zoti Krisht, kur na u-shtrive i
vdekur ne varr, po u-ngjalle se vdëkuresh si Perendi, dhe e ngjallë Adamin qe te therrët me ze:
0 Jesu njeridashes i vetem lavdi me ty.
LAVDI DHE TANI, HYJLINDESORE
Nene hien tende o Zonje, ja ku perikim sot,
dhe te therresim në njërezit, Virgjereshe dhe
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Hyjlindese, ti nermjeto dhe shpetona-i shpirtet,
nga barra e mekatave.
PGRLGSHORET
Dermove vdekjen e zeze me Kryqin tent, e çele Parajsen per nje Kusar, e ndrove vajin e Grave e bcre gas, dhe u lë porrosi per leçitje Dishëpujve. Se na u-ngjalle o Krisht Perendl, dhe i fale botes perdellimin e math.
Posi thesari i Ngjalljes o Hyjllndese, nxir-i nga
gropa e mekatave, ata qe kane besun me ty; se
ti e ke lindur Zotin, qe i shpetoj mekataret, o Virgjereshe perpara lindjes, Virgjereshe ne lindje,
Virgjereshe edhe pas lindjes.
NDGNJGSORET
Nene dhene te vune me lot e vaj, edhe vuP e
pabese t’ u-vu mi gur, dhe si nje Mbret qe po flinje, ushtaret te ruanin ne varr; te lavderonin
Gngjejte dhe Grate Myrreprurese: U-ngjalle o
Zoti Krisht, dhe botes i f ale meshire dhe shpetlm.
LAVDI. Ti qe plaçkite Sketerren me vdekjen
e tmërrshime, edhe gjindjen e njëresve, me
Ngjalljen tende te ndriçime, na e ngjalle o Krisht
Perendi, njeridashes lavdi me ty.
TANI. Krishtit qe vojti mi Kryq per në, dhe
qe nga varri u-ngjall me lavdi, dhe qe dermoj
fuqin’ e vdekjes me vdekje, iu-lut o Hyjlindese,
Virgjerësh’ e bekuar, per shpetimin e besnikeve.
Nga i vulosuri varr o Krisht, me lavdl u-ngjalle se vdëkuresh dhe shkove ne qell, edhe kur
ishin mbyllur portat, dolle perpar’ Apostujve, o
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Ngjallj’ e te gjitheve, Frymen e drejte na dhë me
ata, dhe ndjesen e mekatave.
LAVDI. Ne varrin rentn’ e vane qe menate,
me vaje Grate Myrreprurese, dhe kur ushtaret
te ruanin, ty o Mbret i gjithesise, thoshin plot me
hidherim: Kush e rugullis nga varr’ i tij gurin?
U-ngjall i madhi Lajmes i keshillave, dhe vdekjen e shtypi krejt, Shpetimtar jetedhenes lavdi me ty.
TANI. Lum’ ti o Shen Marl, Virgjereshe hirplote, ti o liman dhe mprojtje e gjindjes njerezore; se ti e ke lindur Krishtin, Shpetimtarin e botes, se ti je e vëtemja Nene Virgjereshe, per jete
e bekuar dhe e lavderuar; ti pra nermjeto pa pushim, tu fale besnikeve, ndjesen e mekatave, dhe
paqen tere botes.
DGGJIMI
Ti qe more fytyren tone, dhe durove kryqesimin trupesor, shpetona me Ngjalljen tende, o
Krisht Perendi si njeridashes.
SHKALLESAT
ANTIFON I. 0 Shpetimtar qe i ktheve nga
rrejtja, roberit e Siones nje here, zgjo-me me
frymen e jetes, dhe nxir-me nga roberia e pasioneve.
Ay qe mbjell hidherime, dhe lote dhe agjerime
ne juge, ay do te kore duaj gezimi, per ushqimin
e jetes se pasosur.
LAVDI DHE TANI. Me anen e Shpirtit te
Shenjte, burojne thesaret e shenjta, urtesia dhe
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frika e Perendise; ati i ka hie adhurimi, dhe lavdia dhe fuqia.
ANTIFON II. Ne mos e ndertofte Zoti shtepln’ e shpirtit, me kot po mundohemi, se pa ate
nuke bchet, asnjë pune dhe asnjë f jale.
Shenjtoret e frymesuar prej Shpirtit te Shenjte, lulezojne nga zemra e tyre, doktrina aterore
adoptimi.
LAVDI DHE TANI. Me anen e Shpirtit te
Shenjte, kane jete te gjithe, se eshte Perendl i
plotte, dhe drite e paafruarshme.
ANTIFON III. Ata qe i kane frike Zotit, e kane gjetur udhen e jetcs, dhe do te jene te lumur,
tani dhe perhere me lavdl te f jeshte.
Dyke pare sternipet e tu, reth tryezes sate o
Kryebari, gezohu dhe ngazellohu kur ia shpie
Krishtit.
LAVDIDHE TANI. Shpirti i Shenjte eshte deti i dhuratave, pasuria e lavdise, fusha e madhe e
drejtesise, se adhurohet edhe lavderohet, tok me
Atin dhe me Birin.
PARGVARK. Ngrehu o Zot o Perendia im,
lartesoje doren, dhe mos i harro te varferit e
tu ne funt.
SHKURTORJA
Fuqia e vdekjes nuke do te munde, t’ i permbanje njerezine. Se Krishti zbriti dhe i dermoj, dhe
i çkaterroj forcat e demoneve, e permbysi Skcterren, dhe Profetet me nje ze ngazellohen, se
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Shpetimtari i perkrah besniket. Pra dilni o besnike per Ngjalljen.
SHTGPIA
Dridheshin sot forcat e demoneve, Ferri dhe
vdekja prej njerit te Trinise. Dheu tronditej, portat e Sketerres u-tmerruan kur te pane; dhe kriesa e tere me Profetet gezohet, edhe te kendon
kenge triumfale, o Perendl qe dermove fuqine e
vdekjes. Le te brohoritim pra, dhe le t’ i thcrresim Adamit, në sternipet e Adamit: Se ay e solli
ketë Kryq; dilni o besnike per Ngjalljen.
LAVDGRIMET
Jesuj Shpetimtari u-ngjall, vdekjen e shtypi
ploterisht, o dhë gezohu dhe ngazellohu, dhe ti
o qell kendo lavdin’ e Zotit.
Passi e pame Ngjalljen prej varreve, adhurojme Zotin jetedhënesin, Jesune te vëtemin te
pamekatme.
Pa prere adhurojeni, Jesu Krishtin qe u-ngjall
si Zot; se na ndriçoj dhe na shpetoj, nga çdo rezlk e çdo mallklm; Zoti Jesu Perendl Shpetimtar,
shpetona prej mekatave.
Si do tja çperblejme Zotit, te mirat qe na ka
bere? Fjal’ e Perendise u-be njeri per në; mireberes per mosmirenjohesit; çlirimtar per roberit;
Dleir i dejtesise per te ërretit; i papesuari umberthye mi Kryqin; drita mi Sketerren; jeta
mi vdekjen; Ngjallja per te vdëkurit. Le t ’ i therresim pra: 0 Perendi lavdi me ty.
I dermove portat e Ferrit o Zoti Krisht, dhe e
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shove mbreterm’ e vdekjes, me forcen tende te
madhe; dhe i ngrite te vdëkurit, qe flinin prej
jëtcve, me Ngjalljen e Perendishme, si Mbret i
gjithesise, o Zot lavdi me ty.
Eni te ngazellohemi me Zotin, dhe te defrejme
ne Ngjalljen e tij; se i ngjalli te vdëkurit, nga
vargonjt’ e pazgjidhur te Ferrit, dhe i dhuroj
njerezise si Perendi, jeten e pasosur dhe perdellimin e math.
Gngjelli qe shkelqente, ish i ndenjur mi gurin
e varrit jetedhenes, edhe Grate Myrreprurese, i
ungjillezonte dyke thene: U-ngjall prej se vdëkuresh, ashtu sikunder ju tha; lajmeroni Dishëpujt’ e tij, qe ju pret ne Galilë; edhe botes i fali,
jetcn e pasosur dhe perdellimin e math.
Persë e hothte tutje gurin e kryeçipte, o Judënj te paligjet? Ky eshte guri, qe e vuri Zoti ne
Sion; ky eshte guri, qe buroj ne shkretetiren uje;
ky eshte guri, qe u-çkeput prej malit virgjeror;
ky esht i Biri i njeriut, qe vjen mi ret’ e qlellit,
sikunder tha Profeti Daniël; dhe Mbreteria e tij
nuke do te kete mbarlm.
TINGGLLI TGRTHOR I KATGRTG
THIRRTORET E MBRGMGS
Kenge te mbremes, dhe adhurime te shpirtit,
te blatojme o Zoti Krisht, se je i mire dhe na ke
dhuruar shpetim, me Ngjalljen e tridfçime.
Zot edhe Perendi, mos na largo prej faqes sate,
se je i mire dhe na ke dhuruar shpetim, me
Ngjalljen e tridlçime.
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Lum’ o Sion’ e Shenjte, Nen’ e gjithe Kisheve,
banore e Zotit Krisht, se ti e para prite, ndjesen
e mekatave, me Ngjalljen e tridiçime.
Fjal’ e Perendise Atit, i lindur qe prej jëteve,
dhe ne kohet e perfuntme, prej Marise u-misherua dhe u-çfaq mi dhë, duroj me dashje kryqesimin edhe vdiq per në, edhe tere njerezine e ndriti dhe e shpetoj, me Ngjalljen e tridlçime.
Ngjalljen prej se vdëkuresh, e lavderojme o
Krisht, se gjindjen njerezore e çlirove per jete,
nga tirania e Sketerres, dhe botes i dhurove si
Perendi, jeten e pasosur dhe perdellimin e math.
0 Shpetimtar o Jesu Krisht, i vetemlindur Bir
dhe Zot, qe u-mbertheve permi Kryq, dhe pas tri
ditsh u-ngjalle lavdl me ty.
Te lavderojme o Zoti Krisht, se ke duruar permi Kryq, nje vdekje te tmërshime, dhe te adhurojme, Shpetimtar dhe Perendi; mos na largo
prej faqes sate po degjona dhe shpetona, me
Ngjalljen e tridlçime.
LAVDI DHE TANI, HYJLINDESORE
0 Mbreti Krisht qe rri ne qell, nga njeridashja jote, u-duke mi dhene, dhe me njerine u-shoqcrove; se prej Zonjes Shen Marl, more trupin si
njerl, edhe linde prej asaj, me nje shtim çuditerisht, nje person’ e Bir, me dy natyra, po nje nga
e qënura; pra te plotte si nje Perendi, te plotte
dhe si njeri, te leçitim gjithenjë, dhe te refejme o
Jesu Shpetimtar dhe Zot; prane ati nermjeto o
Hyjlindese, qe te shpetojme prej rezikeve.
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PASVARGJET E MBRGMGS
Mi Kryqin u-ngjite o Jesu Krisht, Zot permi
qell dhe rop permi dhë; vdiqe si njeri per në, ti o
jet’ e pavdëkshime, drit’ e vcrtetc, qe ndrit me t’
erret kudo, dhe per te renet je Ngjallja e te gjitheve. 0 Shpetimtar o jetedhenes lavdi me ty.
E lavderojme Zotin Krisht, qe u-ngjall se vdëkuresh, se shpirtin edhe trupin njerezor, i ndau
nga njerjatra kur pesoj; shpirti zbriti gjer ne
Ferr, te cilin e plaçkiti, dhe ngjalli te vdëkurit;
trupi ne varr nuk u-tret, se ish i bekuar i shenjte,
i Shpetimtarit te shpirteve.
E lavderojme me kenge o Zoti Krisht, Ngjalljen tende te tridiçime, se na çlirove prej mekatave, dhe tiranise se Ferrit, edhe si Zot na dhurove,
jeten e pasosur, dhe perdellimin e math.
0 Zot i gjithesise, qe ke dhene dhe qiellin, vojte
kryqesimin, dhe na çlirove prej pasioneve, dhe
u-varrose dhe u-ngjalle, e ngrite Adamin tok si
Perendi, dhe na dhurove jetcn e pasosur, dhe
perdellimin e math.
LAVDI DHE TANI, HYJLINDGSORE
Hyjlindese e shenjte, qe Perendin’ e linde virgjerisht dhe truperisht, Nena e Zotit te larte,
unju dhe prltna-i lutjet e sherbetoreve, se ti
perhër’ u fal besnikeve ndjese per fajet, pra dhe
tani nermjeto perpara Trinise, dhe falna shpetun te gjitheve.
PGRLGSHORET
Qe lartazi zbrite o Zoti Krisht, dignove varrim
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te triditeshme, qe te na mprosh te na çlirosh nga
çdo pesim; ti qe jeten edhe Ngjalljen na dhuron,
0 Zot lavdi me ty.
Ti qe linde per në prej Virgjereshes, dhe durove vdekje permi Kryq; ti qe shkele vdekjen
me vdekje, dhe u-ngjalle si Perendl, mos i harro
ata qe gatove me doren tende; kij meshire dhe
njeridashje, prit-e Nenen qe nermjeton per në,
dhe shpetoje o Shpetimtar, popullin e deshperuar.
NDGNJGSORET
U-ngjalle me lavdi, ti o jet’ e pasosur, Gngjelli
mi gur, keshtu u thoshte Grave: Eni pushoni lotet, dhe Apostujte lajmerojini, ëjani dhe bertisni:
Krishti u-ngjall dhe fluturoj ne qiellin, dhe e
shpetoj si Zot meshireplot, gjindjen njerezore.
TIN SOFIAN
LAVDI. Kur u-ngrite prej varrit o Zoti
Krisht, porrosite me gas Myrreprureset, t’ u thone Dishëpujve, qe u-ngjalle se vdëkuresh, edhe
rendi Shen Pjetri, edhe hodhi nje sy mi varr, dhe
kur pa brenda drite çudine s’ e merrte vesh; po
kur pa prokofin, dhe pelhurat e bardha, menjane te hëdhura, po kufoma atjë s’ qe më; te therriste me ze te math: Zoti Krisht lavdi me ty, se
ti na shpetove te gjithe si Perendl; se ti ke qene
prej jete, drita dhe dlell’ i qiellit.
TANI. Ti o porte qellore o Shen Mari, ti o mal
1 shenjte plot me shkelqim, o re udhehëqese, ti o
shkalle e qëllshime, ti o Parajs’ e mëndeshme,
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per Even shpetonjese, ti o thesar i botes i shtren jte i çmuarshim; ti o Nen’ e shenjte, ti shpetimin
na solle, nga fajet e prinderve, dhe mallkimet e
gjysherve. Perandaj te therresim: Nermjeto prane Birit tent, te na dhuronje ndjesen e mekatave,
neve qe sot e kremtojme, beserisht kujtimin tent.
Vulat mi varrin tent, t ’ i vune o Zoti Krisht,
gurin qe prej deres e rugullizi Gngjelli. Dhe Grate Myrreprurese i lajmeruan me nxitim, Apostujte dhe Dishëpujte, qe ishin te mbledhur ne
Sion, qe u-ngjalle ti o jeta e botes, dhe u-dermuan vargonjt’ e vdekjes. 0 Zot lavdi me ty.
LAVDI. Ne varrin tent o Krisht, Grate myrra
te suallne, dhe zerin engjellor, e degjuan me çudi: Mos vajtoni me lote, gas dhe jo helm Apostujve shpjëruni; thirrni dyke hymnuar, qe Shpetimtari u-ngjall se vdëkuresh, dhe e shpetoj si
Zot meshireplot, gjindjen njerezore.
TANI. Me ty gezohet o Hirplote, tere kriesa,
sistemi i Gngjejve, gjindja e njëresve, o tempull
i shenjteruar, Parajse shpirterore, mburrje virgjerore, prej se ciles u-misherua, dhe u-be djale
Perendia yne i perjetme. Se memen tende e beri
fron, dhe gjirin tent e beri më te gjere se qielli.
Me ty gezohet o Hirplote, tere kriesa, lavdl me ty.
DGGJIMI
Myrreprureset qendruan mi varrin e Jetedhënesit, e kerkonin Jesune, te pavdëkurin midis te
vdëkurve, dhe passi i muame lajmet gazmore
prej Gngjellit, u thane Apostujve: Krishti u-
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ngjall se vdëkuresh, dhe i fali botes perdellimin
e math.
SHKALLESAT
Qe prej djalerise armiku me nget, edhe me
ndes me pelqyrat; po une e thyenj me besimin,
qe te kam ty o Zot.
Ata qe urrejne Sionen, do te çduken si bari, se
Krishti do te kore me draper te mprehte.
LAVDI DHE TANI. Me Shpirtin e Shenjte
rojne te gjitha, se eshte drite prej drite dhe Zot
i Math; e hymnojme pra tok me Atin dhe me
Birin.
ANTIFON II. Zemra ime u-mprofte, me friken tende dhe me perunjesine, dhe mos u-rezofte
me kryelartesine, perpara teje o meshireplot.
Ay qe ka shprese me Zotin, nuke do te kete
frike, kur zjarri do t ’ i djege, dhe do t’ i mundonje te gjithe.
LAVDI DHE TANI. Me anen e Shpirtit te
Shenjte, çdo njeri i perendishme behat profët,
edhe ben çudira me anen e Trinise.
0 Zot te thirra, vcrma veshin dhe degjome,
perpara se te me ngresh prej dheut.
Te gjithe do te perendojne, dhe do te varrosen
ne dhë, po do te ngrihen prape dhe do te gjykohen, per te marre mundime ose çperblime, sipas
vëprave te jetes se tyre.
LAVDI DHE TANI. Me anen e Shpirtit te
Shenjte, mbreteron theollogjia e Trinise, me nje
Perendl ne tri persona: Ati i panisme, prej te ci-
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lit lindi Biri perpara jëteve, edhe Shpirti i Shenjte, i fronesuar tok me Atin dhe me Birin.
ANTIFON IV. Sa mire eshte qe vellëzerit te
banojne tok; ketyre Zoti u premtoj jetcn e pasosur.
Zoti qe zbukuron zambaket e ares, na porrosit te mos kujdësemi per veshje.
LAVDI DHE TANI. Shpirti i Shenjte i permban te gjitha me paqe, se eshte Perendi i bashkeqenshim, tok me Atin dhe me Birin.
PARGVARK. Perendia dhe Zoti yne o Sion,
do te mbreteronje per jete bres pas brezi.
SHKURTORJA, OS APARKHAS
U-ngjalle prej se vdëkuresh, dhe ngrite te varrosurit, dhe ngjalle dhe Adamin tok, edhe Eva
lot valle per Ngjalljen e shkelqyer, dhe anet e
boteve po bejne panair, per Ngjalljen e tridiçims o meshireplot.
SHTGPIA
E plaçkite mbreterine e Sketerres, i ngjalle te
vdëkurit, i hase Grate Myrreprurese, dhe u lajmerove Apostujve triumfin, dhe e ndriçove kriesen, o Shpetimtar, jetedhenes dhe njeridashes.
Perandaj edhe bota gezohet, per Ngjalljen e
tridiçime o meshireplot.
LAVDGRIMET
Zct i Math, edhe kur qendronje i lidhur, dhe
prej Pillatit gjykoheshe, prape s’ u-largove prej
fronit, prane Atit lart ne qiellin; u-ngjalle se
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vdëkuresh, çlirove te burgosurit, nga roberia e
te paudhit, dhe shpetove gjithe njërezit.
Zot i Math, brenda ne nje varr si te vdekur, te
vendosne dhe te ruanin, posi nonjë Mbret qe po
flinte, legjionet e ushtareve, dhe vune vula mi
gur, per ty thesar i jëteve, po ti u-ngjalle dhe u
fale, perdellimin gjithe shpirteve.
Zot i Math, Kryqin si arme kunder djallit, na
dhurove mekatareve; trembet pra dhe dridhet,
se nuke munt ta shohe dot fuqin’ e tij; se çdo te
vdekur e ngjall, dhe vdekjen e permbysi krejt,
perandaj pra adhurojme, Ngjalljen tende te tridiçime.
Gngjelli, qe leçiti Ngjalljen tende, i tmerroj te
gjithe rojtesit, edhe Grat’ i lajmeroj dyke thene
Si kerkoni te gjallin me te vdëkurit, u-ngjail qe
prej varrit, dhe botes i fali shpetimin e shpirteve.
Vojte permi Kryq, o Shpetimtar o Jesu per në,
durove varrim per tri dit ne dhë, qe t’ i çlirosh te
gjithe besniket, edhe t’ i shpiesh lart ne qell, dhe
na fale jeten, edhe Parajsen ku gezohen Gngjejte, me Ngjalljen e çudlçime prej se vdëkuresh.
Adhuronj me kendime, o Shpetimtar Jesu, varrimin e tri diteve, dhe Ngjalljen e ndriçime, se
na çlirove nga Ferri i zi, dhe na dhurove si Zot
dhe Perendi, meshiren dhe ndjesen e mekatave.
Varrin ta ruanin naten, ordit’ e ushtareve, edhe vune vula mi gurin, po ti si Zot dhe Perendi
u-ngjalle se vdëkuresh.
Kur zbrite ne Ferr o Zoti Krisht, dhe ngjalle te

LUT6SORJA

131

varrosurit, demonet e mundur therrisnin: Cili
eshte ky qe dermoj, mbreterm’ e vdekjes? Eprita
si njerl, dhe ndriti si Perendi, o Shpetimtar lavdl me ty.
DGRGIMGSORET
I. Mblidhuni me Dishëpujte, ne mal te Galilese, ku po na thote Zoti Krisht, se e ka marre
forcen, kudo mi dhen’ e mi qellin; se atjë Pagezimin, per gjithe kombet urdheroj, n’ emer t’ Atit
e Birit e Shpirtit Shenjt, dhe keshtu te mbëtemi
te bashkuar, per jete pas premtimit tij, gjer ne
fundin e jetes.
Gas pate me Dishëpujte, o Mari Virgjereshe,
se e shikove Zotin Krisht, qe u-ngjall pas tri ditesh, qendroj ne mezin e tyre, dhe atjë Pagezimin, per gjithe kombet urdheroj, n’ emer t’ Atit
e Birit e Shpirtit Shenjt, te besojne Ngjalljen e
Shpetimtarit, dhe te hymnojme ty me mall, Virgjereshe dhe Zonje.
II. Kur pane Myrreprureset, gurin te rugullizur, prej varrit po gezoheshin, se shikuan nje
Gngjell, qe ndritte dhe vetetinte, dhe atyre u
thoshte: U-ngrit nga varri Zoti Krisht; shokeve
tok me Pjetrin u thoni pra, shkoni dhe shikojeni lart ne malin, se ju pret ne Galilë, si u tha gjithe miqve.
Te pershendoshi Gngjelli, dyke thene Gezohu,
o Shen Mari Hyjlindese, Gngjelli rugullizi, gurin e rende prej varrit, dhe i pari na çfaqi, qe do
te linde Zoti Krisht, tjatri ndriti dhe thirri Jesuj
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u-ngjall, gas te math e jo vajtim edhe qarje, per
Grate Myrreprurese, edhe per Apostujte.
III. Krishti u-ngjall se vdëkuresh, pa dyshim
dhe pa f jale, Marise pra ne varr iu-çfaq, dhe pastajza e pane, ata qe shkonin ner arat, dhe ne
funt Apostujte, per Pagezimin i dergoj, n’ emer
te Shen Trinise dhe perserl, fluturoj ne qellin
nga kishte zbritur, edhe keto i vertetoj, me shumiee prej shenjash.
0 Shpetimtar o Zoti Krisht, qe shkelqeve
prej varrit, si dhënteri dhe dielli, dhe plaçkite
Sketerren, dhe vdekjen e abolite, lutjet nenes
degjoja, dhe driten tende na dergo, per te ndritur çdo zemer edhe çdo shpirt, drite gjithe njëresve te baresin, pas porrosive qe na dhë, ne patekat e paqes.
IV. Te ndritur prej virtutave, ëjani t' i shikojme, ne varr te jetepruresit, Gngjejte shkrepetites, te cilet u flasin grave, qe kane unjur syte:
U-ngjall Jesuj se vdëkuresh, rentni edhe shikoni brenda ne varr, dhe te gjithe binduni si Shen
Pjetri, dhe qe te gjithe mblldhuni, qe ta shikojme
Krishtin.
Gezohuni u thë o Zot, dhe mallkimin e vjeter,
te hidhur te stergjysherve, e pemdave dhe solle,
gezim per boten me Ngjalljen, Jetedhenes gezona, me anen e Hyjlindeses, ndritna zemren dhe
shpirtin me perdelllm, qe te te therresim o njeri-
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dashes: Lavdi o Perendi'-njeri, Ngjalljes sate
per jete.
V. Udh’ e jetes o Zoti Krisht, me Kleopen dhe
Luken, si udhetar barite tok, dhe n’ Emmaus unjohe, kur theve buken ne sofer, edhe zemrat
dhe shpirtet, atyre po u-digjeshin, kur u flisnje
per Shkronjat ne udhetim, dhe shpjegonje vojtjet qe ke duruar. Le te therresim pra U-ngjall!
Pjetrit iu-duk me shoket.
Hymnonj meshiren qe s’ ka funt, Beres i gjithesise, se zbraze veten per çudi, edhe more natyre, më te perunjur dhe vojte, dyke lindur prej
Zonjes, dhe Virgjereshes si njeri, u-varrose dhe
zbrite ne Ferr per në, per shpetimin dhe ndriçimin e botes, me lutjet e Hyjlindeses, o Zot i zemerdhempshur.
VI. U-çfaqe si njeri o Krisht, Shpetimtar nga
natyra, dhe hengre me Dishëpujte, si u-ngrite
prej varrit, i çove te pagezojne, dhe pendim te
leçitin, dhe shkove prane Atit lart, si u dhë shigurimin qe do tu çosh, Shpirtin Tereshënjt dhe
Ngushellimtarin. Lavdi o Perendi-njeri, Ngjalljes sate per jete.
0 krijetar i boteve, o Zot i gjithesise, prej Shen
Marise more trup, dhe njeri pa ndryshuar, per
njërezit na u-bere; na perserite shpirtin, te prishur prej mekatave, ti qe linde prej Ncnes çuditerisht, pra therresim beserisht qe te gjithe, me
lavderim dhe brohori: Zonj’ e botes gezohu.
VII. Kur mesuan Dishëpujte, prej Marise qe
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Zotin, e ngritne qe nga varr’ i tij, rendi Pjetri
dhe tjatri, nxenes i dashur i Krishtit, dhe kur
arrm’ e pane, pelhurat te peshtjëllura, dhe te hëdhura tutje ne çipin tej, dhe mbulesen permi koken veç tyre, u-qetesuan ploterisht, gjer sa pane Jesune.
Çudira te papritura, per mua ke punuar, o
Shpetimtar o Zoti Krisht, se ke zbritur prej qellit, ke lindur prej Virgjereshes, u-mbertheve mi
Kryqin, dhe vdekje vojte permi Kryq, dhe ungjalle prej varrit plot me lavdl, dhe prej vdekjes e çlirove njerine; lavdi me ty o Zoti Krisht,
Zot i gjithefuqishim.
VIII. Gngjejt’ e ndriçim kur i pa, brenda ne
varr te Zotit, Marf e shkrete u-çudlt, edhe Krishtin s’ e njohu, po si kopshtar e pyeste: “Thuajme ku e vure, trupin e Zotit Jesu Krisht?” Dhe
kur i thirri emrin e mori vesh. “Mos me prek
tani” i tha Shpetimtari; “se shkonj ne qell tsk
Ati im, Vllëzerit lajmeroji.”
Ke lindur o Hyjlmdese, njerin prej Shen Trinise, me dy natyra Zotin Krisht, dhe me dy veperime, po nga persona te njeshme; pra iu-lut
pa pushuar, per hirin e besnikeve, qe t’ i shpetonje nga leqet qe u kurdis, i paudhi djall Satan
se te gjithe, me ty perikim o Marf, Nene dhe Virgjereshe.
IX. Kur ishin mbyllur dyerte, ti o Zot brenda
hyre, edhe me Shpirtin Tereshënjt, Apostujte i
mbushe, passi u fryre me paqe, dhe u fale te drej-
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ten, per ndjesen e mekatave, dhe Thomajt ia treg’ove pas tete ditsh, brinjen edhe duarte si nje
prove, pra te therresim Ti je Zot, dhe ti je
Perendia.
Kur e shikove Birin tent, qe prej varrit te ngritur, o Zonje dhe Hyjllndese, o Marl Virgjereshe,
çdo hidherim e harrove, qe durove si Nene, kur
e mberthyen permi Kryq, dhe me gas u-permbushe dhe lumeri, dhe e lavderove me Apostujte: Ata pra qe Hyjllndese, te leçitin shpetoji.
X. Per peshk ne gjolin duallne, prane Tiberiades, Shen Pjetri me Dishëpujte, te bijt’ e Zebedeut, me Shen Thoman’ e me shoket. Krishti
i porrositi, t’ i hedhin rjetat djathtazi, zune pishqe pa mase dhe ra me not, Pjetri dhe i vajti Jesujt i cili, u-duk se treti dhe tregoj, buk’ e peshk
mi thengjijte.
Zotit q’ u-ngjall se vdëkuresh, pas tri ditesh
prej varrit, iu-lut per në Hyjllndese, qe me mall
te hymnojme, me keng’ e me lumerime, se te kemi perikje, dhe mprojtese perkrahese, nermjetare perpara Zotit Jesu, se na ke besnike dhe
adhuronjes, edhe prej teje gjithenjë, presim o
Nene ndihme.
XI. Pas Ngjalljes se tridiçime, e pyete Shen
Pjetrin, o Zot tri here “A me do?”, dhe barl e
çaktove, t ’ i ruante dhent’ e tua, dhe kur pa shokun tjater, q’ e deshte shume Zoti Krisht, e pyeti Jesune “Po ky ç’ kerkon?” Po Jesuj i tha “Kur
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dua te mbetet, gjer sa te kthehem perseri, ç' ke
ti o Pjetr’ i dashur?”
Mistër i tmershim dhe i math, o çudi e papritur, me vdekjen vdekja ploterisht, u-dermua
prej Zotit. Te gjithe pra te hymnojme, o Zoti
Krisht o Perendl, Ngjalljen tende te Shenjte
plot me lavdi, edhe Shen Marise qe te ka lindur.
Me nermjetimet e asaj, na shpeto prej Sketerres.
LAVDITG MGNGJEZORE
I, T. I. Kur ne malin e Galilese Apostujte, te
helmuar shkonin lart me vrap, u-çfaq Jetedhënesi; dhe si iu-falne me nderlm, edhe degjuan
porrosdne, t’ i pagezojne te gjithe, u-derguan ne
boten e paganeve, leçites te Ngjalljes se tridiçime, dhe ngjitjes ne Parajsen e Shenjtoreve, dhe
me ta premtoj te mbetet, gjer ne mbarimin e
jëtcve, Jesuj Perendi, Shpetimtar i besnikeve.
II, T. II. Kur me myrrat u-afruan, Grate tok
me Mariamen ne varr, dhe po pyesnin veten, si
do ta zbulonin varrin e Jesujt, ja guri u-duk i rugullizur, dhe djal' i perendishme, u pushoj çqetesimin qe po ndjenin ne shpirt: U-ngjall se vdëkuresh, Shpetimtari Zoti Krisht, keshtu leçituni Dishëpujve te tij ne qytët, qe ne Galilene me
vrap, e shihni perserl, Perendine qe u-ngjall, si
jetedhenes dhe Kryezot.
III, T. III. Kur Maria Magdalena, u lajmeronte Apostujve te Shenjte, Ngjalljen e tridiçime prej se vdëkuresh, vajtin e pane vete me sy,
u-qertuan repte per ketë mosbesim; po kur u-
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forcuan si prej çudive dhe prej shënjave, per leçitjen e tij dergoheshin. Dhe ti o Zoti Krisht,
shkove perpjete perpara Atit ne qiell; edhe ata
leçitne kudo Ungjillin, ne boten e paganeve. Pra
në qe u-ndriçuam me ata, te lavderojme, per
Ngjalljen prej se vdëkuresh, dhe ndjesen e
fajeve.
IV, T. IV. Sapo u-gedhi, dhe Grate kishin ardhur mi varrin tent o Jesu Krisht, po nuk e gjetne dot kufomen, qe kerkonin me vajtlm, dhe
s’ dinin seç' te benin, kur u ndritne Gngjejt’ e
Zotit edhe u thane: Si kerkoni, ne varret Jesun’
e gjalle? S’ esht aty; u-ngjall siç kishte thenc;
ëjani kujtoni mire f jalet e tij. Grate leçitne, ungjillezimin e Gngjejve, po kjo lajm’ u dukej pralle Dishëpujve, aqe ishin errur me frik’ e mosbesim; po Shen Pjetri rendi shpejt, dhe si pa besoj çudite, dhe lavderoj me brohori dhe mall.
V, T. T. I. Sa urt’ i çfaqe çudite o Krisht! Se
Pjetri pa dhe nga pelhurat vetem, mori vesh qe
u-ngjalle si Zot prej varreve; po Lukes dhe Kleopes, u fole dyke udhetuar, po n’ ate mes, nuk unjohe menjehere me ta; keshtu pra u-qertove, si
ndënjesi i vetem ne Jerusalëm, qe nuke dinje
gjith’ ato qe kishin ngjare atjë. Po sikunder ua
deshte puna bisedove me ta, edhe profetit’ u
shpjegove kjarisht, dhe pastaj kur bekove buken, u-çfaqe ner ta; edhe atyre prape zemrat,
per njohjen tende u digjeshin; pastaj Dishëpuj-

138

KREMTORE

ve qe ishin mbledhur, me ze ua leçitne Ngjalljen
e tridiçime; o Zot meshire kij per në.
VI, T. T. II. 0 paq’ e vertët’ o Zoti Krisht, per
besniket mi dhë, u-çfaqe çuditerisht, pas Ngjalljes sate pas tri ditsh, dhe paqen tende ua dhë,
kur u-tmerruan nga ti; po friken e fandazmes
ua qetesove me vrap, dyke treguar kemb’ e duar
tok; dhe kur s’ besonin edhe ndenje dhe hengre
ne sofer, dhe u kujtove Shkripturat, dhe mendjen ua ndrite krejt, per çdo shtudim; pastaj i
shigurove per zotimin e Atit tent qellor, dhe i
bekove pastaj, dhe shkove tutje ne qell. Pra tok
me ata po te falemi, o Zot lavdf me ty.
VII, T. R. Ja nata shkoj dhe dita vjen, dhe ti
aty ne varr po qendron o Marl, se te errur mendjen tam e ke, edhe pyët ku e vendosne Zotin
Krisht, po shiko Dishëpujte dhe meso, si e kupetuan vetem me pelhurat, qe Jesuj u-ngjall prej
se vdëkuresh, dhe i kujtuan Shkripturat qe flisnin per te. Prej tyre dhe me ta, edhe në besojme
sot, dhe hymnojme ty o Jetedhenes Jesu.
VIII, T. T. IV. Maria nuke qan me kot, me
lot e helm e vajtim; se ja ku mori nje çperblfm,
se vete Gngjejte i thane, edhe ty te pa me sy o
Zoti Krisht, po si nje grua pa fuqi, mendjen e ka
permi dhë; e prapse pra dhe nuk e lë, te te preke
o Jesu; po çohet si leçitese, dhe i lajmeron, Apostujt’ e Shenjte me gezim, se Jesuj po ngjitet prane Atit midis Gngjejve. Pra vleresona te te shohim tok, kur perseri na vjen, o Jesu Krisht o Zot.
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IX, T. T. I. Kur ardhi koh’ e perfuntme, diten e pare te javes, perpara miqve dolle o Krisht,
provove çudine me çudl, nga der’ e mbyllur uçfaqe me lavdi, pas Ngjalljes sate se ndrlçime,
i mbushe Apostujte me gezim, dhe Shpirtin Tereshënjt u dhurove pa kursfm, edhe fuqin’ e
ndjeses se mekatave kudo u dhë, dhe Shen Thoman' e mjere nuk e lë, midis pabesise midis dyshimit te mbytej krejt. Ashtu dhurona pra tanl,
dije me themël, dhe ndjese prej mekatash, o Zot
lavdi me ty.
X, T. T. II. Pas zbritjes ne Ferr te Demoneve, dhe Ngjalljes prej se vdëkuresh, Apostujte
plot me helm, te deshperuar nga ndarja jote o
Krisht, iu-kthyen punes pishqeve; dhe ngisnin
lundrat e r jëtave, po s’ gjenin gjah gjekunt. Ahere ndrite ti mi ata, Zot i gjithesise, edhe rjetat
djathtazi i hithni u thë; dhe fjala jote veper u-be,
shumic’ e madhe pishqesh u-zu, dhe dark’ e madhe ish gati mi dhë, dhe qe te gjithe Apostujte
hengern’ atjë; edhe në per darken na vlereso tani, o Jesu njeridashes lavdi me ty.
XI, T. T. IV. U-fanese o Krisht, ner Apostujte mi dhë, pas Ngjalljes se ndriçime, edhe
Shen Pjetrit kullotjen e dhenve ia dhë, per atë
dashuri qe kish, edhe iu-lute t’ i kete kujdës,
keshtu i thoshte pra: Ne me do o Pjeter, shqerrat e mia i kullot, ti pra kullot-i dhent’ e mia.
Edhe ay dyke treguar mall edhe dashuri, pyeste
ç’ do te behej bashkedishëpulli. Ata te luten per
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në, kopenc tende pra ruaj-e, nga ujqerit q’ e perçajne o Krisht.
PGRLGSHORET E JAVGS
PGRLGSHORJA E SG HGNGS, T. IV.
0 IPSOTHIS
0 gjeneral i ushterive te qellit, në sherbetoret e pavyer degjona, dhe mprona gjithenjë dhe
nermjeto pa pushim, hap-i fletet mi te gjithe në,
dhe mbulona me drite, në qe po te lutemi, dhe
therresim me bese: 0 Shen Mehlll shpetona me
nxitim, prej çdo reziku, si prijes i Gngjejve.
PGRLGSHORJA E SG MARTGS, T. II.
MNIMI DHIQEU
1 drejti kujtohet kudo me kcnge, po ty t’ arrin
deshmimi i Krishtit, o Parerendes dhe Pagezor.
Se ti vertët u-tregove më i nderuari i Profëteve,
se u-vleresove per nderin te pagezosh te parelajmeruarin. Perandaj pra u-mundove per te verteten, dhe me gezim leçite ne mes te Ferrit, se
Krishti si njeri u-çfaq mi dhë, i cili ngre mekatin e botes, dhe na fal per gjithenjë meshiren
e madhe.
PGRLGSHORJA E SG MGRKURGS, T. I.
SOSON KIRIE
Ti shpetoje Zot, edhe ti bekoje popullin, edhe
trashegimin tent. Mundjen edhe triumfin, dhurona kunder barbarcve, edhe ruajna shtetin, me
poteren e Kryqit tent.
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PGRLGSHORET E SG GNJTES, T. III.
APOSTOLI AJII
0 Apostuj te Shenjte, lutjuni Zotit tone Jesu
Krisht, tu fale shpirteve tona, ndjesen e mek d t& V 6

OSE KANONA PISTEOS
Kanun i beses, edhe kor’ e butesise, mesonjes
i perkores, ndrite perpara besnlkeve, me te vertetcn e puneve; perandaj i fitove me perunjesine te lartat me varferine te pasurat. At’ i lavderuar peshkop Shen Koll, lutju Zotit Krisht Perendl, te shpetohen shpirtet tona.
PGRLGSHORJA E SG PRGMTES, T. I.
SOSON KIRIE
Ti shpetoje Zot, edhe ti bekoje popullin, edhe
trashegimin tent. Mundjen edhe triumfin, dhurona kunder barbarcve, edhe ruajna shtetin, me
poteren e Kryqit tent.
PGRLGSHORJA E SG SHTUNGS, T. II.
APOSTOLI MARTIRES
Apostuj dhe Deshmore, Profete dhe Kryeprifter, Oshenare dhe te Drejte, qe kini mbaruar luften mire, dhe e kini ruajtur besen, ju qe kini kuxim perpara Shpetimtarit, nermjetoni prane tij
per në, te shpetohen shpirtet tona.
UNGJIJTG MGNGJEZORG
I.
PAS LUKAJT
M’ atë kohe, te njembedhjete Dishëpujte vajtin ne Galilë, ne malin ku i kishte porrositur Jesuj. Dhe kur e pane, iu-falne, po ca dyshuan. Dhe
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u-aferua Jesuj, dhe u foli dyke thene: “Me eshte
dhene e tere fuqia mi qellin edhe mi dhene. Eceni, pra, dhe nxenesojini te gjithe kombet, edhe
pagezojini me emrin e Atit edhe Birit edhe
Shpirtit te Shenjte, edhe mesojini t’ i ruajne te
gjitha ato, qe ju porrosita. Dhe ja, une do te jem
tok me ju gjithe ditet, gjer ne mbarimin e jetes/’ Amin.
II. PAS MARKUT
Passi shkoj e Shtuna, Maria Magdalena dhe
Maria e Jakobit edhe Salloma kishin blere aroma qe te vinin edhe ta lyenin trupin e Jesujt.
Edhe shume menate, me te lindur dielli, diten e
pare te javes, po venin ne varrin, dhe po thoshnin
me veten e tyre: “Kush do na e rugullize gurin
prej deres se varrit?” Edhe kur i ngritne syte,
pane se guri ishte rugullizur; edhe guri ishte
fort i math. Edhe kur hyne brenda ne varrin,
pane nje djalosh, te veshur me nje stoli te bardhe, qe rrinte me te djathte, edhe u-çuditne. Po
ay u tha: “Mos u-çuditni. Kerkoni Jesune e kryqesuar prej Nazaretit; u-ngjall, nuk eshte ketu;
ja vendi, ku e kishin vene. Po ëceni, dhe u thoni
Dishëpujve te tij dhe Pjetrit qe shkoj edhe ju
pret ne Galilë; atjë do ta shikoni, sikunder ju ka
thene.” Dhe ato duallne me vrap, edhe ikne nga
varri; edhe ishin te trëmbura dhe te habitura,
dhe nuk i thane njeriu gjesendi, se kishin frike.
III. PAS MARKUT
Passi u-ngjall Jesuj menate diten e pare te ja-
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ves, iu-fanës me pare Marise Magdalenes, prej
se ciles kishte nxjere shtate demone. Dhe ajo
shkoj dhe i lajmeroj Dishëpujte e tij, tek po vajtonin edhe qanin. Po ata nuk e besuan qe ay
ishte i gjalle, dhe iu-fanës asaj. Pastaj u-fanës
perpara dysh prej atyre, tek po barisnin edhe
venin ner arat. Dhe ata shkuan, dhe i lajmeruan te tjeret, po as ata nuk i besuan. Pastaj ufanës perpara te njembedhjëteve tek ishin
shtruar per te ngrene, dhe i qertoj per pabesine
dhe zemerguresine, se nuk i besuan ata, qe e pane te gjalle. Edhe u tha: “Eceni ne tere boten, edhe leçiteni Ungjillin ne tere kriesen. Ay, qe do
te besonje dhe do te pagezohet, do te shpetonje,
dhe ay, qe do te mos besonje, do te denohet. Dhe
ata qe do te besojne do te bejne keto shenja: Me
emrin tim do te nxierin demone; do te flasin
gjuhe te ra; do te ngrene gjerperinj, dhe nuke
do te pesojne gje, edhe ne pifshin nonjë vrer per
vdekje; dhe do te sherojne te semuret posa tua
vene doren mi koke.” Zoti, pra, passi u tha keto
fjale, fluturoj ne qell, edhe ndenji me te djathten e Perendise. Dhe ata duallne dhe leçitne kudo, dhe Zoti u ndihte, dhe ua shiguronte f jalen
me shenjat pasonjese. Amin.
IV.
PAS LUKAJT
Diten e pare te javes, shume menate, grate
dhe disa te tjera me ato arthne ne varrin, dhe
suallne aromat, qe kishin pregatitur. Dhe e gjetne gurin te rugullizur prej deres se varrit; edhe
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hyne brenda, po nuk e gjetne trupin e Zotit Jesu.
Dhe kur ato po çudlteshin per kete ngjarje, ja
ku u duallne perballe dy burra me roba, qe vetetinin. Dhe ato u-trempne, dhe e ulne faqen
perdhë. Dhe ata u thane: “Si e kerkoni te gjallin me te vdëkurit? Nuk eshte ketu, po u-ngjall;
kujtoni si ju foli, kur ishte ëdhe ne Galilë, dyke
thene qe duhej doemos qe i Biri i njeriut te peripej ne duar njërezish mekatare, dhe te kryqesohej, dhe te ngjallej diten e trete.” Dhe i kujtuan fjalet e tij, edhe u-kthyen nga varri, dhe ua
lajmeruan te gjitha keto te Njembedhjëteve dhe
gjithe te tjëreve. Dhe ato, qe ua thane Apostujve
keto, qene Maria Magdalena dhe Joanna dhe
Maria e Jakobit. Dhe atyre u tingelline keto f jale si pralla, dhe nuk i besuan. Po Pjetri u-ngrit,
edhe rendi ne varrin; edhe u-unj, edhe pa perdhë
vetem pelhurat; edhe shkoj i çuditur per ketë
ngjarje.
V.
PAS LUKAJT
M’ atë kohe, Pjetri u-ngrit, edhe rendi ne varrin; edhe u-unj, edhe pa perdhë vetem pelhurat;
edhe shkoj i çuditur per ketë ngjarje. Dhe ja ku
dy prej atyre po venin atë dite ne nje fshat, i cili
quhej Emmaus, nja gjashtedhjete stade lark Jerusalemit, edhe po flisnin me njerjatrin per gjithe keto ngjarje. Dhe tek po flisnin edhe bisedonin, u-afrua edhe vete Jesuj, dhe po bariste tok
me ata; po u mbaheshin syte, edhe nuk e njohne.
Dhe ay u tha: “Ç’ jane kcto f jale qe i hithni njer-
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jatrit, me te baritur e siper, edhe persë jini te
mvrojtur?” Edhe njëri prej atyre, i quajtur Kleopa, u-pergrjëq, edhe i tha: “Ti qenke i vëtemi i
huaj ne Jerusalëm, qe nuke paske marre vesh
ato, qe kane ngjare keto dite atjë?” Dhe ay i
pyeti: “Cilat?” Dhe ata iu-pergjeqne: “Per Jesune Nazarëasin, qe ka qene nje profët, i forte ne
pune dhe ne f jale perpara Perendise dhe tere popullit, te cilin kryeprifterinjte dhe kreret tane
e dorezuan, dhe e denuan per vdekje, dhe e kryqesuan. Dhe në shperenim se ky ishte ay, qe do
ta çperblente Israelin; per fat te keq, sot eshte
dita e trete qekur kane ngjare keto. Po ca nga
grate tona na habitne, se kishin vajtur menate
ne varrin, edhe nuk e kishin gjetur trupin e tij,
edhe u-kthyen, edhe po tregonin nje fanesje prej
Gngjejsh, te cilet u paskeshin thene se ay esht i
gjalle. Edhe ca prej shokeve tane vajtin ne varrin, dhe e gjetne ashtu, sikunder thane edhe
grate, po atë vete nuk e pane.” Dhe ay u tha: “0
te pamejtuar dhe te vonuar nga zemra, qe nuk
i kini besuar akoma ato, qe kane folur Profetet!
A nuke duhej t ’ i pesonte Krishti keto, edhe te
hynte ne lavdin’ e vete?” Dhe dyke nisur prej
Moisiut edhe prej gjithe Profëteve, ua çkoqiti
ato, qe ishin shkruar per atë ne te gjitha Shkripturat. Edhe u-afruan ne fshatin ku venin; dhe
ay bente sikur kishte per te vajtur më tej. Dhe
ata e shtrenguan, dyke thene: “Rri me në, se uthye dita, dhe eshte me te ngrysur.” Dhe hyri
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edhe mbeti me ata. Dhe kur u-shtrua ne mesalle,
mori buken, e bekoj, e theu, dhe ua dha. Dhe syte e tyre u-çelne dhe e njohne; po ay u-çduk nga
mezi i tyre. Edhe thane me njerjatrin: “A nuke
na digjej zemra perbrenda, kur po na fliste mb’
udhe, edhe na shpjegonte Shkripturat?” Edhe ungritne qe ate ore, dhe u-kthyen ne Jerusalëm,
edhe i gjetne te mbledhur te Njembedhjetet edhe
shoket e tyre, qe po thoshin se Zoti me te vertete
u-ngjall, edhe iu-duk Simonit. Edhe ata u treguan se qysh e pane udhes, edhe qysh e njohne
me te thyer buken.
VI.
PASLUKAJT
M’ atë kohe, Jesuj, passi u-ngjall prej se vdëkuresh, qendroj ne mes te Dishëpujve, dhe u tha:
“Paqe me ju.” Dhe ata u-trempne dhe u-frikesuan, se pandehnin qe po shikonin nje fandazme.
Dhe ay u tha: “Persë jini te trubulluar dhe te
mejtuar? Shikomini duarte dhe kembet, se une
vete jam; prëkmeni dhe shigurojuni, se nje
fandazme nuke ka trup dhe eshtra ashtu, sikunder kam une.” Dhe passi u tha keto, u defteu duarte dhe kembet. Edhe, kur ata nuke besonin nga
gazi,dhe po çudlteshin, u tha: “A kini gje per te
ngrene ketu?” Dhe ata i dhane nje cope peshk te
pjekur edhe nje hoj prej mjalte. Dhe ay i mori,
dhe i hengri perpara atyre, dhe pastaj u tha:
“Keto gjera ua thashe, sa isha ëdhe me ju, se
duhet te mbushen te gjitha sa jane shkruar per
mua ne ligjen e Moisiut edhe ne Profetet edhe ne
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Psallmet.” Ahere ua çeli mendjen per te kupetuar Shkripturat, edhe u tha se keshtu eshte
shkruar, dhe keshtu duhej te pesonte Krishti,
dhe te ngjallej diten e trete, dhe te leçitej pendimi dhe ndjesa e mekatave me emrin e tij ne te
gjithe kombet, dyke nisur prej Jerusalemit.
Edhe ju jini deshmore per keto, dhe une do tju
dergonj zotimin e tim-Ati. Po ju qendroni ne qytetin e Jerusalemit, gjer sa te visheni me fuqine
qe lartazi. Dhe i nxori jashte gjer ne Bethani,
edhe ngriti duarte, dhe i bekoj. Dhe kur po i bekonte, u-nda prej atyre, dhe u-ngjit ne qell. Dhe
ata iu-falne, dhe u-kthyen ne Jerusalëm me gas
te math. Edhe ishin gjithenjë ne tëmpullin, dyke
lavderuar dhe dyke bekuar Perendine. Amin.
VII.
PAS JOANIT
Diten e pare te javes, Maria Magdalena vajti
menate ne varrin, sa ishte erret, edhe e pa gurin
te ngritur prej varrit. Rendi, pra, dhe vajti tek
Simon Pjetri dhe Dishëpulli tjater, qe deshte Jesuj, dhe u tha: “E kane ngritur nga varri trupin
e Zotit, edhe nuke dime se ku e kane vene.” Duallne, pra, Pjetri dhe Dishëpulli tjater, dhe shkuan ne varrin. Edhe rentnin te dy se bashku, dhe
Dishëpulli tjater vrapoj perpara më shpejt se
Pjetri, dhe arriu i pari ne varrin, dhe u-krus,
edhe i pa pelhurat perdhë, po nuke hyri brenda.
Pas ati arriu dhe Simon Pjetri, dhe hyri ne varrin, edhe i pa pelhurat perdhë, edhe riza, qe
kishte Jesuj mi krye, nuk ishte tok me pelhurat,
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po ishte e peshtjellur menjane veçan. Ahere, pra,
hyri edhe Dishëpulli tjater, i cili arriu i pari ne
varrin, edhe pa, edhe besoj. Se nuk e dinin edhe
Shkripturen, qe duhej te ngjallej se vdëkuresh.
Pastaj Dishëpujte u-kthyen prape ne shtepi.
VIII.
PAS JOANIT
M’ atë kohe, Maria qendronte prane varrit edhe po qante perjashta. Edhe tek po qante, ukrus ne varrin, edhe pa dy Gngjej te veshur me
roba te bardha, te cilet qendronin njëri ne krye
dhe tjatri ne kembe atjë, ku ishte shtrire trupi i
Jesujt. Edhe ata i thane: “Persë qan, moj grua?”
Dhe ajo u-pergjëq: “Se e kane ngritur trupin e
tim-Zoti, dhe nuke di se ku e kane vene.” Dhe
passi tha keto f jale, u-kthye prapa, dhe e pa Jesune me kembc, po nuk e njohu. Dhe Jesuj i tha:
“Persë qan moj grua? Cilin kerkon?” Dhe ajo,
dyke pandehur se ishte kopshtari, i tha: “Zot,
neqoftese e ke ngritur ti, thuame ku e ke vene,
dhe une do ta ngre.” Dhe Jesuj i tha: “Maria.”
Dhe ajo u-kthye dhe i tha: “Rabbuni, domethene Mesonjes.” Po Jesuj i tha: “Mos me prek, se
nuke jam ngjitur edhe tek im-Ate; po shko, dhe
u thuaj vellëzerve te mi se ngjitem tek im-Ate
dhe Ati juaj dhe Perendia im dhe Perendia juaj.”
Dhe shkoj Maria Magdalena, dhe i lajmeroj Dishëpujte, qe e pa Zotin, dhe qe i tha keto fjale.
IX.
PAS JOANIT
Passi u-ngys atë dite, qe ishte dita e pare e Javes, dhe kur ishin dyerte te mbylllura atjë, ku
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qene mbledhur Dishëpujte nga frika e Judenjve, ardhi Jesuj, dhe qendroj ne mest, edhe u tha:
“Paqe me ju.” Dhe passi u tha keto f jale, u defteu duarte dhe brinjen. Dhe Dishëpujte u-gezuan, kur e pane Zotin. Pastaj Jesuj u tha perseri:
“Paqe me ju. Sikunder me ka derguar mua Ati,
ashtu edhe une ju dergonj ju.” Dhe passi u tha
keto fjale, u fryri, dhe u tha: “Mërreni Shpirtin
e Shenjte. Kujve tua falni mekatat, u jane falur;
kujve tua mbani, u jane mbajtur.” Po Thomaj,
nje prej te Dymbedhjëteve i cili quhej Binjak,
nuk ishte me ata, kur ardhi Jesuj. Dishëpujt’ e
tjere, pra i thoshnin: “E pame Zotin.” Po ay u
tha: “Ne mos ia pafsha ne duarte shenjat e peronave, dhe ne mos ia vença gishtin ne shenjat
e peronave, dhe ne mos ia vença doren ne brinjen, nuke do ta besonj.” Edhe pas tete ditesh
qene prape brenda Dishëpujte dhe Thomaj me
ata. Dhe Jesuj ardhi prape, kur ishin dyerte te
mbyllura, dhe qendroj ne mest, edhe tha: “Paqe
me ju.” Pastaj i thote Thomajt: “Sill-e gishtin
ketu, dhe verma ne duarte, dhe sill-e doren, dhe
verma ne brinjen, dhe mos u-bej i pabese po besetar.” Edhe Thomaj u-pergjëq, dhe i tha: “0
Zoti im dhe Perendia im.” Edhe Jesuj i tha: “E
besove, se me pë. Po lum’ ata qe nuke pane dhe
besuan.” Edhe Jesuj beri edhe shume shenja te
tjera, te cilat nuke jane shkruar ne ketë liber.
Edhe keto u-shkruan qe te besoni se Jesuj eshte
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Krishti, edhe dyke besuar te kini jete me emrin
e tij.
X. PAS JOANIT
M’ ate kohe, Jesuj, passi u-ngjall se vdëkuresh, u-fanës ne Dishëpujt’ e vete ne detin e Tiberiades; edhe u-çfaq keshtu: Ishin tok Simon
Pjetri dhe Thomaj, i cili quhej Binjak, dhe Nathanaeli nga Kanaja e Galilese dhe te bijte e Zebedeut edhe dy Dishepuj te tjere. U thote Simon
Pjetri: “Po vete per peshk.” I thone ata: “Vijme
edhe në me ty.” Duallne, pra, dhe hipne menjehere mi nje anie, dhe atë nate nuke zune gje. Edhe passi u-gedhl, Jesuj qendroj anes detit, po
Dishëpujte nuke dinin se ishte Jesuj. U thote Jesuj “A kini gje per te ngrene, o djema?” Ata iupergjeqne: “ Jo.” Edhe ay u tha: “Hidheni rjeten
nga ana e djathte e anies, dhe do te gjeni.” E
hothne, pra, dhe ketë here nuke muntnin ta hiqnin nga shumica e pishqeve. Dishëpulli, pra, te
cilin e deshte Jesuj, i thote Pjetrit: “Gshte Zoti.”
Simon Pjetri, pra, kur degjoj se eshte Zoti, ngjeshi roben (se ishte i çveshur), edhe u-hoth ne
det. Edhe Dishëpujt’ e tjere arthne me anien (se
nuk ishin më lark se nja dy qint kut prej sterese), dyke hequr rjeten e pishqeve. Dhe kur zbritne ne sterë, shohin atjë nje zjarr prej thengjljsh,
edhe nje peshk, te vene permi atë edhe buke. U
thote Jesuj: “Sillni ca pishqe prej atyre, qe zute
tani.” Edhe Simon Pjetri hipi, dhe e hoqi mi toke
rjeten, e cila ishte plot me njeqint e pesedhjët’ e
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tre pishqe te medhënj; edhe ndonese ishin kaqe
shume, prape nuk u-shqye rjeta. U thote Jesuj:
“Ejani te hani mengjezin.” Dhe asnjë prej Dishëpujve s’ kuxonte ta pyeste: “Cili je ti?” Se e
dinin qe ishte Zoti. Jesuj, pra, e mori buken, dhe
ua dha, gjithashtu edhe peshkun. Kjo ishte hera
e trete qe u-çfaq Jesuj perpara Dishëpujve, passi
u-ngjall se vdëkuresh.
XI.
PASJOANIT
M’ atë kohe, Jesuj, passi u-ngjall se vdëkuresh,
u-çfaq ne Dishëpujte, dhe e pyeti Simon Pjetrin:
“Simon i Jonajt, a me do më teper se keta?,, Pjetri u-pergjëq: “Po, o Zot, ti e di se te dua.” Dhe Jesuj i tha: “Kullot-i shqerrat e mia.” Pastaj e pyeti per se dyti: “Simon i Jonajt, a me do?” Pjetri
u-pergjëq: “Po, o Zot, ti e di se te dua.” Dhe Jesuj
i tha: “Ruaji dhent’ e mia.” Pastaj e pyeti per se
treti: “Simon i Jonajt, a me do?” Dhe Pjetri uhelmua qe e pyeti per se treti, dhe u-pergjëq: “0
Zot, ti i di te gjitha, ti e di se te dua.” Dhe Jesuj i
tha: “Kullot-i dhent’ e mia. Me te vertete, me te
vertete po te them, kur ishe më i ri, e ngjishnje
brezin, edhe shkonje ku te deshnje, po kur te
mplakesh, do t’ i ndesh duarte, dhe nje tjater do
te ngjeshe, dhe do te veç atjë ku nuke do.” Dhe
ketë e tha per te treguar me ç’ fare vdekje do ta
lavderonte Perendine. Dhe pastaj i tha: “Eja pas
meje.” Dhe Pjetri u-kthye, dhe vuri re qe po vinte pas edhe Dishëpulli, qe deshte Jesuj, i cili i ra
ne kraherorin naten e darkes, dhe e pyeti: “0
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Zot, cili csht ay qe te tradheton?” Edhe Pjetri kur
e pa, e pyeti Jesune: “0 Zot, po ky ç’do?” Edhe
Jesuj iu-pergjëq: “Kur une dua qe ky te qendronje gjer sa te kthehem prape, ti ç’ke? Ti eja pas
meje.” Pra, dolli f jala ne vellëzerit, qe ay Dishëpull nuke vdes. Dhe Jesuj nuk i tha qe nuke do te
vdiste, po vetem: “Kur une dua qe ky te qendronje gjer sa te kthehem prape, ti ç’ ke?” Ky eshte
Dishëpulli qe i ka pare me sy dhe i ka shkruar
keto, edhe në e dime se deshmimi i tij esht i vertete. Ka edhe shume te tjera, qe beri Jesuj, te cilat po te shkruhen nga nje e nga nje, kujtonj se
as bota e tere nuke do t’ i nxere librat, qe do te
shkruhen. Amin.
DIELORJA
Apostujte dhe Ungjijte pasonjes thuhen te Dielave, qe
nga e Diela I e Gjithe Shenjtoreve gjer te Dielen e Farisianit edhe Publikanit.

E DIELA I, E GJITHG SHENJTORGVE
I çudiçim eshte Perendia me Shenjtoret e vete.
Bekojeni Perendine ner kishet.
Prej Letres se Palit per Hebrenjte.
Vellezer, te gjithe Shenjtoret permbysne mbreterira, veperuan drejtesl, muarne zotime, mbyllne goje luanesh, shuan force zjarri, shpetuan nga
goja e shpates, u-forcuan prej dobesise, u-treguan te forte ne lufte, i çakerdisne ushterite e
huaja. Gra pritne te vdëkurit e tyre prej ngjalljes; te tjere u-munduan dhe refuzuan çlirimin
qe te presin ngjallje më te mire; te tjere u-pro-
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vuan me tallje dhe kamçike, me vargonj dhe me
burgje; u-lapiduan, u-sharruan, u-ngane, utherne me shpate; shetitne me lekure delesh e
dhish, te varferuar, te helmuar, te munduar (per
te cilet nuk ishte e vyer bota), te arratisur ne
shkretetirat edhe malet edhe shpellat edhe vrimat e dheut. Edhe kcta te gjithe, ndonese deshmuan per besen, nuk e muame zotimin e Perendise, i cili pareshikoj nje gje me te mire per në, qe
te mos perfektoheshin pa në. Perandaj, edhe në,
dyke patur rotull nje re t’ atille deshmoresh, le
te hedhim tutje çdo barre dhe çdo mekat, qe na
thur me lehtesi, dhe le te rendim ne luften, qe
kemi perpara, dyke shikuar Jesune, kryetarin
dhe mbaronjesin e beses.
PAS MATTHEUT
Zoti u tha Dishëpujve: Atë, i cili do te me refenje perpara njëresve, do ta refënj edhe une
perpara tim Ati ne qell. Po atë, i cili do te me mohonje perpara njëresve,, do ta mohonj edhe une
perpara tim Ati ne qell. Ay, qe do atc dhe nene
më teper se mua, nuk esht i vyer per mua; dhe
ay, qe do bir dhe bije më teper se mua, nuk esht
i vyer per mua. Dhe kush nuke merr Kryqin e
vete, dhe nuke me bie pas, nuk esht i vyer per
mua.” Dhe Pjetri iu-pergjëq, edhe i tha: “Ja ku
në i lame te gjitha, dhe te rame pas. Ç’ do te fitojme valle per ketë?” Edhe Jesuj u tha: “Me te
vcrtete po ju them se ju, qe me rate pas, kur te
rrinje i Biri i njeriut mi fronin e lavdise ne per-
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lindjen, do te rrini edhe ju mi dymbedhjete frone, dhe do te gjykoni te dymbedhjete farat e Israelit. Dhe kush ka lene shtepi, a vellezer, a motra, a ate, a nenc, a grua, a bij, a ara per emrin
tim, do te marre nje qint here me teper, dhe do
ta trashegonje jeten e pasosur. Dhe shume te
pare do te jene te funtme, dhe shume te funtme
do te jene te pare.
E DIELA II
Arthte meshira jote mi në, o Zot. Ngazellohuni me Zotin, o te drejte.
Prej Letres se Palit per Romanet.
Vellezer, lavdi dhe nder dhe paqe per cilindo,
qe veperon te miren, per Judenjte më pare si edhe per Gjentilet. Se nuke ka anembajtje perpara Perendise. Se sa mekatuan jashte ligjes, do
te humbasin jashte ligjes; dhe sa mekatuan nene ligjen, do te gjykohen sipas ligjes. Se nuke
jane te drejte perpara Perendise degjonjesit e ligjes, po zbatonjesit e ligjes. Se kur Gjentilet,
te cilet nuke kane ligje, mbarojne detyrat e ligjes si prej natyre, ahere krijojne nje fare ligje
per veten e tyre, dhe tregojne qe e kane ligjen
te shkruar ne zemrat e tyre, edhe vetedija e tyre
u tregon udhen, dhe mendja e tyre e ndan te
drejten, gjer ne diten, kur Perendia do t’ i gjykonje te fshehtat e njëresve, pas Ungjillit tim
me anen e Jesu Krishtit.
PAS MATTHEUT
M’ atë kohe, Jesuj, tek po bariste anes detit

DIELORJA

155

te Galilese, pa dy vellezer, Simonin, i cili quhej
Pjeter, edhe Andrene, te vellane e tij, qe po hithnin rjeten ne detin, se ishin peshkatare, dhe u
tha: “Ejani pas meje, dhe une do tju benj peshkatare njërezish.” Edhe ata menjehere i lane
rjetat, edhe i rane pas. Edhe passi shkoj s’ andejmi, pa dy vellezer te tjere, Jakobin, te birin e Zebedeut, edhe Joanin, te vellane e tij, tok me Zebedeun, t’ atin e tyre, qe po ndreqnin rjetat ne
anien e vete, dhe i thirri. Dhe ata menjehere e
lane anien dhe t’ atin e vete, dhe i rane pas. Edhe
Jesuj shetitte neper tere Galilene, edhe predikonte ne sinagojat e tyre, edhe leçitte Ungjillin e
Mbreterise, edhe sheronte çdo semundje dhe çdo
lengate neper popullin.
E DIELA III
Zoti eshte forca ime dhe kenga ime. Zoti me
mundoj dhe me aresoj.
Prej Letres se Palit per Romanet.
Vellezer, passi u-drejtesuam prej beses, kemi
paqen perpara Perendise me anen e Zotit tone
Jesu Krisht, me anen e te cilit kemi marre hirin,
me te cilin po qendrojme, dhe mburremi me
shpresen qe do te fitojme lavdine e Perendise.
Edhe jo vetem per ketë, po mburremi edhe per
hidherimet, se e dime qe hidherimi siell durimin,
dhe durimi stervitjen, dhe stervitja shpresen.
Edhe shpresa na nxier faqebardhe, se dashuria
e Perendise eshte derdhur ne zemrat tona me
anen e Shpirtit te Shenjte, qe na eshte dhene. Se
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kur ishim te pafuqishim, Krishti vdiq per te pabeset ne kohen e caktuar: se askush nuke vdes
lehtc per nje njeri mekatar, po nofta dikush kuxon te vdese per nje njeri te mire. Dhe Perendia
na e tregoj dashurine, posa Krishti vdiq per në,
kur ishim edhe mekatare. Tani qe u-drejtesuam
me gjakun e tij, kemi ca më teper shprese qe te
shpetojme nga denimi me ndihmen e tij. Se posa
u-pajtuam me Perendine me anen e vdekjes se
Birit te tij, kur ishim armiq, ca më tepcr do te
shpetojme me anen e jetes se tij tanl qe jemi te
pajtuar.
PAS MATTHEUT
Zoti tha: “Kandili i trupit eshte syri. Neqoftese e ke syrin te kth jellte, ahere do ta kesh edhe
tere trupin te ndritur; po neqoftese e ke syrin
te keq, ahere do ta kesh edhe tere trupin te errur.
Dhe neqoftese drita jote eshte erresire, sa më e
keqe do te jete erresira vete? Askush nuke
munt tu sherbenje dy zoterinjve; se a njerin do
ta urrenje edhe tjatrin do ta doje, a njerin do ta
pasonje dhe tjatrin do ta perbuze. Nuke muntni
t ’ i sherbeni Perendise dhe Mamonajt. Perandaj
po ju them: Mos u-kujdesni per ushqimin tuaj,
se ç’ do te hani dhe ç’ do te pini, as per trupin
tuaj, se ç’ do te vlsheni. Valle jeta nuke vlen më
teper se ushqimi, dhe trupi më teper se veshja?
Shikoni shpeset e qellit: as mbjellin, as korin, as
mbledhin drithe ne grunaret, po Ati juaj qellor
i ushqën. Valle nuke vleni ju më tepcr se ato? Dhe
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cili munt ta rrite shtatin nje kut me perpjekjet
e veta? Dhe persë kujdëseni per veshjen? Shikoni se qysh rriten zambaket e ares: as mundohen,
as tierin. Dhe ja ku ju them qe as Sollomoni me
tere lavdin’ e tij nuke vishej aqe sa nje prej ketyre luleve. Dhe neqoftese Perendia e vesh
keshtu barin e ares, qe sot gjelberon dhe neser
hidhet ne furre, valle nuke do tju veshe shume
më teper ju, o besepake? Mos u-kujdesni, pra,
edhe mos thoni, ç’ do te hame, a ç’ do te pime, a
ç’ do te vishemi, se keto te gjitha i kerkojne Gjentilet, se Ati jua j qellor e di qe kini nevoje per keto te gjitha. Po më pare kerkoni Mbreterin’ e Perendise, edhe keto te gjitha do tju shtohen vete
vetiu.
E DIELA IV
Kendojeni Perendine tone, kendojeni. Trokltini duarte, gjithe kombet.
Prej Letres se Palit per Romanet.
Vellezer, passi u-çliruat prej mekatit, u-roberuat prej drejtesise, dua te them njerezisht, nga
dobesia e trupit tuaj. Sepse, sikunder më pare
miset e trupit tuaj i sherbenin papaqesise dhe paligjesise, ashtu edhe tani miset e trupit tuaj i
sherbejne drejtesise per shenjterim. Se, kur ishit
rober te mekatit, ishin te lire nga drejtesia. Po
ç’ peme fituat nga ato, per te cilat ju vjen turp
tani? Se fundi i tyre eshte vdekja. Po tani, qe uçliruat nga mekati, dhe u-bete sherbetore te Perendise, kini pemen e shenjterimit, edhe fundi i
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kesaj eshte jeta e pasosur. Se çpagimi i mekatit
eshte vdekja, po hiri i Perendise eshte jeta e pasosur me Jesu Krishtin, Zotin tone.
PAS MATTHEUT
M’ ate kohe, kur vajti Jesuj ne Kepernaum, iuafrua nje Kenturion, edhe i lutej, edhe i thoshte:
“0 Zot, sherbetori im eshte ulok, edhe dergjet ne
shtepi, edhe vuan tmerrerlsht.” Edhe Jesuj i tha:
“Do te vinj, edhe do ta sheronj.” Edhe Kenturioni u-pergjëq: “0 Zot, nuke jam i vyer qe te hysh
nene strehen time, po thuaj nje f jale, edhe sherbetori im do te sherohet. Se edhe une jam kumandar, edhe kam ushtare nene urdherin tim, edhe i
them ketl: Shko, edhe shkon; edhe tjatrit: Eja,
edhe vjen; edhe sherbetorit tim: bej-e kete, dhe
e ben.” Edhe kur e degjoj Jesuj, u-çudlt, edhe u
tha pasonjesve: “Me te vertete po ju them, as ne
Israelin nuke kam gjetur nje bese kaqe te forte.
Dhe po ju them qe shume do te vijne nga Lindja
dhe nga Perendimi, dhe do te shtrohen me Abrahamin dhe me Isaakun dhe me Jakobin ne Mbreterin’ e qellit; edhe bijt’ e Mbreterise do te nxiren jashte ne erresiren më te thelle; atjë do te jete qarja dhe kercellimi i dhëmbeve.” Edhe Jesuj i
tha Kenturionit: “Shko, edhe t ’ u-befte, sikunder
besove.” Dhe u-sherua sherbetori i tij n’ atë çast.
E DIELA V
Sa te medha jane veprat e tua, o Zot; te gjitha
i ke bere me urtesi. Bekoje Zotin, o shpirti im.
Prej Letres se Palit per Romanet.
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Vellezer, deshira e zemres sime dhe lutja ime
perpara Perendise jane per shpetimin e Israelit.
Se deshmonj qe ata kane zellin e Perendise, po
jo sipas dijes; se nuk e njohin drejtesine e Perendise, dhe perpiqen te vendosin drejtesine e vete,
dhe nuk i jane bindur drejtesise se Perendise. Se
per cilindo, qe beson, Krishti eshte plotesimi i ligjes per drejtesine. Se Moisiu ka shkruar drejtesine prej ligjes, dhe ay, i cili e zbaton, do ta trashegonje jeten. Po drejtesia prej beses te porrosit te mos thuash ne zemren tende, cili do te ngjitet ne qell per te zbritur Krishtin mi dhë, a cili
do te zbrese ne Sketerre per te ngjallur Krishtin
prej se vdëkuresh, po ja se ç’ thote: Fjalen e ke
afer, e ke ne goje dhe ne zemer, domethene f jalen
e beses, te cilen po leçitim. Se posa ta rrefësh me
goje Zotin Jesu, dhe posa te besosh me zemer se
Perendia e ngjalli prej se vdëkuresh, ahere ke
per te shpetuar. Se njeriu e beson drejtesine me
zemren, dhe e refën shpetimin me gojen.
PAS MATTHEUT
M’ atë kohe, kur vajti Jesuj ne vendin e Gergesëneve, i duallne perpara dy te demonisur nga
varret, aqe te eger sa askush nuke muntte te
shkonte nga ajo udhe. Dhe ja ku i thirrne, dhe i
thane: “Ç’ kemi ne mes tone, o Jesu, i Bir’ i Perendise? Mos ke ardhur ketu perpara kohes qe
te na mundosh?” Dhe më tutje prej atyre po kulloste nje kopë e madhe prej derrash. Edhe demonet i luteshin, edhe i thoshnin: “Neqoftese na
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nxier jashte, permetona te shkojme ne kopene e
dërrave.” Dhe Jesuj u tha: “Shkoni.” Dhe ata duallne, dhe shkuan ne kopene e dërrave. Dhe ja
ku u-sul e tere kopeja e dërrave tatepjete jërkullit ne det, edhe u-mbytne ner ujerat. Edhe barinjte ikne, dhe shkuan ne qytetin, dhe i lajmeruan te gjitha, si edhe punen e te demonisurve.
Dhe ja ku i tere qyteti dolli per te hasur Jesune;
dhe kur e pane, iu-lutne te largohej nga kufiret
e tyre. Dhe Jesuj hyri ne nje anie, edhe shkoj, edhe u-kthye ne qytetin e vete.
E DIELA VI
Ti, o Zot, na ruaj dhe na permbaj. Shpetome,
o Zot, se humbi i drejti.
Prej Letres se Palit per Romanet.
Vellezer, le te sherbejme sipas dhuratave te
ndryshme edhe sipas hirit, qe na eshte dhene: Ay
me profeti le te profetesonje pas mases se beses;
ay me dhjakeri le ta mbaronje dhjakerine; dhe
mesonjesi mesimin; dhe ngushellimtari ngushellimin; dhe dhuronjesi dhuraten me kthiellesi;
dhe qeveritari qeverimin me kujdës; dhe meshironjesi elmoshen me buzeqeshje. Dashuria le te
jete pa dy faqe: dyke urryer te ligen, dhe dyke
pasuar te miren; me dashuri vellazerore per
njerjatrin; te shpejtme ne pune; te flakte nga
shpirti. Le ta sherbejme Zotin me gas dhe me
shprese; te duruar ne hidherimet; me falje te
vazhduara dhe te paprera; dyke dhene per nevojat e Shenjtoreve; dyke pritur te huajte. Beko-
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jini ata, qe ju ndjekin; bekojini, dhe mos i mallkoni.
PAS MATTHEUT
M’ ate kohe, Jesuj hyri ne nje anie, edhe shkoj,
edhe u-kthye ne qytetin e vetc. Dhe ja ku i prune
nje ulok, te dergjur mi shtratin. Edhe Jesuj, kur
e pa besen e tyre, i tha ulokut: “Kij kuraje, bir,
se te jane falur mekatat.” Edhe ca prej Shkronjesve thane me veten e tyre: “Ky njerl blasfemon.” Edhe Jesuj i mori vesh mejtimet e tyre, edhe u tha: “Persë mejtoni ligesira ne zemrat tuaja? Ç’ eshte me lehte per te thene? Te jane falur
mekatat, apo ngrehu dhe barit? Edhe qe te mesoni se i Biri i njeriut ka fuql per te falur mekatat
mi dhë, ja ku i thom ulokut: Ngrehu, ngrer-e
shtratin, edhe shko ne shtepi.” Dhe kur e pa populli, u-çudit, edhe lavderoj Perendine, qe u dha
nje fuql te ketille njëresve.
E DIELA VII
Shpetoje popullin tent, o Zot, edhe bekoje trashegimin tent. Ty do te therrës, o Zot, o Percndia im.
Prej Letres se Palit per Romanet.
Vellezer, në te fortet kemi detyre t’ i mbajme
dobesite e te pafuqfshmeve, dhe jo te sillemi pas
pelqimit tone. Pra, cilido prej nesh le t ’ i pelqenje te afermit per te mire dhe per edifikate. Se
edhe Krishti nuk i pelqeu vetes po, sikunder
eshte shkruar, mori persiper perqeshjet e te tjëreve. Se keto te gjitha jane shkruar per mesimin
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tone, qe te kemi shpresen edhe durimin edhe ngushellimin e Shkripturave. Dhe Perendia i durimit
edhe i ngushellimit ju ndriçofte qe te silleni
gjithashtu me njerjatrin pas Jesu Krishtit, qe
me nje zemer dhe me nje goje ta lavderoni Perendine dhe Atin e Zotit tone Jesu Krisht. Perandaj, priteni njerjatrin ashtu, sikunder ju ka pritur Krishti ne lavdine e Perendise.
PAS MATTHEUT
M’ ate kohe, tek po shkonte tutje Jesuj, i rane
pas dy te verber, dyke thirrur dhe dyke thene:
“Kij meshire per në, o i bir’ i Davidit.” Edhe kur
arriu ne shtepi, iu-afruan te vërberit, edhe Jesuj
u tha: “A besoni qe munt ta benj ketë gje? Dhe
ata i thane: “Po, o Zot.” Ahere ua preku syte, dhe
u tha: “U-befte sipas beses suaj.” Dhe menjehere u-çelne syte e tyre. Dhe Jesuj i ndaloj me frikesim, edhe u tha: “Mos e tregoni qe te mos e
marre vesh njerl.” Po ata duallne, dhe e perhapne ne tere atë krahine. Dhe posa shkuan ata, ja
ku i prune nje njeri te shurdher te demonisur.
Dhe passi ia nxori demonin, i shurdheri foli. Edhe populli u-çudit, edhe thoshte se kurre nuke
eshte pare nje gje e ketille ne Israelin. Edhe Farisianet thoshnin: “Me kryetarin e demoneve i
nxier demonet.” Dhe Jasuj po shetitte neper qytetet edhe neper katundet, edhe predikonte ne
sinagojat e tyre, edhe leçitte Ungjillin e Mbreterise, edhe sheronte edo semundje dhe çdo lengate neper popullin.
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E DIELA VIII
Zoti do t’ i jape force popullit te vete. Lavderojeni Zotin, o bij te Perendise.
Prej Letres I se Palit per Korinthianet.
Vellezer, ju lutem per emrin e Zotit tone Jesu
Krisht qe te thoni te gjithe gjithate f jale, dhe te
mos kete ndarje ne mes tuaj, po te jini te bashkuar me nje mendje dhe me nje qellim. Se gjirinjte e Kllojes me kane lajmeruar se kini sherre ne mes tuaj, o vellezer te mi. Dua te them kete, qe cilido prej jush po thote: Une jam i Palit;
edhe une i Apollojt; edhe une i Kefajt; edhe une
i Krishtit. A eshte ndare Krishti? A u-kryqesua
Pali per ju? Apo u-pagezuat me emrin e Palit?
Perhironj Perendine qe nuke kam pagezuar asnje prej jush pervëç Krispit edhe Gajit, edhe
keshtu askush nuke munt te thote qe kam pagezuar me emrin tim. Kam pagezuar edhe shtepine e Stefanajt, po nuke di a kam pagezuar nonjë
tjater. Se Krishti nuke me ka derguar te pagezonj po te ungjillezonj pa nonjë mjeshteri te fjales, se ashtu e do Kryqi i Krishtit.
PAS MATTHEUT
M' atë kohe, Jesuj pa nje turme te madhe, edhe
i ardhi keq per ata, edhe i sheroj te semuret e tyre. Edhe kur u-ngrys, iu-afruan Dishëpujte, edhe i thane: “Vendi esht i shkrete, dhe ora po
shkoj; leshoje turmen, qe te vene ne fshatrat e
tyre, dhe te blene te ngrena per veten e tyre. Dhe
Jesuj u tha: “Nuk eshte nevoje te shkojne; jëpu-
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ni ju te hane.,, Dhe ata i thane: “Nuke kemi ketu
veçse pese buke dhe dy pishq.” Edhe ay u tha:
“Sfllini kctu.” Edhe si e porrositi popullin te
shtrohen mi lendinat, i mori te pese buket edhe
te dy pishqet, i ngriti syte perpjete ne qell, edhe
i bekoj, edhe si i theu buket, ua dha Dishëpujve,
edhe Dishëpujte ua perndane popullit. Edhe hëngerne te gjithe, edhe u-ngopne, edhe e ngritne
tepericen e copeve, nja dymbedhjete koshe plot.
Edhe ata, qe hëngerne, ishin pothua pese mije
burra perveç grave dhe femijeve. Dhe menjehere Jesuj i shtrengoj Dishëpujte te hynin ne nje
anie, edhe te shkonin pertëj, edhe ta prisnin gjer
sa ta perndante popullin.
E DIELA IX
Adhurojeni dhe lavderojeni Zotin Perendine
tone. Perendia esht i njohur ne Judë.
Prej Letres I se Palit per Korinthianet.
Vellezer, në jemi bashkepunetoret e Perendise, dhe ju jini ara dhe ndertesa e Perendise. Pas
hirit, qe me ka dhene Perendia, si kryemjeshter
i urte, vura themeline, edhe nje tjater nderton
persiper. Po ay, qe nderton persiper, duhet te kete mendjen. Se themelia eshte vete Jesu Krishti.
Dhe vepra e cilitdo, qe po nderton mi ketë themeli, do te çfaqet ne eshte ar, argjënt, gur i çemuar, dru, bar, a kallam; se dita do ta deftenje,
se do te çkoqitet me anen e zjarrit, edhe zjarri do
ta provonje se ç’ eshte vepra e cilitdo. Neqoftese
qendron vepra e ndertuar persiper, ahere mjësh-
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teri do te marre rogen; neqoftese digjet, do te pesonje dem; po ay vete do te shpetonje si me ane
zjarri. Valle nuke dini qe jini tëmpulli i Perendise, edhe qe fryma e Perendise banon ner ju?
Ate, i cili prish tëmpullin e Perendise, do ta prishe Perendia, se tëmpulli i Perendise esht i
shenjte.
PAS MATTHEUT
M’ atë kohe, Jesuj i shtrengoj Dishëpujte te
hynin ne nje anie, edhe te shkonin pertëj, edhe
ta prisnin gjer sa ta perndante popullin. Edhe si
e perndau popullin, u-ngjit me vete ne nje mal qe
te falej. Dhe kur u-ngrys ish atjë i vetem. Edhe
ania po ndodhej ne mes te detit, e perpjekur prej
valave, se era ish e kunderte. Dhe ne rojen e katerte te nates, Jesuj shkoj tek ata, dyke baritur
mi detin. Dhe kur e pane Dishëpujte qe po bariste mi detin, u-lebetitne, dhe thane se ishte nonjë
fandazme, dhe bertitne nga frika. Dhe Jesuj u
foli menjehere, dhe u tha: “Kini kuraje; une
jam; mos kini frike.” Dhe Pjetri iu-pergjëq, edhe
i tha: “0 Zot, ne je ti, urdherome te vinj prane
teje mi ujerat.” Edhe ay i tha: “Eja.” Dhe Pjetri
zbriti prej anies, edhe po bariste mi ujerat, edhe
i afrohej Jesujt. Po u-tremp nga era e forte, edhe
nisi te kridhej, edhe thirri, edhe tha: “Shpetome,
o Zot.” Dhe Jesuj menjehere e zgjati doren, edhe
e kapi, edhe i tha: “0 besepake, persë hezitove?”
Edhe era pushoj, passi hyne ne anien. Edhe ata,
qe ishin ne anien, arthne, edhe iu-falne, edhe i
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thane: “Me te vertete je i Biri i Perendise.” Edhe
shkuan pertëj, edhe vajtin ne krahinen e Genesaretit.
E DIELA X
Arthte meshira jote permi në, o Zot. Ngazellohuni me Zotin, o te drejte.
Prej Letres I se Palit per Korinthianet.
Vellezer, Perendia na çfaqi në Apostujte si te
funtme ne vdekje e siper, se u-beme theater per
boten edhe per Gngjejte edhe per njërezit. Në te
marre per Krishtin, dhe ju te mençim me Krishtin; në te dobet, edhe ju te forte; ju te lavderuar, edhe në te çnderuar. Edhe gjer ne oren e tanishme kemi uri edhe etje, edhe jemi te çveshur
edhe te rahur edhe te arratisur edhe te munduar, dyke punuar me duarte tona; kur shahemi,
bakojme; kur ndiqemi, durojme; kur poshterohemi, falemi; jemi bere si gatrat e botes edhe si
plehet e te gjitheve gjer tanl. Nuke jua shkruanj keto qe tju turperonj, po qe tju keshillonj si
bijte e mi te dashur. Se munt te kini dhjete mije
mesonjes, po nuke kini shume ater; se une ju
kam lindur me Jesu Krishtin me anen e Ungjillit. Ju lutem, pra, bëhuni imitatoret e mi.
PAS MATTHEUT
M’ atë kohe, nje njeri iu-afrua Jesujt, edhe i ra
me gjunje, dhe i tha: “0 Zot, kij meshire per tim
bir, se e ze e liga e henes, edhe vuan keq, se shume here bie ne zjarr, dhe shume here ne uje; dhe
ua prura Dishëpujve te tu, po nuke muntne ta
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sherojne.” Dhe Jesuj u-pergjëq, edhe tha: “0
brez i pabese dhe i shtrember, gjer kur do te jem
me ju? Sillmani ketu.” Edhe Jesuj e qertoj, edhe
demoni dolli prej ati, edhe djali u-sherua qe atë
ore. Ahere Dishëpujte iu-afruan menjane Jesujt,
edhe i thane: “Persë në nuke muntme ta nxirnim?” Dhe Jesuj u-pergjëq: “Nga pabesia juaj;
se me te vertete po ju them se, ne paçi bese sa
nje koqe sinapi, do t’ i thoni keti mali: Shko se
ketejmi atjë, dhe do te shkonje; dhe asgjë nuke
do te jete e pamundur per ju. Po ky soj nuke del
jashte pervëç me falje dhe me agjerime.” Dhe
shetitnin andëj-ketëj ne Galilë, edhe Jesuj u tha:
I Biri i njeriut do te peripet ne duart’ e njëresve,
dhe do ta vrasin, edhe diten e trete do te ngjallet.
E DIELA XI
Zoti eshte forca ime dhe kenga ime. Zoti me
mundoj dhe me aresoj.
Prej Letres I se Palit per Korinthianet.
Vellezer, shila e apostullates sime jini ju me
Zotin. Dhe pergjigjia ime per ata, qe me nxonitin, eshte kjo: Valle në s’ paskemi te drejte te
hame dhe te pime? Valle në s’ paskemi te drejte
te mbajme nje moter a nje grua pas, si edhe Apostujte e tjere edhe vellëzerit e Zotit edhe Kefaj?
Apo vetem une dhe Barnaba s’ paskemi te drejte te punojme? Cili vete ushtar me harxhet e veta? Cili mbiell nje.vreshte, dhe nuke ha nga
pemet e saj? Apo cili ruan nje kopë, dhe nuke
ha nga qumeshti i kopese? Apo nuke thote ke-
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shtu edhe ligja? Se ne ligjen e Moisiut eshte
shkruar: “Mos ia mbeçël gojen kaut qe shin.”
Vallc mos kujdeset Perendia per qete, apo mos
e thote me te vertete per në? Se per në eshte
shkruar se ay, qe leron, duhet te leronje me shprese, dhe ay, qe shin me shprese, duhet ta gezonje
shpresen e vete. Posa kemi mbjellur gjera shpirterore ner ju, valle mos eshte nje gje e madhe qe
te korim gjera lendore? Posa te tjeret e paskan
ketë te drejte qe te marrin pjesen e tyre nga ju,
sa më teper e kemi edhe në? Po ketë te drejte
nuk e perdorme, dhe i kemi duruar te gjitha, qe
te mos i sjellim nonje ndallm Ungjillit te Krishtit.
PAS MATTHEUT
Zoti tha ketë parabolle: Mbreteria e qellit i
shembellën nje mbreti, i cili deshi te bente llogarl me sherbetoret e vete. Dhe kur nisi te bente
llogari, i prune nje sherbetor, i cili i kishte nje
borç prej dhjete mije talentash. Edhe meqëneqe
ay nuke kishte qe tja lante, i zoti urdheroj qe te
shitej ay edhe e shoqja edhe te gjitha sa kishte,
edhe keshtu te lahej borxhi. Edhe sherbetori i
ra ner kembe, edhe i lutej, edhe i thoshte: “0 Zot,
kij durim, edhe do t’ i paguanj te gjitha.” Edhe
Zoti e meshiroj atë sherbetor, dhe e çliroj, edhe
ia fali huan. Ky sherbetor, kur dolli jashte, gjeti
nje shok sherbetor, i cili i kishte nje borç prej
njeqint dinaresh, edhe e zuri per gryke, edhe i
tha: “Paguama borxhin.” Edhe shoku sherbetor i ra ner kembe, edhe i lutej, edhe i thoshte:
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“Kij durim, edhe do t' i paguanj te gjitha.” Po
ay nuke deshte, dhe shkoj, edhe e hodhi ne burg,
edhe nuk e leshonte pa paguar borxhin. Edhe
shoket e tij, kur i pane keto, u-helmuan fort, edhe vajtin, edhe ia treguan te gjitha zotit te tyre. Atehere i zoti e thirri, edhe i tha: “Sherbetor
i lik, une ta fala ate borç te tere, posa m’ u-lute.
Valle nuke duhej edhe ti ta meshironje shokun
ashtu, sikunder te meshirova edhe une?” Dhe uzemerua i zoti, dhe e dha ne duart’ e tormentoreve qe ta mundonin gjer sa ta paguante tere
borxhin. Keshtu do te benjc edhe Ati im qellor
per cilindo, qe nuke ia fal te vellajt te gjitha fajet me tere zemren.
E DIELA XII
Kendojeni Perendine tone, kendojeni. Trokitini duarte, gjithe kombet.
Prej Letres I se Palit per Korinthianet.
Vellezer, ju benj te njohur Ungjillin, te cilin
ju kam predikuar, edhe te cilin e kini pritur, edhe
ne te cilin qendroni, edhe me anen e te cilit kini
per te shpetuar, neqoftese i mbani ment ato qe
ju kam predikuar, se ndryshe kini besuar me
kot. Se qe ne krye jua dhashe ate, qe kam marre edhe une, domethene qe Krishti vdiq per mekatat tona pas Shkripturave; edhe qe u-varros,
edhe u-ngjall diten e trete pas Shkripturave; edhe qe u-pa prej Kefajt, pastaj prej te Dymbedhjëteve; pastaj u-pa nje here prej pese qint vellëzerve dhe siper, prej te cileve më te shumet
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jane te gjalle gjer me sot, edhe ca kane fjetur;
pastaj u-pa prej Jakobit, pastaj prej te gjithe
Apostujve; dhe më ne funt nga te gjithe, si prej
nje deshtaniku, u-pa edhe prej meje. Se une jam
më i vogli i gjithe Apostujve, qe nuke meritonj
te quhem Apostull, se e kam ndjekur Kishen e
Perendise. Po me hirin e Perendise jam seç jam;
edhe hiri i tij nuke vajti me kot, se u-mundova
më teper se te gjthe ata, edhe jo une, po hiri i Perendise, qe eshte me mua. Pra, si une, si ata,
keshtu po leçitim, edhe ju keshtu kini besuar.
PAS MATTHEUT
M’ atë kohe, nje djalosh iu-afrua Jesujt, edhe
i ra me gjunje, dhe i tha: “Mesonjes i mire, ç’ duhet te benj qe te fitonj jeten e pasosur? Dhe Jesuj iu-pergjëq: “Persë me quan te mire? Asnjë
nuk esht i mire pervëç Perendise. Dhe ne do te
fitosh jeten, ruaj-i porosite.” Dhe djaloshi e pyeti: “Cilat?” Dhe Jesuj iu-pergjëq: “Mos vraj;
mos kurvero; mos vith; mos ep deshmlm te reme; ndero atin edhe nenen; dhe duaj te afermin si
veten.” Dhe djaloshi i tha: “Keto te gjitha i kam
ruajtur qe prej djalerise; a ka nonje porrosi tjater?” Dhe Jesuj i tha:“Ne do te jesh i mbaruar,
shko, shit-e gjene tende, dhe ëpua te varferve;
dhe do te kesh nje thesar ne qell, pastaj eja dhe
bjer-me pas. Po djaloshi, kur degjoj ketë fjale,
shkoj i helmuar, se ishte shume i pasur. Dhe Jesuj u tha Dishëpujve: “Me te vertete po ju them
se do te jete shume rende qe nje i pasur te hynje
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n€ Mbreterine e qellit. Edhe perseri po ju them:
Eshte me lehte qe nje kamile te shkonje neper
veren e gjelperes se nje i pasur te hynje ne Mbreterine e Perendise.,, Dhe Dishëpujte, kur degjuan, u-çuditne fort, edhe thane: “Cili valle munt
te shpetonje?,, Dhe Jesuj i veshtroj, edhe u tha:
“Kjo esht e pamundur per njërezit, po te gjitha
jane te mundura per Perendine.,,
E DIELA XIII
Sa te medha jane veprat e tua, o Zot; i ke bere
te gjitha me urtesi. Bekoje Zotin , o shpirti im.
Prej Letres I se Palit per Korinthianet.
Vellezer, vigjelloni, qendroni ne besen, bëhuni
burra, forcohuni, bëjini te gjitha punet tuaja me
dashuri. Ju lutem o vellezer: E njihni shtepine e
Stefanajt, edhe e dini qe jane kulloshtra e Akaise, dhe e kane vene veten e tyre ne sherbimin e
Shenjtoreve. Pra, duhet tu bindeni ketyre si edhe
atyre, qe ndihmojne, dhe punojne.Gezohem per
ardhjen e Stefanajt edhe te Fortunatit edhe te
Akaikut, se keta i kane plotesuar mungesat tuaja, se na e çlothne mendjen edhe mua edhe juve. Njihini, pra, keta njeres. Kishet e Asise ju
dergojne te fala. Akilla dhe Priskilla me Kishen, e cila eshte ne shtepine e tyre, ju dergojne shume te fala me Zotin. Te gjithe vellëzerit ju
dergojne te fala. Pershendoshni njerjarin me puthje te shenjta. Ju dergonj te fala me doren time
edhe une Pali. Ay, qe nuk e do Zotin tone Jesu
Krisht, paste mallkimin Maranatha. Hiri i Zotit
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tone Jesu Krisht qofte me ju. Dashuria ime qofte
me ju te gjithe me Krishtin Jesu. Amin.
PAS MATTHEUT
Zoti tha kete parabolle: Ishte nje zot prej shtepie, i cili mbollli nje vreshte, dhe e thuri me nje
garth, dhe mihu nje tire n' atë, edhe ndertoj nje
pirk, edhe ua dha disa bujqve, dhe shkoj ne mergim. Dhe kur u-afrua koha e pëmeve, u dergoj
bujqerve sherbetoret per te marre pemet. Po bujqerit i zune sherbetoret, edhe cilin e rahne, cilin
e vrane, dhe cilin e lapiduan. Zoti dergoj perseri
te tjere sherbetore, më shume se te paret; po bujqerit ua bene edhe atyre gjithashtu. Më ne funt,
u dergoj te birin, dyke thene: “Do te kene turp
nga im bir.” Po bujqerit, kur e pane te birin, thane me veten e tyre: “Ky eshte trashegimtari. Ejani ta vrasim, edhe tja zaptojme trashegimin.,,
Edhe e zune, dhe e nxuarne jashte vreshtes, edhe
e vrane. Kur te kthehet zoti i vreshtes, valle ç’ do
tu benje atyre bujqerve? Edhe ata iu-pergjeqne:
“Keq e më keq do t ’ i humbase te liqte, edhe vreshten do tua jape bujqerve te tjere, te cilet do tja
kthejne pemet ne kohen e tyre.” Edhe Jesuj u
tha: “A e kini kenduar nonjë here ne Shkripturat qe guri, te cilin e çperhothne ndertonjesit, ay
u-vu ne krye te çipit? Kjo veper eshte bere prej
Zotit, edhe eshte e çudiçime ne syte tane.”
E DIELA XIV
Ti, o Zot, na ruaj dhe na permbaj. Shpetona, o
Zot, se humbi i drejti.
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Prej Letres II se Palit per Korinthianet.
Vellever, ay, qe na shigurdj, edhe na leu në
dhe ju me Krishtin, eshte vete Perendia, edhe ay
na vulosi edhe na dha vleresimin e Shpirtit te
Shenjte ne zemrat. Edhe une kam Perendine
deshmor mi shpirtin tim, qe nuke kam ardhur ne
Korinthe, se desha tju kursenja, se nuk e zoteronj besen tuaj, se ju kini qendruar ne besen, po
se kam dashur tjua shtonj gezimin. Perandaj
kam vendosur te mos kthehem perseri ner ju i hidheruar. Se nuke munt tju hidheronj ju, prej te
cileve pres te me gezoni. Edhe jua shkrova keto,
dyke besuar se gezimi im eshte edhe gezimi juaj.
Edhe jua shkrova me hidherim te math edhe me
shtrengim te zemres edhe me shume lote, jo qe
te hidheroheni, po qe te kupetoni dashurine, qe
kam per ju me te teper.
PAS MATTHEUT
Zoti tha ketë parabolle: Mbreteria e qellit i
shembellën nje mbreti, i cili beri dasme per te birin, edhe dergo j sherbetoret e vete t’ i therrese te
ftuarit ne dasme, po ata nuke deshne te vinin.
Mbreti dergoj perserl te tjere sherbetore, dhe u
tha te ftuarve: “Ja ku e shtrova dreken me demat edhe me berrat e ushqyera, edhe te gjitha
jane gatl, ëjani ne dasmen.” Po ata pertuan, edhe shkuan njëri ne are, dhe tjatri ne tregeri, edhe te tjeret, passi i zune sherbetoret e tij, i shane, dhe i vrane. Edhe mbreti, kur i degjoj kcto,
u-zemerua, dhe dergoj ushterine, dhe i prishi ata
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vrases, edhe e dogji qytetin e tyre. Pastaj u tha
sherbetoreve: “Dasma eshte gati, po te ftuarit
nuke qene te vyer. Eceni, pra, neper udhekryqet,
edhe ata, qe te gjeni, ftojini ne dasme.” Dhe duallne sherbetoret neper udhet, edhe i mblothne te
gjithe ata, qe gjetne, te mire dhe te liq, edhe umbush mesalla e dasmes me njeres. Edhe mbreti,
kur hyri per te shikuar njërezit e mesalles, pa
atjë nje njerl, i cili nuk ishte i veshur me robe
dasme, edhe i tha: “Shok, si hyre ketu pa patur
robe dasme?” Dhe ay heshti. Atehere mbreti u
tha sherbetoreve: “Lidhjani duarte edhe kembet
edhe ngrëreni, edhe hidheni ne erresiren më te
thelle; atjë do te jete qarja dhe kercellimi i dhëmbeve. Se te ftuarit jane te shumet, po te zgjëdhurit jane te paket.
E DIELA XV
Shpetoje popullin tent, o Zot, edhe bekoje trashegimin tent. Ty do te therrës, o Zot, o Perendia im.
Prej Letres II se Palit per Korinthianet.
Vellezer, Perendia, qe urdheroj te shkelqenje
drita prej erresires, ndriti ne zemrat tona, dhe
na dha diturine dhe lavdine e vete me anen e Jesu Krishtit. Po ketë thesar e kemi ner ena te
ashterta, dhe teperica e forces sone esht e Perendise dhe jo jona. Jemi te helmuar me çdo gje,
po jo te deshperuar; te ngaterruar, po jo te çakerdisur; te ndjekur, po jo te neveritur; te permbysur, po jo te humbur; dyke rotulluar gjithe-
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nje vdekjen e Zotit Jesu me trupin tone, qe keshtu te çfaqet edhe ne trupin tone jeta e Jesujt.
Perandaj në te gjallet vdesim gjithenjë me anen
e Jesujt, qe keshtu te ngjallemi me anet e tij.
Pra, vdekja veperon per në, dhe jeta ner ju. Se,
sikunder eshte shkruar, besojme dhe perandaj
flasim, dyke ditur se ay, qe ka ngritur Jesu
Krishtin, do te na ngrere edhe në me anen e Jesujt, edhe do te na radhite perpara tij tok me ju.
Se te gjitha jane per ju, qe hiri te teperonje per te
miren e shumices per lavdine e Perendise.
PAS MATTHEUT
M’ atë kohe, nje ligjetar iu-afrua Jesujt, edhe
e ngiste, edhe i thoshte: “Mesonjes, cila eshte porrosia më e madhe ne lligjen?” Dhe Jesuj iu-pergjëq: “Doj-e Zotin Perendine me tere zemren
dhe me tere shpirtin dhe tere mendjen. Kjo eshte
porrosia e pare dhe e madhe. Dhe porrosia e dyte eshte kjo: Doj-e te afermin si veten. Ligja e
tere dhe Profetet varren nga keto te dy porrosira.” Edhe atjë ku ishin te mbledhur Farisianet,
i pyeti Jesuj, edhe u tha: “Po si besoni per Krishtin? Bir i kujt eshte valle?” Dhe ata u-pergjeqne:
“I Davidid.” Edhe Jesuj u tha: “Si, pra, Davidi i
frymesuar e quan Zot, kui* shkruan: I tha Zoti
tim-Zoti: Rri me te djathten time, gjer sa t’ i
shtronj armiqte nene kembet e tua? Si, pra, esht

i biri i Davidit, posa ky e quan Zot?” Dhe asnjë
nuke muntte t’ i pergjigjej, dhe qe atë dite asnjë nuke kuxonte ta pyeste.
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E DIELA XVI
Zoti do ta forconje popullin e vete. Lavderojeni Zotin, o bij te Perendise.
Prej Letres II se Palit per Korinthianet.
Vellezer, si bashkepunetore, ju lutemi te mos
e prisni hirin e Perendise me kot. Se thote: Te
degjova ne kohen e voliçime; ja, tanl eshte dita
e shpetimit. Mos lendoni asnje njerl, qe te mos
kritikohet diakonata; po silluni gjithenje si sherbetore te Perendise me durim te math ne hidherimet, ne trubullimet, ne mundimet, ne vigjellimet, ne agjerimet; me paqesi, me dituri, me zemergjeresl, me miresi, me Fryme te Shenjte, me
dashuri te kthjellte, me fjalen e se vertetes, me
fuqine e Perendise, me armet e drejtesise me te
djatht’ e me te mengjer, me lavdi dhe me çnderim,
me fame dhe me turp; si genjeshtare dhe te sinkerte; si te panjohur dhe te lavderuar; si te vdekur dhe te gjalle; si te munduar dhe te pavdekur;
si te helmuar dhe te gezuar; si te varfer dhe te
pasur; si pa patur asgje dhe dyke i patur te
gjitha.
PAS MATTHEUT
Zoti tha kete parabolle: Nje njeri, i cili shkonte
ne mergim, i thirri sherbetoret, edhe ua dorezoj
gjene e vete; edhe kujt i dha pese talenta, kujt i
dha dy, kujt i dha nje, sicilit pas fuqise tij; edhe
shkoj menjehere ne mergirn. Edhe ay, i cili mori
te pese talentat, vajti, i punoj, edhe fitoj pese talenta te tjera. Gjithashtu edhe ay, i cili mori te dy
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talentat, fitoj edhe dy te tjera. Po ay, i cili mori
nje, shkoj, edhe mihu, edhe e fshehu argjendin e
te zotit ne dhë. Edhe pas disa kohe u-kthye i zoti
i atyre sherbetoreve, edhe beri llogarl me ata.
Edhe ardhi ay, i cili kishte marre te pese talentat, edhe solli pese talenta te tjera, dhe tha: “Zot,
me ke dhene pese talenta; ja ku fitova edhe pese
te tjera mi ato.” Edhe i zoti i tha: “Te lumte, sherbetor i mire dhe besnlk! Me te pakat u-refeve
besnlk, mi te shuma do te vendos. Hyr ne gazin e
zotit tent.” Pastaj ardhi ay, i cili kishte marre te
dy talentat, edhe tha: “Zot, me ke dhene dy talenta; ja ku fitova edhe dy te tjera mi ato.” Edhe
i zoti i tha: “Te lumte, sherbetor i mire dhe besnik! Me te paka u-refeve besnik, mi te shuma do
te vendos. Hyr ne gazin e zotit tent.” Më ne funt,
ardhi edhe ay, i cili kishte marre nje talënt, edhe
tha: “Zot, e dinja qe je njeri i zemergurte, qe kor
atjë, ku nuke ke mbjellur, edhe mbleth atjë, ku
nuke ke perndare, edhe u-tremba, edhe shkova,
edhe e fsheha talentin tent ne dhë; ja ku ta solla
prape.” Edhe i zoti u-pergjëq, edhe i tha: “Sherbetor i lik edhe pertac, posa e dinje qe kor atjë,
ku nuke kam mbjellur, edhe mbleth atjë, ku nuke kam perndare, ahere duhej ta kishe vene talentin tim ne banke, dhe kur te kthëhesha ta
merrnja prape tok me fajdene. Pra, mërrjani talentin, edhe ëpjani atl, i cili ka te dhjete talentat.
Se ati, i cili ka, do t’ i jipen edhe do t’ i teperojne;
po ati, i cili nuke ka, do t’ i merret edhe ajo qe
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kishte. Dhe hfdheni sherbetorin e padobishim ne
erresiren me te thelle; atjë do te jete qarja dhe
kercellimi i dhëmbeve.” Dhe kur po thoshte keto,
therriste: “Ay, i cili ka veshe per te degjuar, le te
degjonje.”
E DIELA XVII
Adhurojeni, dhe perhirojeni Zotin Perendine tone. Perendia esht i njohur ne Judë.
Prej Letres II se Palit per Korinthianet.
Vellezer, ju jini tëmpulli i Perendise se gjalle,
sikunder tha Zoti: “Se do te banonj ner ata, edhe
do te barës me ata, edhe ata do te jene populli im.
Perandaj, dilni nga mezi i tyre dhe ndahuni; edhe mos prekni gje te papaqme; edhe une do tju
pres; edhe do te jem ati juaj; edhe ju do te jini
bijte dhe bijat e mia.” Keshtu ka thene Zoti i gjithefuqishim. Pra, dyke patur keto zotime, o te
dashur, le te qerojme veten tone nga mekatat e
trupit edhe te shpirtit, edhe le te mbarojme çdo
veper te shenjte me frike Perendie.
PAS MATTHEUT
M’ atë kohe, Jesuj dolli ne viset e Tyres edhe te
Sidones. Edhe ja ku nje grua Kananeane dolli
prej atyre kufireve, dhe i thirri, dhe i tha: “Kij
meshire per mua, o Zot, o i Biri i Davidit, ime-bije
esht e demonisur keq.” Po ay nuke u-pergjëq
me asnjë f jale. Edhe iu-afruan Dishëpujte, edhe
i luteshin, edhe i thoshin: “Percill-e, se therrët
prapa nesh.” Edhe Jesuj u-pergjëq: “Nuke jam
derguar veçse per dhente e humbura te shtepise
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Edhe gruaja iu-afrua, dhe i falej, edhe i thoshte: “Ndih-me, o Zot.” Edhe Jesuj upergjëq: “Nuk eshte mire te marr buken e femljeve, dhe tua heth kelysheve.” Dhe gruaja tha:
“Po, o Zot; se edhe kelyshet hane therrimet, qe
bien nga tryeza e zoterinjve te tyre.” Atehere Jesuj u-pergjëq, edhe i tha: “Moj grua, besa jote
esht e madhe! T’ u-mbarofte deshira.” Dhe usherua e bija qe ate çast.
E DIELA XVIII
Arthte meshira jote mi në, o Zot. Ngazellohuni
me Zotin, o te drejte.
Prej Letres II se Palit per Korinthianet.
Vellezer, ay, i cili mbiell me kursim, gjithashtu
me kursfm ka per te korur; dhe ay, i cili mblell
me bekime, gjithashtu me bekime ka per te korur. Cilido le te jape sa t' i doje zemra, po jo me
hidherim dhe me shtrengice, se Perendia do dhenes buzeqeshur. Dhe Perendia esht i zoti ta shtonje hirin tuaj, dhe tju dhuronje te gjitha te mirat me mjaftesi dhe teperice, sikunder eshte
shkruar: U perndau, u dha te varferve, dhe drejtesia e tij mbetet per jete. Pra, ay, i cili na dhuron fare per te mbjellur dhe buke per te ngrene,
ju dhurofte dhe jua shumofte faren, edhe jua
rritte drithet e drejtesise. Keshtu do te pasuroheni me plotesi, dhe do ta perhironi me zell Perendine.
PAS LUKAJT
M’ atë kohe, Jesuj pa dy anie, qe kishin qen-
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druar anes liqenit te Genesaretit, edhe peshkataret kishin dale jashte, dhe po shperlanin rjetat. Edhe hyri ne nje nga aniet, e cila ishte e Simonit, edhe e porrositi ta largonte pak prej steresc, dhe ndenji, dhe e mesonte popullin nga ania. Dhe passi mbaroj se foluri, i tha Simonit:
“Shpjëreni anien më thelle, dhe hidhini rjetat
per gjah.” Edhe Simoni iu-pergjëq: “Mesonjes,
jemi munduar tere naten, dhe nuke kemi zene
asgjë, po sipas fjales sate do ta hedhim rjeten.
Edhe kur e hothne, zune nje shumice te madhe
prej pishqesh, edhe rjeta e tyre po çirej. Edhe u
bene shenje shokeve te tyre, qe ishin ne anien
tjater, qe te vinin edhe tu ndihmonin. Edhe ata
arthne, edhe i mbushne qe te dyja aniet me pishq,
aqe sa nisne te kridhen, edhe kur e pa ketë gje
Simon Pjetri, i ra me gjunje Jesujt, edhe i tha:
“Largohu prej meje, o Zot, se jam njeri mekatar.” Se u-tmerruan ay edhe shoket e tij nga
gjahu i plshqeve, qe kishin zene, gjithashtu edhe
Jakobi dhe Joani, te bijte e Zebedeut, te cilet
ishin pjesetare me Simonin. Edhe Jesuj i tha Simonit: “Mos kij frike! Qe tani e tutje ke per te
gjuajtur njeres.” Edhe i suallne aniet ne sterë,
edhe i lane te gjitha, edhe i rane pas.
E DIELA XIX
Zoti eshte forca ime dhe kenga ime. Zoti me
mundoj edhe me aresoj.
Prej Letres II se Palit per Korinthianet.
Vcllezer, Perendia dhe Ati i Zotit tone Jesu
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Krisht, i cili csht i bekuar per jete, e di qe nuke
ju genjënj. Ne Damaske guvernori i mbretit Areta e ruante qytetin e Damaskëneve, se deshte te
me zente, dhe u-varra nga nje dritare pas murit
brenda ne nje shporte, dhe shpetova nga duarte
e tij. Me te vertete nuke me jep dore te mburrem,
se do te vinj ne vizione dhe revellata te Zotit.
Njoh nje njeri me Krishtin, i cili u-rembye gjer
ne qellin e trete perpara katermbedhjete vjeç, a
me trup a jashte trupit nuk e di, Perendia e di.
Edhe e njoh ketë njeri, a me trup a jashte trupit
nuk e di, Perendia e di, qe u-rembye ne Parajse,
dhe degjoj f jale te pafolura, te cilat nuk esht e
permetuar t' i flase njeri. Per ketë po mburrem,
po per veten time nuke mburrem veçse per dobesirat e mia. Se do te jem i marre, sikur te mburrem, se do te them te verteten, po ndruhem se
dikush munt te besonje se vlenj më teper seç’ me
sheh edhe me degjon. Edhe qe te mos mburrem
shume per keto revellata, me eshte dhene nje
hell ne trupin prej Satanit, qe te me rahe dhe te
mos e ngre koken perpjete. I jam lutur tri here
Zotit qe te me çlironte nga ky mundim, po ay me
ka thene: “Hiri im te mjafton, se fuqia ime plotesohet me dobesi.” Mburrem, pra, me gas te
math per dobesirat e mia, qe keshtu fuqia e
Krishtit te zbrese mi mua.
PAS MATTHEUT
Zoti tha: “Siç doni tju bejne te tjeret, gjithashtu bëjuni edhe ju. Edhe neqoftese doni vetem
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ata, te cilet ju duan, ç’ hir kini? Se edhe mekataret i duan ata, te cilet i duan. Edhe neqoftese u
beni te mire atyre, te cilet ju bejne te mire, ç’ hir
kini? Se edhe mekataret bejne gjithashtu. Edhe
neqoftess u huani atyre, nga te cilet kini shprese
t’ i merrni prape, ç’ hir kini? Se edhe mekataret
u huajne mekatareve qe ta marrin prape huan.
Po dojini armiqte tuaj, dhe bejuni te mire, dhe
huajuni pa u-deshperuar fare, dhe roga juaj do
te jete e pasur, dhe do te beheni bijte e Perendise,
se edhe ay esht i mire per te liqte dhe mosmirenjohesit. Behuni, pra, te zemerdhempshur, sikunder esht i zemerdhempshur edhe Ati juaj.”
E DIELA XX
Kendojeni Perendine tone, kendojeni. Trokitini duarte, gjithe kombet.
Prej Letres se Palit per Gallatianet.
Vellezer, ju benj te njohur se Ungjilli, i predikuar prej meje, nuk eshte prej njeriu. Se as e kam
marre as e kam mesuar nga nonje njeri, po vetem nga revellata e Jesu Krishtit. Se e kini degjuar sa ngushte isha i lidhur me Judaizmen, edhe sa repte e kam ndjekur, dhe e kam leftuar
Kishen e Perendise. Dha perparonja ne Judaizmen më teper se moshataret e gjindjes sime, edhe isha zelltar i flakte i traditave te mia aterore.
Po kur i pelqeu Perendise, i cili me kishte caktuar qe nga barku i nenes sime, dhe me thirri me
hirin e vete, edhe ma revelloj te Birin, dhe me porrositi ta ungjillezonj ner kombet, nuke mora
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keshille nga nonje njeri i gjalle, as vajta ne Jerusalëm qe te piqesha me ata, te cilet kishin qene
Apostuj perpara meje, po shkova menjehere ne
Arabl, dhe pastaj u-ktheva ne Damaske. Pastaj,
pas tre vjeç, u-ngjita ne Jerusalëm qe te shikonja Pjetrin, dhe ndenja me atë nja pesembedhjete dite. Dhe pervëç Jakobit, te vellajt te Zotit, nuke kam pare nonjë tjater prej Apostujve.
PAS LUKAJT
M’ atë kohe, Jesuj shkonte ne nje qytët, te quajtur Nain; edhe tok me atë ishin edhe disa prej
Dishëpujve te tij edhe nje shumice prej populli.
Dhe kur u-afrua ne porten e qytetit, ja ku po sillnin jashte nje te vdekur, te cilin e-jema e kishte
bir te vetemlindur; dhe ajo ishte e ve; edhe ishte
nje shumice populli prej qytetit me atë. Edhe Zoti, kur e pa, e meshiroj, edhe i tha: “Mos qaj.”
Dhe u-afrua, dhe e preku qivurin, dhe ata qe e
mbanin qendruan, edhe tha: “Djalosh, po te them:
Ngrehu.” Edhe i vdëkuri u-ngrit, edhe ndenji,
edhe nisi te fliste. Edhe Jesuj ia dorezoj nenes se
tij. Edhe i zuri frika te gjithe, edhe lavderonin
Perendine, dhe thoshnin se nje Profët i math
eshte ngritur ner në, edhe Perendia e vizitoj popullin.
E DIELA PGRPARA LARTGSIMIT
(Qe me 7-13 te Vjeshtes 1)

Shpetoje popullin tent, o Zot, edhe bekoje trashegimin tent. Ty do te therrës, o Zot, o Perendia im.
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Prej Letres se Palit per Gallatianet.
Vellezer, shikoni sa leter te madhe ju shkrova
me doren e vete. Ata, qe duan te dalin faqebardhe nga trupi, ju shtrengojne te rethpriteni vetem qe te mos ndiqen per Kryqin e Krishtit. Se
as te rethpreret vete nuk e ruajne ligjen, po duan qe ju te rethpriteni, dhe keshtu te mburren me
trupin tuaj. Po une nuke dua te mburrem veçse
me Kryqin e Zotit tone Jesu Krisht, me anen e te
cilit bota eshte kryqesuar per mua, dhe une jam
kryqesuar per boten. Se me Krishtin Jesu nuke
ka nonje fuqi as rethprerja as parethprerja, po
vetem kriesa e re. Pra, patçin paqe dhe meshire
ata, te cilet baresin pas kesaj rëgulle, dhe Israeli
i Perendise. Qe-tani e tutje asnjë le te mos me
mundonje, se une i kam shenjat e Zotit Jesu mi
trupin tim. Hiri i Zotit tone Jesu Krisht qofte me
frymen tuaj, o vellezer. Amin.
PAS JOANIT
Zoti tha: “Askush nuk eshte ngjitur ne qlellin
perveç ati, i cili ka zbritur prej qiellit. Edhe sikunder Moisiu e ngriti perpjete gjarperin ne
shkretetire, ashtu duhet te ngrihet perpjete edhe
i Biri i njeriut. Keshtu cilido, qe e beson, nuke
do te humbase, po do ta fitonje jeten e pasosur.
Se Perendia e ka dashur boten aqe shume sa na
ka dhene te Birin e vetemlindur, se Perendia nuk
e dergoj te Birin qe ta gjykonje po qe ta shpetonje boten.
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E DIELA PAS LARTESIMIT
(Qe me 15-21 te Vjeshtes 1)

Sa te medha jane veprat e tua, o Zot; i ke bere
te gjitha me urtesl. Bekoje Zotin, o shpirti im.
Prej Letres se Palit per Gallatianet.
Vellezer, kemi besuar me Jesu Krishtin, se e
dime qe njeriu nuke drejtesohet me veprat e ligjes, po vetem me besen e Jesu Krishtit. Po neqoftese mekatojme, passi u-drejtesuam prej
Krishtit, atehere e bejme Krishtin sherbetor te
mekatit. Qofte lark! Se nuke duhet ta shkelim
besen, dyke perseritur mekatat, te cilat i kemi
hedhur poshte. Se jemi te vdekur per ligjen, dhe
tanl jemi te gjalle per Perendine. U-kryqesuam
tok me Krishtin, dhe tani nuke rojme në, po ron
ner në Jesu Krishti. Pra, rojme me besen e Birit
te Perendise, i cili na ka dashur, dhe ka dhene
veten e tij per në.
PAS MARKUT
Zoti tha: “Ay, qe do te vinje pas meje, le ta mohonje veten e tij, dhe le ta ngrere kryqin e vete,
dhe le te me bjere pas. Se ay qe do ta shpetonje
jeten e vete do ta humbase; po ay, qe do ta humbase jeten e vete per mua dhe per Ungjillin, ay
do ta shpetonje. Se ç’ dobl do te kete njeriu, ne fitofte boten e tere dhe ne humpte shpirtin e vete?
Se nuke ka çmim, me te cilin ta bleme shpirtin
prape. Pra, kush te kete turp per mua dhe per
f jalet e mia ne ketë brez mekatar, edhe i Biri i
njeriut do te kete turp per atë, kur te vinje me
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lavdine e Atit i rethuar prej Gngjejve te shenjte.” Edhe u thoshte: “Me te vertete po ju them se
disa prej atyre, qe ndodhen ketu, nuke do ta
ngjerojne vdekjen, edhe do ta shikojne te gjalle
Mbreterine e Perendise, kur te vinje me fuqi.”
E DIELA XXI
Sa te medha jane veprat e tua, o Zot; te gjitha
i ke bere me urtesi. Bekoje Zotin, o shpirti im.
Prej Letres se Palit per Gallatianet.
Vellezer, kemi besuar me Jesu Krishtin, se e
dime qe njeriu nuke drejtesohet me veprat e ligjes, po vetem me besen e Jesu Krishtit. Po neqoftese mekatojme, passi u drejtesuam prej
Krishtit, atehere e bejme Krishtin sherbetor te
mekatit. Qofte lark! Se nuke duhet ta shkelim
besen, dyke perseritur mekatat, te cilat i kemi
hedhur poshte. Se jemi te vdekur per ligjen, dhe
tanl jemi te gjalle per Perendine. U-kryqesuam
tok me Krishtin, dhe tani nuke rojme në, po ron
ner në Jesu Krishti. Pra, rojme me besen e Birit
te Perendise, i cili na ka dashur, dhe ka dhene
veten e tij per në.
PAS LUKAJT
Zoti tha ketë parabolle: “Nje mbjelles dolli per
te mbjellur faren; dhe nje pjese ra prane udhes,
edhe u-shkel, edhe e hëngerne shpeset e qellit;
edhe tjatra ra mi guret, edhe mbiu, dhe u-tha,
se nuke kishte vlak; edhe tjatra ra ne mes te
drizave, dhe e mbytne drizat, te cilat mbine tok;
edhe tjatra ra mi dhene e mire, edhe mbiu, edhe
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pruri nje qint here me shume peme.” Dhe Dishëpujte e pyetne: “Ç’ eshte valle kjo parabolle?,,
Dhe Jesuj u tha: uJu munt t’ i mesoni misteret e
Mbreterise se Perendise, po te tjeret munt t’ i degjojne vetem me parabolla, qe kur t' i shikojne,
te mos i njohin, dhe kur t' i degjojne, te mos i
kuptonje. Dhe parabolla eshte kjo: Fara eshte
fjala e Perendise; ata prane udhes jane degjonjesit; pastaj vjen djalli, dhe ua rembën fjalen
nga zemra, qe te mos besojne dhe te shpetojne.
Dhe ata mi gurin jane degjonjesit, qe e presin
fjalen me gas, po nuke kane renje, dhe besojne
per ca kohe, dhe largohen ne periuden e ngasjeve. Dhe ata te drizave jane degjonjesit, qe permbyten nga kujdeset edhe pasurite dhe defrimet e jetes, edhe nuke sjellin nonje perfundim.
Edhe ata te dheut te mire jane degjonjesit, qe
e presin f jalen me zemer, edhe e permbajne, edhe
sjellin peme me durlm.” Edhe Jesuj therriste dhe
thoshte: “Ay, qe ka veshe per te degjuar, le te
degjonje.”
E DIELA XXII
Ti, o Zot, na ruaj dhe na permbaj. Shpetome,
o Zot, se humbi i drejti.
Prej Letres se Palit per Gallatianet.
Vellezer, shikoni sa leter te madhe ju shkrova
me doren e vete. Ata, qe duan te dalin faqebardhe nga trupi, ju shtrengojne te rethpriteni vetem qe te mos ndiqen per Kryqin e Krishtit. Se
as te rethpreret vete nuk e ruajne ligjen, po du-
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an qe te rethprlteni, dhe keshtu te mburren me
trupin tuaj. Po une nuke dua te mburrem veçse
me Kryqin e Zotit tone Jesu Krisht, me anen e te
cilit bota eshte kryqesuar per mua, dhe une jam
kryqesuar per boten. Se me Krishtin Jesu nuke
ka nonje fuqi as rethprerja as parethprerja, po
vetem kriesa e re. Pra, paçin paqe dhe meshire
ata, te cilet baresin pas kesaj rëgulle, dhe Israeli i Perendise. Qe-tani e tutje asnjë le te mos
me mudonje, se une i kam shenjat e Zotit Jesu
mi trupin tim. Hiri i Zotit tone Jesu Krisht qofte
me frymen tuaj. Amin.
PAS LUKAJT
Zoti tha: Ishte nje njeri i pasur, i cili vishej me
mendafsh e me kadifë, edhe defrente per dite
me shkelqfm. Ishte edhe nje i varfer, i quajtur
Lazar, i cili dergjej ne prakun e deres se tij, i dregosur, dhe perpiqej te ngopej me therrimet, te
cilat binin nga tryeza e te pasurit; edhe qenat
venin, edhe ia lepinin dregat. Edhe vdiq i varferi, dhe Gngjejte e shpune ne gjirin e Abrahamit.
Vdiq edhe i pasuri, dhe u-varros. Edhe ne Ferrin,
ku po mundohej, i ngriti syte, dhe e pa per se
largu Abrahamin edhe Lazarin ne gjirin e tij.
Edhe i thirri, dhe i tha: “Ate Abraham, meshirome, dhe dergoje Lazarin qe ta ngjyenje majen
e gishtit me uje, dhe te ma lage gjuhen, se po digjem ne ketë flage.,, Dhe Abrahami iu-pergjëq:
“Bir, kujto qe i ke gezuar te gjitha te mirat ne
jeten tende, dhe Lazari ka vojtur te gjitha te ke-

DIELORJA

189

qiat. Pervëç kesaj, ne mes nesh edhe jush ka nje
grope te thelle, dhe asnjë nuke munt te shkonje
se ketejmi andëj, as s’ andejmi ketëj.” Edhe i pasuri i tha Abrahamit: “Te lutem, pra, o Ate, qe
ta dergosh Lazarin ne shtepine e tim ati, se kam
pese vellezer, qe tu deshmonje, dhe te mos vijne
dhe ata ne kete vent te mundimit.” Edhe Abrahami iu-pergjëq: “Kane Moisine dhe Profetet.
Le t ’ i zbatojne porrosite e tyre.” Dhe i pasuri iupergjëq: “Jo, o Ate Abraham, seneqoftese u vete nonjë nga te vdëkurit, atehere do te pendohen.” Edhe A b r a h a m i iu-pergjëq: “Neqoftese nuk e degjojne Moisine dhe Profetet,
atehere nuke do te binden edhe sikur te ngjallej
edhe t ’ u vente nonjë prej te vdëkurve.”
E DIELA XXIII
Shpetoje popullin tent, o Zot, edhe bekoje trashegimin tent. Ty do te therrës, o Zot, o Perendia im.
Prej Letres se Palit per Efesianet.
Vellezer, Perendia, i pasur nga meshira dhe
nga dashuria, ndonese ishim te vdekur nga mekatat, na ngjalli tok me Krishtin, edhe na ngriti tok, edhe na vuri te rrime ne qell bashke me
Jesu Krishtin, edhe u refeu shëkujve te pritme
pasurine e hirit edhe miresine per në me anen e
Jesu Krishtit. Se kini shpetuar me hirin dhe me
besen, jo me fuqine tuaj po me dhuraten e Perendise, jo me veprat, edhe keshtu askush nuke
munt te mburret. Se jemi kriesat e tij, te nder-
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tuar me anen e Jesu Krishtit mi vepra te mira,
te cilat i ka pregatitur Perendia qe t’ i zbatojme
ne jeten tone.
PAS LUKAJT
M’ ate kohe, kur ardhi Jesuj ne krahinen e Gadarëneve, i dolli perballe nje njeri prej qytetit, i
cili ishte i demonisur qe prej shume kohe, dhe
nuke vishej me roba, dhe nuke banonte ne shtepi po ner varret. Edhe kur e pa Jesune, bertiti, i
ra ner kembe, dhe tha me ze te math: “Ç’ ke me
mua, o Jesu, i Biri i Perendise se larte? Te lutem,
mos me mundo.” Po Jesuj e urdheroj demonin e
paudhe te dale prej ati njeriu, se e rembente
shpesh, edhe e lithnin me vargonj edhe me hëkura këmbeve, po ay i keputte verigat, edhe arratisej prej demoneve ne shkretetirat. Edhe Jesuj e pyeti: “Si ta thone emrin?” Dhe ay u-pergjëq: “Legione.” Se i kishin hvre shume demone.
Dhe demonet i luteshin Jesujt qe te mos i urdheronte te shkonin ne avushen. Edhe ish atjë nje
kopë e madhe prej derrash, qe kullosnin ne malin; edhe demonet i luteshin Jesujt qe tu jipte leje te hynin ne derrat. Edhe Jesuj u dha leje. Dhe
demonet, passi duallne prej njeriut, hyne ner derrat, edhe derrat u-sulne tatepjete shkembit ne
liqën, edhe u-mbytne te gjithe. Dhe barinjte ikne, dhe lajmeruan gjindjen ne qytetin edhe ner
arat. Edhe duallne te gjithe qe te shikonin seç’
ngjau, dhe e gjetne njerine, qe u-çlirua prej demoneve, te ndenjur ne kembet e Jesujt, te veshur
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dhe te urtesuar, edhe u-trempne. Dhe barinjte u
treguan se qysh u-sherua i demonlsuri. Dhe populli i krahines se Gadarëneve iu-lutne Jesujt te
largohet nga vendi i tyre, se i kishte zene nje frike e madhe; edhe Jesuj hyri ne lunder, dhe ukthye prape. Dhe njeriu, prej te cilit kishin dale
demonet, i lutej qe te vente bashke me atë, po Jesuj i tha: “Kthehu ne shtepi, dhe trego se qysh te
shpetoj Perendia.” Dhe ay shkoj, edhe leçiti ne
tere qytetin se si e sheroj Jesuj.
E DIELA XXIV
Zoti do ta forconje popullin. Lavderojeni Zotin,
0 bij te Perendise.
Prej Letres sg Palit per Ef esianet.
Vellezer, Krishti eshte paqja jone, se ay e rezoj
murin edhe gardhin, qe na ndanin me dysh, edhe
e lau armiqesine e vjeter me anen e Kryqit, edhe
1 perseriti njërezit, edhe i pajtoj me Perendine.
Se Krishti ardhi, dhe ju leçiti paqen, te larkmeve si edhe te afermeve, se me anen e tij qe te gjithe u-qasne prane Atit, te frymesuar prej Shpirtit te Shenjte. Perandaj pra, nuke jini më te huaj
dhe te perjashtme, po bashkeqytetare te Shenjtoreve dhe shtepiake te Perendise, te ndertuar
mi themelite e Apostujve dhe te Profëteve, edhe
vete Jesu Krishti eshte guri i çipit, edhe tere
ndertesa eshte tëmpulli i shenjte i Zotit, edhe qe
te gjithe tok jini banore te Perendise me Shpirtin e Shenjte.
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PAS LUKAJT
M’ ate kohe, iu-afrua Jesujt nje njeri, i quajtur Jair; edhe ky ishte kryetar i sinagojes; edhe
i ra ner kembe Jesujt; edhe i lutej qe te shkonte
ne shtepine e vete; se kishte nje bije te vetem
nja dymbedhjete vjeç, e cila ishte me te vdekur
e siper. Dhe kur po shkonte udhes, turmat e
shtrengonin reth e rotull. Edhe nje grua, e cila
vuante nga gjakderdhja qe prej dymbedhjete
vjeç, edhe kishte harxhuar tere gjene neper mjeket, edhe nuke mundi te sherohej prej askujt, uafrua prapa Jesujt, edhe preku peshin e robes se
tij; dhe menjehere rjedhja e gjakut i qendroj. Edhe Jesuj pyeti: “Cili esht ay qe me preku?” Dhe
si e mohonin qe te gjithe, Pjetri me Dishëpujte i
thane: “Mesonjes, turrna te rethon edhe te shtrengon, edhe ti na pyët se cili esht ay, qe te preku?”
Dhe Jesuj u tha: “Dikush me preku, se ndjeva
nje force qe dolli prej meje.” Dhe gruaja, kur e
pa qe nuke fshihej dot, ardhi dyke u-dredhur, edhe i ra ner kembe, edhe tregoj perpara popullit
per cilin shkak e preku, edhe si u-sheruamenjehere. Dhe Jesuj i tha: “Kij kuraje, moj bije, besa
jote te shpetoj. Shko me paqe.” Dhe tek po fh'ste
ëdhe, ardhi nje njeri, edhe i tha kryetarit te sinagojes: “Jote bije vdiq! Mos e mundo Mesonjesin.”
Po Jesuj, kur e degjoj ketë lajme, i tha: “Mos kij
frike, vetem beso, edhe jote bije do te shpetonje.”
Dhe kur arriu ne shtepf, nuke la njeri tjater te
hynte brenda pervëç Pjetrit edhe Jakobit edhe
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Joanit edhe prinderve te çupes. Edhe te gjithe e
qanin dhe e vajtonin. Dhe Jesuj u tha: “Mos qani, se nuke vdiq, po fle.” Edhe e perqeshnin, se
e dinin qe kishte vdekur. Po ay, si i nxori qe te
gjithe jashte, e zuri çupen per dore, dhe i thirri,
dhe i tha: “Moj vajze, ngrehu.” Dhe iu-kthye
prape shpirti dhe u-ngjall pemjehere. Dhe Jesuj
urdheroj qe t’ i jipnin te hante. Dhe u-habitne
prinderit e saj, po ay i porrositi te mos ia tregonin asnjë njeriu çudine qe beri.
E DIELA XXV
Adhurojeni dhe perhirojeni Zotin Perendine
tone. Perendia esht i njohur ne Judë.
Prej Letres se Palit per Efesianet.
Vellezer, ju lutem une, sherbetori i Zotit, te barisni sikunder i ka hie thirrjes suaj, me perunjesf, me butesf, me zemergjeresi, me durim, me dashurl, me njesine e shpirtit edhe me lidhjen e paqes, me nje shpirt edhe me nje trup, me nje shprese, me nje Zot, me nje bese, me nje Pagezfm, me
nje Perendi, i cili eshte Ati i te gjitheve dhe mi te
gjitha dhe per te gjitha dhe ne te gjithe ju. Se
cilido prej nesh ka marre hirin prej Krishtit pas
mases se dhurates.
PAS LUKAJT
M’ atë kohe nje ligjetar iu-afrua Jesujt, edhe e
ngiste, dhe i thoshte: “Mesonjes, ç’ duhet te benj
qe ta trashegonj jeten e pasosur?” Dhe Jesuj e
pyeti: “Si shkruan ligja? Si na thote?” Dhe ay upergjëq: “Doj-e Zotin Perendine me tere zemren
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dhe me tere shpirtin dhe me tere forcen, edhe
doj-e te afermin si veten.” Dhe Jesuj i tha: “Uperg-jegje mire. Ashtu bej, edhe do ta t.’ashcgosh
jeten e pasosur.” Po ay, per te drejtesuar veten,
e pyeti Jesune: “Cili esht i afermi im?” Dhe Jesuj iu-pergjëq: “Nje njeri po zbriste prej Jerusalemit ne Jeriko, edhe ra ne duarte e kusareve,
te cilet, passi e çveshne dhe e plagosne, shkuan
dhe e lane udhes gjysme te vdekur. Dhe rastisi
qe te shkonte nga ajo udhe nje prift, i cili e pa,
edhe shkoj nga ana tjater. Gjithashtu edhe nje
Levft, i cili shkoj s’ andejmi, e pa, edhe shkoj
nga ana tjater. Po nje Samaritan, i cili udhetonte n’ atë vent, e pa, edhe e meshiroj, edhe u-afrua, dhe ia lidhi plaget, passi ia lau me vaj dhe
me vere, pastaj e hipi mi kafshen e vete, e shpuri ne nje gostëil, edhe e pati kujdës. Edhe te nësermen, kur dolli, nxori dy denare, dhe ia dha
gostellarit, edhe i tha: Kujdesu per atë, dhe ç’ ts
prishesh, une do t’ i jap me te kthyer, Pra, cili nga
keta te tre te dukst qe ka qene i afermi i ati, qe
ra ne duarte e kusareve?” Dhe ay u-pergjëq:
“Ay, qe tregoj meshire per atë.” Atehere Jesuj i
tha: “Shko, edhe fcej gjithashtu edhe ti.”
E DIELA XXVI
Arthte me,‘'hira jote mi në, o Zot. Ngazellohuni me Zotin, o te drejte.
Prej Letres se Palit per Efesianet.
Vellezer, barisni si bij te drites, se miresia dha
drejtesia dhe e verteta jane pemet e Shpirtit te
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Shenjte, dhe veshgoni gjerat e pelqyera prej
Zotit. Edhe mos u-shoqeroni me veprat e papëmeta te erresires, po i qertoni më teper, se ato, qe
bejne fshëhtazi, nuke tregohen me goje. Edhe
ato, te cilat qertohen, çfaqen prej drites, edhe te
gjitha ato, qe çfaqen, jane drite. Perandaj Shkriptura thote: “Ngrehu ti, qe fle, dhe ngjallu prej
se vdëkuresh, edhe do te ndriçonje Krishti.” Kini
mendjen, pra, dhe barisni me kujdës, jo si te paditur po si te ditur, dyke pergjuar kohen, se ditet
jane te keqia. Perandaj, pra, mos u-beni te çmendur, po kupetoni seç’ eshte dashuria e Zotit. Edhe
mos u-dehni me vere, se kjo eshte nje prodigeri,
po mbushuni me Shpirtin e Shenjte, ligjeroni
psallme dhe hymne dhe kenge shpirterore, edhe
kendojeni, dhe lavderojeni Zotin me zemren tuaj.
PAS LTJKAJT
Zoti tha ketë parabolle: Nje njeri i pasur nje
here pati shume drithe, dhe po mejtohej, edhe
thoshte me vete: “Ç’ te benj, se nuke kam ku t’ i
vendos pemet e mia.” Edhe tha: “Ja se ç’ do te
benj: Do t’ i rezonj grunaret e mia, dhe do te
ndertonj më te medha, dhe do t’ i vendos atjë te
gjitha dritherat e mia dhe te mirat e mia, dhe atehere do t’ i them shpirtit: 0 shpirt, i ke te gjitha te mirat per shume vjete; prehu, haj, pi dhe
defrë.” Po Perendia i tha: “Mor i çmendur, ketë
nate do ta kerkojne shpirtin. Edhe cili do t’ i gezonje ato, qe ke gatitur?” Keshtu esht ay, qe
mbleth pasurira per veten e tij dhe jo per Pe-
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rendine. Edhe therriste, edhe thoshte: “Ay, qe
ka veshe per te degjuar, le te degjonje.”
E DIELA XXVII
Zoti eshte forca ime dhe kenga ime. Zoti me
mundoj dhe me aresoj.
Prej Letres se Palit per Efesianet.
Vellezer, forcohuni me fuqine e Zotit. Vishuni
me tere armatyren e Perendise, qe te muntni te
qendroni kunder dinakerive te Djallit; se nuke
kemi lufte kunder njeresve, po kunder kryesive, potërave, dhe mbrëterve te erresires ne ketë
bote dhe kunder ligesive shpirterore ne qell. Perandaj, pra, mërreni tere armatyren e Perendise, qe te muntni ta perballni armikun ne diten e
keqe, dhe passi te leftoni me gjithesej, te qendroni. Qendroni, pra, dyke ngjeshur mezin me te
verteten, dyke veshur thuraken e drejtesise, dhe
dyke mbathur kembet me gatitjen e Ungjillit te
paqes; permi te gjitha, ngrëreni shqytin e beses,
me te cilin do te muntni t’ i shuani shigjetat e
zjarrta te Djallit; mërreni edhe helmene e shpetimit edhe shpaten e Shpirtit te Shenjte, e cila
eshte fjala e Perendise.
PAS LUKAJT
M’ atë kohe, Jesuj po mesonte ne nje sinagoje
te Shtune. Dhe ndodhej atjë nje grua, e cila ishte
e semure qe prej tetembedhjete vjeç, edhe ishte
e krusur, edhe nuke muntte te ngrihej perpjete.
Dhe Jesuj, kur e pa, e thirri prane, dhe i tha
“Moj grua, shpetove nga semundja.” Dhe i vuri
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duarte mi koke, dhe menjehere gruaja u-drejtua, dhe lavderonte Perendine. Po kryetari i sinagojes u-zemerua qe Jesuj sheronte te Shtunave,
dhe i thoshte gjindjes: “Kemi gjashte dite, ne te
cilat munt te punojme; ne keto dite, pra, ëjani
dhe sherohuni, po jo diten e se Shtunes.,, Po Zoti
i tha: “Hipokrlt, valle cili prej jush nuk e zgjith
kane a gomarin prej grazhdit, edhe e shpie, edhe
i jep uje te Shtunen? Edhe ketë, qe esht e bija e
Abrahamit, edhe qe e kishte lidhur Satani ketu
e tetembedhjete vjete, valle nuke duhej ta zgjithnim prej ketf vargoj diten e se Shtunes?” Edhe
ata, qe e kundershtonin, mbetne te turperuar,
kur u thoshte Jesuj keto f jale. Edhe populli i tere gezohej per te gjitha veprat e lavderuara qe
po bente.
E DIELA XXIII
Kendojeni Perendine tone, kendojeni. Trokitini duarte, gjithe kombet.
Prej Letres se Palit per Kollosianet.
Vellezer, perhirojme Perendine dhe Atin, i cili
na dha driten e Shenjtoreve; i cili na shpetoj nga
erresira dhe na shpuri ne Mbreterine e Jesu
Krishtit; i cili na çperbleu me gjakun e vete, dhe
na fali ndjesen e mekatave; i cili eshte kora e Perendise se padukur dhe i parellnduri i krieses;
se prej atl u-krijuan te gjitha sa jane ne qell edhe
mi dhë, te dukurat edhe te padukurat, a fronet
edhe zoterite, a urdheret edhe fuqite; se te gjitha jane krijuar me anen e ati edhe per atë. Edhe
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ay eshte perpara te gjfthave, dhe te gjitha qendrojne me ate; dhe ay eshte kryetari i Kishes, i
parelinduri i te vdëkurve, i pari mi te gjitha.
PAS LUKAJT
Zoti tha ketë parabolle: Nje njeri beri nje darke te madhe, edhe ftoj shume veta, edhe dergoj
sherbetorin ne kohen e darkes qe tu thoshte te
ftuarve: “Ejani, se te gjitha jane gati.” Dhe me
nje f jale nisne te hiqen te gjithe. I pari tha: “Kam
blere nje are, dhe do te vete ta shikonj. Te lutem,
quaj-me te hequr.” Edhe tjatri tha: “Kam blere
pese pende qe, dhe do te vete t’ i provonj. Te lutem, quaj-me te hequr.” Edhe tjatri tha: “Jam
martuar, edhe nuke munt te vinj.” Edhe u-kthye
sherbetori, dhe ia lajmeroj keto te gjitha te zotit.
Atehere u-zemerua i zoti i shtepise, edhe i tha
sherbetorit: “Shko shpejt ne ruget edhe ne sheshet e qytetit, edhe sill-i ketu te varferit edhe uloket edhe te çalet edhe te vërberit.” Edhe sherbetori i tha: “Zot, kam bere siç me urdherove, po
ka vent ëdhe.” Edhe zoti i tha sherbetorit: “Shko
ner ulicat edhe gjerdhet, edhe shtrengoji te gjithe te vijne gjer sa te mbushet e tere shtepia. Se
po ju them qe asnjë nga te ftuarit nuke do te
ngjeronje darken time. Se te ftuarit jane te shumet, po te zgjëdhurit jane te paket.”
E DIELA XXIX
I bekuar je, o Zot, o Perendl i Aterve tane. Se
na i bere te gjitha me drejtesl.
Prej Letres se Palit per Kollosianet.
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Vellezer, kur te çfaqet Krishti, jeta jone, atehere edhe ju do te çfaqeni me lavdf bashke me
ate. Pra, mbytini te g'jitha pasionet e permidhëshme dhe deshirat e liga dhe lakmimet, te cilat e zemerojne Perendine kunder bijve te pabindjes, dhe ne te cilat kini ecur nje here, kur ronit ne erresiren e paganizmes. Po tani hidhini
te gjitha merite, zemerimet, ligesite dhe blasfemite nga zemra juaj. Mos genjeni njerjatrin, se
e kini çveshur roben e njeriut te vjeter me te gjitha punet e tij, edhe tani kini veshur roben e njeriut te ri, dhe jini perseritur pas kores se Zotit,
i cili ju ka krijuar, atjë ku nuke ka Grek a Jahudi, rethprerje dhe parethprerje, barbar edhe
Skith, rob edhe te lire, po ne te gjitha dhe mi te
gjitha eshte Krishti.
PAS LUKAJT
M’ atë kohe, kur po hynte Jesuj ne nje katunt,
i duallne perballe dhjete leproze, te cilet qendronin lark, edhe keta e ngritne zerin, edhe i thane:
“Jesu, Mesonjes, meshirona!” Dhe kur i pa Jesuj,
u tha: “Shkoni, dhe tregohuni perpara prifterinjve.” Dhe tek po shkonin, u-spastruan. Dhe
nje prej atyre, kur pa qe u-sherua, u-kthye, dyke
lavderuar Perendine me ze te math, edhe ra megjunjazi ne kembet e Jesujt, edhe e perhiroj;
edhe ky ishte Samaritan. Edhe Jesuj e pyeti:
“Valle nuk u-spastruan qe te dhjete? Po ku jane
te nentet? Persë u-kthye vetem ky i huaj per te
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lavderuar Perendine?,’ Edhe Jesuj i tha: “Ngrehu, dhe shko! Besa jote te shpetoj.”
E DIELA XXX
Ti, o Zot, na ruaj dhe na permbaj. Shpeto-me,
o Zot, se humbi i drejti.
Prej Letres se Palit per Kollosianet.
Vellezer, si te zgjedhur te Perendise, si te
shenjte dhe te dashur, visheni roben e meshires,
e miresise, e perunjesise, e butesise dhe e zemergjeresise. Duroni njerjatrin, dhe falni njerjatrin,
neqoftese kini nonje grindje ne mes tuaj, sikunder ju fali edhe Krishti. Dhe mi te gjitha keto,
vlsheni roben e dashurise, e cila eshte legetyra e
plotesimit. Edhe le te urdheronje ne zemrat tuaja
paqja e Perendise, per te cilen jini thirrur bashkerisht, edhe per te cilen duhet te jini mirenjohes. Fjala e Perendise le te banonje ner ju me pasuri dhe urtesi. Mesoni, dhe keshilloni njerjatrin
me psallme dhe me hymne dhe me kenge shpirterore, edhe lavderojeni Zotin me hir ne zemrat tuaja.
PAS LUKAJT
M’ ate kohe, nje njeri iu-afrua Jesujt, edhe e
ngiste, edhe i thoshte: “Mesonjes i mire, ç’ duhet
te benj qe ta trashegonj jeten e pasosur?” Edhe
Jesuj iu-pergjëq: “Persë me quan te mire? Asnjë
nuk esht i mire pervëç Perendise. Ti i di porrosite: Mos kurvero; mos vraj; mos vith; mos bej
deshmim te reme; ndero atin edhe nenen.” Dhe
ay i tha: “Keto te gjitha i kam ruajtur qe prej
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djalerise.” Dhe Jesuj kur i degjoj keto, i tha:
“Atehere te mungon vetem nje gje; shit-i te gjitha pasurite, perndajua te varferve, dhe do te
kesh thesare ne qell, edhe eja pas meje.” Dhe kur
i degjoj keto, u-helmua shume, se ishte fort i pasur. Dhe Jesuj, kur e pa qe u-helmua aqe shume,
tha: “Sa veshtire do te hyjne ne Mbreterine e Perendise ata, qe kane pasurira! Se eshte me lehte
te shkonje nje kamile neper vrimen e nje gjelpere se sa nje i pasur te hynje ne Mbreterine e
Perendise.” Dhe ata, qe e degjonin, thane: “Cili
valle munt te shpetonje atehere?” Dhe ay u-pergjëq: “Te pamundurat per njërezit jane te mundura per Perendine.”
E DIELA XXXI
Shpetoje popullin tent, o Zot, edhe bekoje trashegimin tent. Ty do te therrës, o Zot, o Perendia im.
Prej Letres I se Palit per Timothene.
Bir Timothë, esht e vertete dhe e besuar f jala,
qe Jesu Krishti ardhi ne bote per te shpetuar mekataret, nga te cilelt une jam i pari. Dhe u-vleresova i pari qe Jesu Krishti te tregonje per
mua tere zemergjeresine, si nje shembell per ata,
te cilet e kishin per te besuar ne jeten e pasosur.
Edhe Mbretit te pavdekur dhe te padukur te jëteve, te vëtemit Perendi te urte, nder dhe lavdi
ne jetet e jëteve. Amin.
PAS LUKAJT
M’ atë kohe, kur afrohej Jesuj ne Jeriko, nje
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i verber po rrinte afer udhes, edhe lypte. Dhe
kur degjoj turmen qe po shkonte, pyeti ç’ po
ngjante. Dhe i thane se po shkonte Jesuj Nazarëasi. Dhei vërberi i thirri: “Jesu, i Biri i Davidit, meshirome.,, Dhe ata, qe shkonin perpara,
e qertonin qe te heshte, po ay therriste ca më teper: “ 0 i Bir i Davidit, meshirome.,, Dhe Jesuj
qendroj, edhe urdheroj qe tja sillnin. Edhe kur
ia suallne, e pyeti: “Ç’ kerkon prej meje?” Dhe
ay u-pergjëq: “Te mi hapesh syte.” Dhe Jesuj i
tha: “Hap-i syte. Besa jote te shpet6j.,, Edhe menjehere iu-hapne syte, dhe i vente pas, dyke perhiruar Jesune, dhe i tere populli, kur pa, lavderonte Perendine.
E DIELA XXXII
Zoti do ta forconje popullin. Lavderojeni Zotin, o bij te Perendise.
Prej Letres I se Palit per Timothene.
Bir Timothë, fjala esht e vertete dhe e besuar.
Se perandaj po mundohemi, dhe qertohemi, se
kemi shprese nga Perendia i gjalle, i cili eshte
Shpetimtari i gjithe njëresve dhe ca më teper i
besnlkeve. Pra, leçit-i keto porrosira dhe keto
mesime. Asnjë nuke duhet ta perbuze risine tende, po behu shembell per besniket ne f jale, ne bisedfm, ne dashurf, ne fryme, ne bese, dhe ne paqesf. Gjer sa te kthehem, kujdesu per kendimet,
per predikimet, edhe per doktrinat. Mos e plogero hirin, i cili te eshte dhene me anen e profetise,
dhe me dorevënien e prifterise. Mejtoji keto,
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qendro ne keto, qe keshtu perparimi yt te çfaqet
ne te gjithe.
PAS LUKAJT
M’ ate kohe, Jesuj po shkonte nga Jerikoja.
Dhe ja ku ish atjë nje kryepublikan i pasur, i quajtur Zakhë. Edhe ky deshte ta shikonte cili ishte
Jesuj; edhe nuke muntte nga shkaku i turmes
se madhe, se ishte i vogel nga shtati. Edhe rendi
perpara, edhe u-ngjit mi nje man qe ta shikonte
nga udha qe kishte per te shkuar. Dhe kur ardhi
Jesuj n’ atë vent, i ngriti syte perpjete, dhe e pa,
edhe i tha: “Zakhë, zbrit menjehere, se sonte duhet te mbetem ne shtepine tende.” Dhe Zakheu
zbriti me nxitim, dhe e priti me gas. Edhe kur e
pane, grlndeshin te gjithe, edhe thoshnin se vajti, dhe zbriti ne shtepine e nje mekatari. Dhe Zakheu u-ngrit, edhe i tha Jesujt: “0 Zot, ja ku do
tua jap te varferve gjysmen e gjese sime. Dhe
neqoftese i kam marre gjesendi nonjë njeriu me
kallezim te reme, do tja kthenj prape katerfish.”
Edhe Jesuj i tha: “Sot ardhi shpetimi ne ketë
shtepi, se edhe ky esht i biri i Abrahamit, se i Biri i njeriut ardhi t’ i kerkonje dhe t’ i shpetonje
te humburit.
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LIBRA E MUAJVE
TG KREMTET E SHTATORIT
1. Nisja e Indiktit, domethene Motit te Ri; Simeoni
Stiliti, A ti yne Oshenar; Shen Maria e Miasëneve; Aithallaj, Deshmori i Shenjte; te Dyzët Grate e Shenjta, dhe
Ammuni, dhjaku dhe mesonjesi i tyre; Kalista, Evodi
dhe Hermogjeni, Deshmoret e Shenjte; Jesuj i Naviut, i
Drejti; kujtimi i Zjarrit te Math.

PGRLGSHORJA E INDIKTIT, T. II.
0 Krijetar i gjithesise, qe ke ne dore kohet edhe stinat, bekoje kuroren e motit, pas miresise
sate o Zot, dhe ruaje popullin dhe shtetin tone,
me nermjetimet e Hyllndeses, edhe shpetona.
PGRLGSHORJA E SIMEONIT STILITIT, T. II.
U-bere kollon’ e durimit, dhe imitove o Oshenar Steraterit: Vojte si Jobi me durim, u-ngave
si Jesefi ne Misir, dhe rrojte tere jeten si nje Gngjell, ne drit’ e ne paqesi, Simeon i Shenjte dhe
Oshenar, lutju Zotit Krisht Perendi, te shpetohen shpirtet tona.
2. Mamanti, Deshmori i Shenjte; Joani Agjeronjesi,
Ati yne i Shenjte, Patriku i Kostandinopojes.

PGRLGSHORJA E JOANIT AGJGRONJGSIT,
T. IV.
KANONA PISTEOS
Kanun i beses, edhe kor’ e butesise, mesonjes
i perkores, ndrite perpara besnlkeve, me te verteten e puneve; perandaj i fitove me perunjesine
te lartat, me varferine te pasurat, Ate Kryeprift
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Shen Joan, lutju Zotit Krisht Perendi, te shpetohen shpirtet tona.
3.
Anthimi, Hierodeshmori i Shenjte, peshkopi i Nikomedise; Theoktisti, A ti yne Oshenar, shoku i Shen
Efthimit.
U. Moisiu, Profeti i Shenjte; Babilla, Hierodeshmori i
Shenjte, Peshkopi i Antiokise.

PGRLGSHORJA E MOISIUT, T. II.
Moisl Profët i Shenjte, qe te kremtojme me bese, nermjeto perpara Zotit, te shpetohen shpirtet tona.
5. Zaharia, Profeti i Shenjte, i ati i Shen Joan Pagezorit.

PGRLGSHORJA E ZAHARISG, T. IV.
KATEPLLAJI JOSIF
I stolisur prifterisht, Profët i Shenjte Zahari,
pas kanunit Hebralk, therore shpinje beserisht,
dhe hollokoste mi Alltar te Perendise; keshtu ubere yll, dhe prift i shenjte mistik, dhe çfaqe boterisht, hir te hyjeshme, me f jale dhe me veperim dhe vdiqe me shpate ne tëmpullin; Profët i
Krishtit, me Shen Joanin, lutju Zotit per neve.
6. Kujtimi i çudise, qe beri Shen Mehilli, kryegjenerali i Gngjejve, ne Kollose te Honave.

PGRLGSHORJA E SHGN MGHILLIT, T. IV.
0 IPSOTHIS
0 gjeneral i ushterive te qellit, në sherbetoret
e pavyer degjona, dhe mprona gjithenjë dhe nermjeto pa pushim, hap-i fletet mi te gjithe në, dhe
mbulona me drite, në qe po te lutemi, dhe therre-
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sim me bese; 0 Shen Mehill shpetona me nxitim,
prej çdo reziku, si prijes i Gngjejve.
7. _Vengjilla e Lindjes se Shen Marise; Sozondi, Deshmori i Shenjte.
8. Lindja e Shen Marise.

PGRLGSHORJA E SHGN MARISG, T. IV.
Lindja jote o Hyjlfndese, gezoj e ndriti tere
njerezine, se prej teje lindi Dielli i Drejtesise,
Krishti Perendia yne, qe zgjidhi mallkimin, dhe
na dha bekimin, dhe aboliti vdekjen, dhe na fali
jeten e ameshuar.
THIRRTORET, T. I, TON URANION
Shen Joakimi dhe Anna sot kane panair, se
lintne kryenisjen e ndriçimit te botes, Hyjlindesen e vetem Zonjen Mari, qe kremtojme me bes’
e mall, qe prej Jesseut ka mbire çuditerisht,
per shpetimin e besnikeve.
Prej Annes lindi Maria Zonja Hyjlindese,
dhe Nena Virgjereshe per shpetimin e botes, prej
saj çuditerlsht na lindi Jesuj, Shpetimtar’ i besnlkeve, per te spastruar mekatin stergjysheror,
te Adamit te qemoteshme.
Maria Nena e Shenjte e Zotit Jesu Krisht, lavdia profetike dhe e bij’ e Davidit, ka lindur sot
per boten çuditerfsht, edhe rritet prej prinderve,
Shen Joakimit dhe Annes me bes’ e mall, per
shpetimin e besnlkeve.
LAVDI DHE TANI, T. T. II. Ejani o besnike,
prisni me bese dhe mall, kuroren e virgjerise, bu-
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rimin e jetes, ferren e zjarrit te pasosur, qe ndriti shpirtet tona.
PASVARGJET, T. II, IKOS TU EFRATHA
Ejani tok ketu, dhe bijen e Davidit, qe lindi Jesu Krishtin, Hyjlindesen e Shenjte, Marine lavderojeni.
Zotin qe na çliroj, me anen e beronjes, dhe na
dhuroj Marine, Hyjlindesen e vetem, me kenge
perhymnojeni.
Sot ardhi gas kudo, ne tere njerezine, se lindi
prej Shen Annes, Maria Virgjeresha, e vëtemja
Hyjlmdese.
LAVDI DHE TANI. Ejani beserisht, kendoni
Shen Marine, qe lindi prej Shen Annes, edhe
Shen Joakimit, per hirin e besnikeve.
NDGNJGSORET, T. IV, KATEPLLAJIIOSIF
Eja thirr David Profët, ç’ bë te ka bere Zot’ i
Math? Gjithato qe me premtoj, ja tani thote mi
mbaroj, se na dhuroj Virgjereshen nga fara e
brezit tim; dhe lindi prej asaj, Krishti Adami i
ri, nje Mbret dhe Perendi, dhe nje lavdi per fronin tim, dhe mbreteron perhere mi nje fron te
patundur. Beronja lindi, Marm’ e Shenjte, Kryezonjen Hyjlindese.
LAVDI DHE TANI , gjithajo.
Prej Jesseut lulezoj, dhe prej Davidit na buroj,
Zonj’ e Virgjer Shen Mari, sot na ka lindur per
shpetim, dhe perseritet bota dhe bekohet prej
Perendise. Brohoritni pra me gas, o qell dhe toke
bashkerlsht, lavderojeni kudo, popuj dhe kombe
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permi dhë, se Joakimi defrën edhe Shen Anna
gezohet. Beronja lindi, Marfn’ e Shenjte, Kryezonjen Hyjlindese.
LAVDI DHE TANI, gnthajo.
T. T. IV. TO PROSTAKTHEN
U-ngazelloft’ e defrefte tere dheu, se ja
qell’ i Zotit Krisht mi dhene lindi, Kryezonja dhe
Nena e Perendise. Beronja, foshnje ka Zonjen
Shen Mari; gezohet, per lindjen plaku Shen eJoakim: Pema thote ka lindur sot, dhe prej asaj
lulezon, prej renjes se Davidit Jesuj. 0 çudi e
maniçime.
LAVDI DHE TANI,gjithajo.
SHKALLESA KREMTORE, T. IV.
Qe prej djalerise, shume pasione me leftojne,
po ti perkrah-me dhe shpetome, o Shpetimtari im.
Ju qe urreni Sionen, do te turperoheni prej Zotit, dhe do te flshkeni si bari ne zjarr.
LAVDI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, merr
jete çdo shpirt, dhe lartesohet ne paqesl, dhe
ndriçohet prej njesise Trinisore mistikerfsht.
TANI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, rjedhin
burimet e hirit, dhe vaditin tere kriesen per jetelindje.
PARGVARGU. Do ta kujtonj emrin tent ne gjithe brezat e brëzave.
UNGJILLI I MGNGJEZIT PAS LUKAJT
M’ atë dite, Mariama u-ngrit, edhe vajti me
nxitim ne malesl, ne nje qytët te Judese, dhe hyri ne shtepine e Zaharise, dhe e pershendoshi Eli-
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sabeten. Dhe posa e degjoj Elisabeta pershendoshjen e Marise, keceu foshnja ne barkun e saj.
Dhe Elisabeta, e frymesuar prej Shpitit te Shenjte, thirri me ze te math, edhe tha: “E bekuar je
ti ne mes te grave, dhe e bekuar eshte pema e
barkut tent. Dhe si me ngjau kjo lumeri, qe ejema e tim-Zoti te me vizitonje? Se ja, posa me
tingelliu ne veshet pershendoshja jote, me keceu
foshnja ne barkun me ngazellim. Dhe lum ajo, qe
ka besuar, se do te permbushen f jalet, qe jane
thene prej Zotit per ate.” Dhe Mariama tha:
“Madheshtoje Zotin, o shpirti im, edhe ti, o mendja ime, ngazellohu mi Perendine, Shpetimtarin
tim; se e hodhi syrin mi sherbetoren e perunjur;
se ja qe-tanl e tutje gjithe brezat do me lumerojne; se me madheshtoj i Fuqishmi, dhe emri i tij
esht i shenjte.” Dhe mbeti Mariama bashke me
ate nja tre muaj, dhe pastaj u-kthye ne shtepine e vete.
Pastaj thuhet Psalmi 51 pa ze dhe menjehere:

LAVDI. Me nermjetimet e Hyjlfndeses, o meshireplot, shuaji paudhesit’ e mia.
TANI. Me nermjetimet e Hyjlindeses, o meshireplot, shuaji paudhesit’ e mia.
Meshirome, o Perendi, meshireplot, edhe shuaji paudhesit* e mia.

T. T. II. Kjo eshte dita e Zotit, ngazellohuni o
popuj, se lindi drita dhe libra e Fjales, dhe tëmpulli i Kryepriftit, edhe Shpetimtarit tone Jesu
Krisht, per shpetimin e shpirteve tona.
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SHKURTORJA, T. IV.
Kjo Shkurtore kendohet ne Meshe pas Hyrjes se Vogel
qeme 14- te Gushtit gjer me 12 te Shtatorit. Pas kesaj date kendohet Shkurtorja e Kryqit.

Joakimi dhe Anna qe nuke kishin femije, dhe
Adami dhe Eva qe ishin shtypur prej vdekjes,
fituan gas dhe liri me ty, kur linde o Hyjlmdese.
Ate po kremtojme në besniket, se tani u-çliruam
nga mekati dhe thomi: Beronja lindi Hyjlindesen edhe Nenen e Zotit Krisht.
SHTGPIA
Lutjet edhe psheretimet e Shen Joakimit edhe
te Shen Annes u-mirepritne prej Zotit ne qell,
edhe mbiu ne bote pema jeteprurese, edhe beronja lindi Hyjlindesen dhe Nenen e Zotit Krisht.
SINAKSARI
Me tete te ketl muaji, kujtojme Lindjen e Kryezonjes sone se Permishenjte, Hyjlindeses dhe
gjithenjë Virgjereshes Mari.
Gjithe sot, te dy vellëzerit e shenjte, Rufi dhe
Rufini, mbaruan jeten te vrare me shpate.
Gjithe sot, Shen Severi mbaroj jeten i vrare
me shpate.
Gjithe sot, Shen Artemidori mbaroj jeten i
djegur ne zjarr.
Me nermjetimet e tyre, o Perendl, meshirona, Amin.
Pastdj thuhen Zbritesoret e K ryqit:

ZBRITGSORET E KRYQIT, T. T. IV,
STAVRON HARAKSAS
I. Nje Kryq vijosi me shkop, Moisi Profeti,
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dhe Det’ i Kuq u-ça me dysh, dhe Israeli shkoj
pertëj; pastaj prape e bashkoj, me nje tjater
shkop dhe Kryq, persiper valave, dhe forcat edhe
qeret, Faraonit ia mbyti; pra Krishtin kendojme
si Perendi dhe Zot, me brohori dhe gas.
III. Shkopi njehere, si nje simbol i misterit na
u-çfaq; se fiiizat na treguan prifterine, edhe per
Kishen beronje, ja ku mbiu edhe lulezoj, Kryqi
tani, per force dhe per shigurim.
IV. Kam degjuar o Zoti Krisht, si e regullove
ketë mistër te math, kupetova veperimin tent,
dhe te lavderova Perendia im.
V. 0 Drur’ i lumur tri here, permi te cilin undë, Mbret’ i larte Zoti Krisht, se prej teje u-rezua djalli gjarper, i genjyer tmerrerisht, prej Zotit te mberthyer permi Kryq, q' u fal shpirteve,
perdellim dhe paqe gjithenjë.
VI. Ne barkun e bishes se detit, Profeti Shen
Jona, duarte i zgjeroj ne forme Kryqi, dhe pesimin e Krishtit paretregonte kjarisht, pra i tridiçim jasht’ u-hoth, dhe lajmen e perminatyreshme e parelajmeroj, te Jesujt te mberthyer permi
Kryq per në, qe na e ndriti krijesen, me ngritjen
prej varreve.
VII. Urdher te çmendur dha, tirani besellk, e
tundi popullin, boten e tmerroj, me blasfemi dhe
paudhesi, po te Tre Djemat nuk i tronditi dot, terbimi i eger, as furra me zjarr; dhe kur u fryri era
veseprurese, kendonin brenda mun ne zjarr: I
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perhymnuar je, Perendf dhe Zot i Math, per jete i bekuar.
VIII. E bekoni djema, si Trinia nga numeri,
Atin qellor te vëtemin Zot, hymnoni Fjalen qe mi
dhene zbriti, dhe e beri vese zjarrin e furrave;
dhe e lartesoni, dhe Shpirtin e Tereshenjte, qe u
dhuroj qe te gjltheve jeten.
Ne Madheshtimet kendohen te dy Irmonjte pasonjes
ne T. II:

Ty qe ke lindur per boten, Perendine tone Zotin Krisht, Shpetimtarin tone Jetedhënesin, te
misheruar çuditerisht, me nje mistër te Shpirtit
Shenjt, o e bekuar Shen Mari, o Virg’jereshe dhe
Hyjlindese.
E hnaj per nenat eshte virgjeria, edhe per virgjereshat femijelindja, po me ty qe te dyja, o
Shen Marl u-kombinuan. Pra gjithe kombet permi dhë kudo, te madheshtojne pa pushlm.
Pastaj thuhet Kenga IX e Zbitesores ne T. T. IV:

IX. 0 Hyjlindese Parajse mistike je, se pa lerim lulezove Zotin Krisht, qe mbolli permi dhë,
jetepruresin Kryq, qe po lusim me bese, se ky po
lartesohet, dhe me anen e tij, ty te madheshtojme sot.
DERGIMESORET, T. II, TIS MATHITES
Ne tere boten permi dhë, te gjithe ngazellohen,
o Zonje dhe Hyjlindese, Nene dhe Virgjereshe,
per lindjen tende te shenjte, nus’ e panuseruar,
dhe i gezove prmderit, te helmuar prej vjetesh
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qe mbanin zi, nga mjerimi i pafemijesise, dhe i
ehpetova njërezit, nga mallkimi i Eves.
Stergjysher ngazellohuni, o Eve madheshtohu,
Profete vallezoni tok, me ApostujP e Shenjte, edhe me gjithe Deshmoret, sot po gezohet gjindja,
e Gngjejve dhe njëresve, lart ne qell dhe mi
dhene ka brohorl, se prej Joakimit edhe Shen
Annes, na lindi Zonja Shen Mari, per shpetimin
e botes.
LAVDGRIMET, T. T. IV, 0 TU PARADOKSU.
Ç' eshte kjo çudi dhe kjo habl! Ti o burlm jetesor, prej beronjes na linde sot, dhe nis qe-tanf
dhe sjell, perdellfm edhe hir per në. Pra ngazellohu, ti o Shen Joakim, se ti u-bere, At i Hyjlindeses: S’ ka tjater prind si ty, qe ke mbajtur Shen
Marine ne peqi, Nenen e Jesujt me nam, qe na
shpeton gjithenjë.
Ç’ eshte kjo çudi dhe kjo habl! Prej nje beronje
na lint, se ashtu Perendia tha, Krijetari lart ne
qell, Zot i Math i te gjltheve. Dhe u-gezua, Anna
e Shenjte sot; nena keceni, dhe pergezojeni. Ti je
m’ e lumura, nga te gjitha grat’ e botes permi
dhë, Zoti eshte tok me ty, se ti shpetimin na sjell.
Shtylle shpirterore me lavdf, dhe en’ e qëllshime je, qe po ndrit dhe shkelqën me hir, o Shen
Ann’ e ndërçime, se na linde Hyjllndesen, dhe
Kryezon jen, lulen e hyjeshme, dhe Virgjereshen,
e lumeruarshme, shembell te vajzave, qe i kane
virgjerise saj zili, dhe u fal besnfkeve, ndjese
dha perdellim.
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LAVDI DHE TANI, T. T. II. Kjo eshte dita e
Zotit, ngazellohuni o popuj, se lindi drita dhe libra e Fjales, dhe tëmpulli i Kryepriftit, edhe Shpetimtari tone Jesu Krisht, per shpetimin e shpirteve tona.
HYRTORJA
Shpetona o i Bir’ i Perendise, i çudieim ner
Shenjtoret, në qe te kendojme Alilluia.
SHKURTORJA, T. IV, IOAKIM KE ANNA
Joakimi dhe Anna qe nuke kishin femije, dhe
Adami dhe Eva qe ishin shtypur prej vdekjes,
fituan gas dhe liri me ty, kur linde o Hyjlindese.
Atë po kremtojme në besniket, se tani u-çliruam
nga mekati dhe thomi: Beronja lindi Hyjlindesen edhe Nenen e Zotit.
APOSTULLI
Madheshtoje Zotin, o shpirti im. Se e hodhi syrin mi sherbetoren e perunjur.
Prej Letres se Palit per Filipianet.
Vellezer, kini atë fryme, qe ka patur Jesu Krishti, i cili kishte formen e Perendise, dhe ishte
barabar me Perendine, po e zbriti veten e tij aqe
sa mori formen e sherbetorit edhe shembellsine
e njeriut, edhe u-çfaq si njeri nga fytyra, dhe e
perunji veten e tij, edhe u-tregua i bindur gjer
ne vdekje, dhe ne vdekje mi Kryqin. Perandaj
edhe Perendia e lartesoj, edhe i dha nje emer
permi çdo emer tjater, qe perpara ati te pergjunjen te gjithe ata, qe jane ne qell edhe mi dhë edhe nene dhene, edhe çdo gjuhe te refenje se Jesu
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Krishti eshte Zot per lavdine e Perendise dhe
Atit.
UNGJLLI PAS LUKAJT
M’ ate kohe, Jesuj hyri ne nje katunt, edhe nje
grua, e quajtur Martha, e priti ne shtepine e vete.
Dhe ajo kishte nje moter, te quajtur Maria, e cila
ndenji ne kembet e Jesujt, edhe degjonte fjalet
e tij. Po Martha sillej rotull, dhe sherbente rende, pastaj qendroj, edhe tha: “0 Zot, valle nuke
te ha malli qe ime-moter me ka lene te sherbënj
e vetem? Thuaj-i, te lutem, te me ndihmonje.,,
Dhe Jesuj u-pergjëq, edhe i tha: “Martha, Martha, po kujdesesh edhe trumbullohesh per shume
gjera, po vetem per nje gje eshte nevoje; dhe Maria ka zgjedhur pjesen e mire, e cila nuke do te
rembehet prej saj.,, Edhe kur po i thoshte keto
f jale, nje grua prej popullit e ngriti zerin, edhe i
tha: “Lum’ barku, qe te ka mbajtur, edhe siset,
qe ke thethitur.” Po ay tha: “Jo, po lum’ ata, qe e
degjojne fjalen e Perendise, dhe e ruajne.”
MADHGSHTIMI I MESHGS, T. II.
E huaj per nenat eshte virgjeria, edhe per virgjereshat femijelindja, po me ty qe te dyja, o
Shen Mari u-kombinuan. Pra gjithe kombet permi dhë kudo, te madheshtojne pa pushim.
KUNGATORJA
Do ta marr kupen e shpetimit, edhe do ta pertherrës emrin e Zotit.
9.
Joakimi dhe Awna, Hyjprinderit e Shenjte dhe te
Drejte; Severiani, Deshmori i Shenjte.
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PGRLGSHORJA E HYJPRINDGRVE, T. II.
0 Hyjprinder te Shenjte, qe ju kremtojme me
bese, nermjetoni prane Zotit, te shpetohen shpirtet tona.
10. Menodora, Metrodora, dhe Nimfodora, Deshmoret e Shenjta.
11. Shen Theodora e Aleksandrise, Nena jone Oshenare.

PGRLGSHORJA E SHGN THEODORGS,
T. T. IV, EN SI MITER AKRIVOS
Ti o Nene pikerisht, u-tregove shembell e Zotit, se e more Kryqin tent, dhe pasove Zotin
Krisht, dhe vepra çfaqe per mesim, qe te çkujdësemi per trup, se shkon me nxitim, dhe te kujdësemi per shpirt, se eshte i pavdekur; pra shpirti
yt po gezohet tok me Gngjejte, o Theodor’ e
Shenjte lavdi me ty.
12. Aftonomi, Hierodeshmori i Shenjte.
13. Dedikata e Kishes se Ngjalljes se Zotit tone Jesu
Krisht; Vengjilla e Lartesimit te Kryqit; Korneli Kryeqindesi, Hierodeshmori i Shenjte.

PGRLGSHORJA E DEDIKATGS, T. IV.
Me atë shkelqlm qe ndrite qellin lart, me atë
lavdi dhe drite ketu zbukuroje sot, Kishen tende
te Shenjte o Kryezot. Forcoje per here ne jetet e
jetes, dhe lutjet tona prit, qe te drejtojme me bese, me nermjetimet e Hyjlindeses, ti o jeta dhe
ngjallja e te gjitheve.
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PGRLGSHORJA E SHGN KORNELIT, T. IV,
EPEFANIS SIMERON
Prej paganeve Deshmor, i pari dolle, edhe Kishen me shkelqfm, e zbukurove beserisht, me veperime plot me virtut, o kryeqindes hyjprures o
Shen Kornël.
14.

Lartesimi i Kryqit.

PGRLGSHORJA E KRYQIT, T. I, SOSON KIRIE
Ti shpetoje Zot, edhe ti bekoje popullin, edhe
trashegimin tent. Mundjen edhe triumfin, dhurona kunder barbareve, edhe ruajna shtetin, me
poteren e Kryqit tent.
THIRRTORET, T. T. II, OLIN APOTHEMENI
Kryqi lartesohet sot, prej Krishtit te kryqesuar, dhe pesimin shpetimtar, e hymnojne njërezit
beserisht kudo; me atë e permbys, Djallin edhe
vrasesin, dhe nga vdekj’ e zeze po na ngjall, na
zbukuron me hir, dhe na vlereson te gatitemi,
per MbreternT e qieliit, si i zemerdhempshur meshireplot; pra te ngazelluar, e lartesojme emerin
e tij, dhs madheshtojme me brohori, zbritjen
njeridashese.
Moisiu te shenoj, me duar ngritur perpjete, e
dermoj e shtypi krejt, Amallk tiranin o i çemuar
Kryq; çdo besnik ti e mburr, çdo Deshmor ti e
mpron, Apostujte ti i lavderon, shqyt i te drëjteve, dhe shpetim i gjith’ Oshenareve; pra ty te
lartesuar sot, te shikon kriesa me ngazelllm; dhe
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me panaire, Jesune Shpetimtar e lavderon, qe
miresine na e tregoj, dhe te ndarat i bashkoj.
0 i lartesuar Kryq, qe t’ adhurojne me frike,
ushterit’ e Gngjejve, sot qe lartesohesh prej Zotit me shkelqlm, lart e ngre çdo njeri, mekatar
me mallkim, dhe te gjithe në te dbuarit, dhe te
denuarit, nga mekat’ i par’ i stergjysherve; me
mall te pershendoshim pra, dhe bekim kerkojme
dhe shenjterlm, me thirrje dhe klithma: Bekojeni Jesune Perendl, me lavderime megjunjazi, faluni perpara tij.
LAVDI DHE TANI, T. II. Ti gjithenjë na
mpron, nga çdo rezik i jetes, nga grackat e armikut, Satanit te pabese, o Kryq i Shenjt’ i Zotit
Krisht.
PASVARGJET, T. T. I, KHERIS ASKITIKON
Lum’ ti o jetepruresi Kryq, o i pamundur, flamur i besemireve, o porte e Parajses, qe ngazellon çdo besnik, ti qe Kishen tende reth me mur
e mpron; prej teje u-baderdls, u-dermua per gjithenjë, forca e vdekjes, u-perpl edhe krejt uçduk, dhe u-ngritme në, qe prej dheut ne qiellin.
Arm’ e pakundershtuarshme, armik i demoneve,
lavdi e çdo Oshenari, dhe zbukurfm i Deshmoreve; liman i shpetimit, qe i fale tere botes, meshire dhe shpetlm.
Lum’ ti o Kryq i Zotit Jesu, qe ke larguar, çdo
mallkim njerezor prej nesh, o shenj’ e vertët’ e
gazit, qe po tmerron çdo armik, kur po larteso-
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hesh me nderime sot; o ndihm’ e te gjitheve, shigurimi i mbrëterve, forc’ e prifterin jve, bukurf e
te drëjteve, i shenuari, dhe nga tmerr’ i shpetuari; o shkop i gjithe forcave, prej teje po mprohemi, o arm’ e paqes per friken, qe adhurohesh
prej Gngjejve; lavdia e Krishtit, qe i fale tere botes, meshire dhe shpetim.
Lum’ ti qe ndrit per çdo verberi, dhe te semuret, i sheron dhe te vdëkurit, te gjithe i ngre nga
varret, qe na ke ngritur dhe në, te rezuarit poshte
i çemuar Kryq; prej teje u-çakerdis, forc’ e vdekjes dhe lulezoj, pavdekesia, dhe njeriu u-ngjit ne
qell, dhe Satan’ i keq, u-dermua me gjithesëj.
Sot qe po lartesohesh ti, prej gjithe Peshkopeve,
e lartesojme me bese, te lartesuarin permi ty;
dhe ty t’ adhurojme, qe i fale tere botes, meshire
dhe shpetfm.
LAVDI DHE TANI, T. II. Ejani me gezim, te
gjithe te Krishteret, dhe Kryqin e çemuar, ku
u-mberthye Krishti, me bese pershendosheni.
NDGNJGSORET, T. I, TU LITHU
Sot Kryqin adhurojme o Zot i zemerdhempshur, se permi atë u-mbertheve, ti o jeta e botes.
Parajsen pra ia çel Shpetimtar, Kusarit te penduar beserisht, dhe per gas e vleresove posa te
tha: Kujtome o Zot i larte. Pritna dhe në si atë;
se po te therresim si ay; ndjena mekatat me
dhempsherl, i vetem njeridashes.
LAVDI DHE TANI, gjithajo.
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T. T. II. Kur u-ngrit perpjete Kryqi yt o Krisht,
u-tronditne themelit’ e vdekjes; se Ferri e leshoj
i tmerruar, ate qe gelltiti si i pangopur; na tregove udhen e shpetimit, pra te lartesojme dyke thirrur: 0 i Bir’ i Perendise meshirona.
LAVDIDHE TANI, gjithajo.
T. T. IV, TO PROSTAKTHEN MISTIKOS
Shenjen e Kryqit faqeza paretregonte, Jesu
Naviu kur leftonte me armiqte, kur i ngriti perpjete duarte per kryqi; dhe djellin, e qendroj
gjer oren qe i shoj; armiqte, qe leftonin Zotin e
Math, dhe tani gjithay u-err, mi Kryqin kur te
shikoj, kur Ferrin e dermove krejt, dhe i ngjaUe te vdëkurit.
LAVDI DHE TANI, gjithajo.
SHKALLESA KREMTORE, T. IV.
Qe prej djalerise, shume pasione me leftojne,
po ti perkrah-me dhe shpetome, o Shpetimtari im.
Ju qe urreni Sionen, do te turperoheni prej Zotit, dhe do te flshkeni si bari ne zjarr.
LAVDI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, merr
jete çdo shpirt, dhe lartesohet ne paqesi, dhe
ndriçohet prej njesise Trinisore mistikerisht.
TANI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, rjedhin
burimet e hirit, dhe vaditin tere kriesen per jetelindje.
PARGVARGU. Te gjitha anet e dheut e kane
pare shpetimin e Perendise sone.
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UNGJILLII MGNGJEZIT PAS JOANIT
Zoti tha: “Ate, lavderoje emrin tent.” Edhe nje
ze u-degjua prej qiellit: “E kam lavderuar, dhe
do ta lavderonj perserL,> Edhe gjindja, qe e degjoj, thoshte se u-be bumbullime. Disa te tjere
thoshnin se i foli nje Gngjell. Edhe Jesuj u tha:
“Ky ze nuke ardhi per mua, po per ju. Tanl po behet gjyqi i kesaj bote. Tani princi i kesaj bote do
te hidhet jashte. Dhe une, posa te ngrihem nga
dheu, do t’ i heq te gjithe pas vetes sime.” Dhe kete e thoshte per te treguar me ç’ fare vdekje kish
per te vdekur. Edhe gjindja i tha: “Në kemi degjuar nga ligja se Krishti mbetet per jete. Qysh
pra ti na thua qe duhet te ngrihet lart i Biri i njeriut?” Edhe Jesuj u-pergjëq: “Edhe pak kohe
eshte drita bashke me ju. Barisni sa kini driten,
qe te mos ju zere erresira, se ay, qe barët ne erresire, nuke di se ku vete. Tani qe kini driten, besojeni driten, qe te bëheni bij te drites.”
Pas Ungjillit kendohet pa ze :

Passi pame Ngjalljen e Krishtit, le t’ i falemi
Zotit te Shenjte Jesu, te vëtemit te pamekatme.
Adhurojme Kryqin tent, o Krisht, edhe hymnojme dhe lavderojme Ngjalljen tende te Shenjte,
se ti je Perendia yne, veç teje nuke njohim tjater
Perendl, dhe emrin tent po e emerojme. Ejani te
gjithe, o besnike, ta adhurojme Ngjalljen e
Shenjte te Krishtit. Se ja, me anen e Kryqit ka
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ardhur geznn ne tere boten, se dyke duruar Kryqin, e dermove vdekjen me vdekje.
Psalmi 51 pa ze.
Pastaj kendohen Troparet pasonjese neT.TI:

LAVDI DHE TANI. Ti gjithenje na mpron,
nga çdo rezlk i jetes, nga grackat e armikut, Satanit te pabese, o Kryq i Shenjt’ i Zotit Krisht.
Meshirome, o Perendi meshireplot, edhe shuaji paudhesit’ e mia.

T. T. II. 0 Kryq i Krishtit, o shpres' e te Krishtëreve, udheheqes i te arratisurve, liman i dimeronjesve, triumfi i lufteve, shigurf e botes, mjeku i te semureve, ngjallja e te vdëkurve, kij meshire per në.
SHKURTORJA, T. IV, 0 IPSOTHIS
Kjo Shkurtore kendohet ne Meshe pas Hyrjes se Vogel
qe me 18-21 te Shtatorit.

Ti qe u-ngrite permi Kryqin dyke dashur, shtetit te ri te themeluar prej teje, dhuroji kurdohere
hir o Krisht Perendl, ep-i force dhe gezim, popullit dhe shtetit tone, fal-i mundje dhe triumf, ne
çdo lufte mi armiqte; te paçim gjithenjë bashkeluftar, arme per paqe, tropë te pamundur.
SHTGPIA
Shen Pali, qe u-ngrit ne qiellin e trete dhe ne
Parajse, u shkruan Gallatianeve: “Po une nuke
dua te mburrem veçse me Kryqin e Zotit tone Je-
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su Krisht.” Pra, e paçim gjithenje bashkeluftar,
arme per paqe, tropë te pamundur.
SINAKSARI
Me katermbedhjete te keti muaji, kujtojme
Lartesimin e Kryqit te çemuar dhe jeteberes.
Gjithe sot, kujtojme fjetjen e Shen Joanit Gojarte, Kryepeshkopit te Kostandinopojes.
Gjithe sot, kujtojme fjetjen e Mbretereshes
Plakilla, se shoqes se Theodosit te Math.
Gjithe sot, kujtojme Aterit e Shenjte, ae umblothne ne Sinodin Ekumenik te Gjashte, ne kohen e Mbretit Kostandln Pogonatit.
Gjithe sot, kujtojme Papen, Deshmorin e
Shenjte.
Gjithe sot, Theokliu, Deshmori i Shenjte, mbaroj jaten i vrare me shpate.
Gjithe sot, Shen Valeriani i vogel, mbaroj jeten
i vrare me shpate.
Me nermjetimet e tyre, 0 Perendi, meshirona. Amin.
ZBRITGSORET, T. T. IV,
STAVRON HARAKSAS
Keto Zbritesore kendohen qe me 1 gjer me 13 te Gushtits edhe pastdj prape qe me 22 te Gushtit gjer me 21 te
Shtatorit.

I. Nje Kryq vijosi me shkop, Moisi Profeti,
dhe Det’ i kuq u-ça me dysh, dhe Israeli shkoj
pertëj; pastaj prape e bashkoj, me nje tjater
shkop dhe Kryq, persiper valave, dhe f orcat edhe
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qeret, Faraonit ia mbyti; pra Krishtin kendojme
si Perendi dhe Zot, me brohori dhe gas.
III. Shkopi nje here si nje simbol i misterit na
u-çfaq; se filizat na treguan prifterine, edhe per
Kishen beronje, ja ku mbiu edhe lulezoj, Kryqi
tanf, per force dhe per shigurim.
IV. Kam degjuar o Zoti Krisht, si e regullove
kete mistër te math, kupetova veperimin tent,
dhe te lavderova Perendia im.
V. 0 Drur’ i lumur tri here, permi te cilin undë, Mbret’ i larte Zoti Krisht, se prej teje u-rezua djalli gjarper, i genjyer tmerrerisht, prej Zotit te mberthyer permi Kryq, q’ u-fal shpirteve,
perdellfm dhe paqe gjithenjë.
VI. Ne barkun e bishes se detit, Profeti Shen
Jona, duarte i zgjeroj ne forme Kryqi, dhe pesimin e Krishtit paretrgonte kjarisht, pra i tridiçim jasht’ u-hoth, dhe lajmen e perminatyreshme e parelajmeroj, te Jesujt te mberthyer permi
Kryqin per në, qe na e ndriti kriesen, me ngritjen prej varreve.
VII. Urdher te çmendur dha, tirani beselik, e
tundi popullin, boten e tmerroj, me blasfemi dhe
paudhesi, po te Tre Djemat nuk i tronditi dot, terbimi i eger, as furra me zjarr; dhe kur u fryri era
veseprurese, kendonin brenda mun ne zjarr: I
perhymnuar je, Perendf dhe Zot i Math, per jete i bekuar.
VIII. E bekoni djema, si Trinia nga numeri,
Atin qellor te vëtemin Zot, hymnoni Fjalen qe mi
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dhene zbriti, dhe e beri vese zjarrin e furrave;
dhe e lartesoni, dhe Shpirtin e Tereshenjte, qc u
dhuroj qe te gjitheve jeten.
Ne Madheshtimet kendohen Troparet pasonjese:

IX. 0 Hyjlindese Parajse mistike je, se pa lerim lulezove Zotin Krisht, qe mbolli permi dhë,
jetepruresin Kryq, qe po lusim me bese, se ky po
lartesohet, dhe me anen e tij, ty te madheshtojme sot.
Mallkim’ i vjeter i stergjyshit, qe rodhi nga
farmaqi i gjarperit, u-abolit me Kryqin e Zotit
Krisht; bekimi ardhi prape per njerine me Marf
Hyjlindesen, qe na lindi Jesune çlironjesin; te
gjitha pra fuqite, e lavderojne ne qiellin.
DGRGIMGSORET, T. II.
0 Kryq o gardian i botes se tere, o Kryq o bukuri e Kisheve tona, o Kryq shigurimi i mbrëterve, o Kryq o mprojtj’ e besnlkeve, o Kryq lavdi e
Gngjejve, dhe tmerri i demoneve.
Ja Kryqi lartesohet sot, se Krishti jetedhënesi,
mbreti i fronesuar, me Atin edhe me Shpirtin, mi
atë u-mberthye, dhe ndriti gjithe njërezit, per te
njohur te drejten kudo mi dhë, dhe u fali jeten e
ameshuar, dhe Mbreterm’ e qiellit, dhe driten e
Parajses.
LAVDGRIMET, T. T. IV, 0 TU PARADHOKSU.
Ç’ eshte kjo çudi dhe kjo habi! Ja jetepruresi
dru, Kryq’ i Shenjte i Zotit Krisht, po ngrihet me
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lavderim, dhe kremtohet me lartesan; e lavderojne anet e aneve, dhe po tmerrohet tuf’ 3 demoneve; 0 ç’ fare dhureti, eshte kjo per njërezit
me të 0 Krisht, shpirtet tona i shpeto, 0 i meshireshme.
Ç’ eshte kjo çudi dhe kjo habi! Si rush te kuq
jeteplot, e ka mbajtur te Lartin Zot, me gozhda
mi duarte, Kryq’ i Shenjte qe ngrihet sot; keshtu
na hoqi, Zoti ne gji te tij, dhe u-dermua, vdekja
me gjithesëj; 0 Kryq i Zotit Krisht, qe na shpie
ne Parajsen lart ne qell, dhe pavdekesi na jep,
lavdi me ty 0 Zot.
Ç’ eshte kjo çudi dhe kjo habi! Kryqi zgjeron
edhe zgjat, dhe arrin gjer ne qlellin, se me hir te
hyjeshme, tere boten e shenjteron, me te dermohen, kombst e ëgera, me të forcohen, fronet e
mbrëterve. 0 shkall’ e hyjeshme, me te cilen ngjftemi ne qellin lart, dhe kendojme beserisht. Lavdl me ty 0 Krisht.
LAVDI DHE TANI, T. T. II. Sot na vjen perpara Kryqi i Zotit, edhe besniket e presin me
mall, edhe marrin sherime per shpirtin edhe per
trupin edhe per te gjitha lengatat. Le ta pershendoshim me gas edhe me frike: Me frike, se jemi
te pavyer nga mekatat; me gas, se Zoti Krisht i
kryqesuar i fali botes meshiren dhe shpetimin.
HYRTORJA
Lartesojeni Zotin Perendine tone, dhe adhurojeni megjunjazi se esht i shenjte. Shpetona o i
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Bir’ i Perendise, qe u-kryqesove truperisht, në qe
te kendojme Alilluia.
SHKURTORJA, T. IV, 0 IPSOTHIS
Ti qe u-ngrite permi Kryqin dyke dashur, shtetit te ri te themeluar prej teje, dhuroji kurdohere
hir o Krisht Perendi, ep-i force dhe gezlm, popullit dhe shtetit tone, fal-i mundje dhe triumf, ne
çdo lufte mi armiqte; te paçim gjithenjë bashkeluftar, arme per paqe, tropë te pamundur.
Ne vent te Trishenjtit kendohet:

Kryqit tent po i falemi o Kryezot, dhe Ngjalljen tende te Shenjte lavderojme.
APOSTULLI
Lartesojeni Zotin Perendine tone. Zoti mbreteroj, le te zemerohen popujte.
Prej Letres I se Palit per Korinthianet.
Vellezer, fjala e Kryqit eshte marresf per te
humburit, po eshte fuqi e Perendise per te shpetuarit. Se eshte shkruar: “Do ta humbas urtesine
e te urteve, dhe do ta çkaterronj mendjen e te
mënçurve.,, Ku esht i urti? Ku eshte shkronjesi?
Ku eshte bisedonjesi i kesaj jete? Valle Perendia
nuk e marrosi urtesine e kesaj bote? Se posa bota nuk e njohu Perendine me urtesine, Perendia
i shpetoj besniket me marresine e leçitjes. Se Judenjte kerkojne shenja, dhe Elinet kerkojne urtesi, po në leçitim Krishtin e kryqesuar, i cili eshte nje shkandull per Judenjte dhe nje marresi
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per Elinet, po per në te ftuarit, Judënj edhe Eline, eshte fuqia dhe urtesia e Perendise.
UNGJILLI PAS JOANIT
M’ atë kohe, Kryeprifterinjte dhe pleqte bene
keshille qe ta humbisnin Jesune. Dhe i vajtin Pillatit, edhe i thane: “Kryqesoje, kryqesoje.” Edhe Pillati u-pergjëq: “Mërreni ju vete dhe kryqesojeni, se une nuk i gjenj nonjë faj.” Edhe Judenjte i thane: “Në kemi ligjen, dhe pas ligjes
sone duhet te vdese, se e beri veten Bir te Percndise.” Pillati, kur e degjoj ketë f jale, u-tremp më
teper, dhe hyri perseri ne pretoren, dhe i tha Jesujt: “Nga je ti?” Po Jesuj nuk i dha asnjë pergjigjie. Pillati, pra, i tha: “Mua nuke me flet?
Nuke di qe kam fuqi te te kryqesonj, edhe kam
fuqi te te çlironj?” Edhe Jesuj iu-pergjëq: “Nuke
do te kishe patur asnjë fuqi kunder meje, po te
mos te isht.e dhene se larti.” Pillati, pra, kur i degjoj keto fjale, e pruri jashte Jesune, dhe ndenji
mi tribunen ne nje vent, te quajtur Gur-shtruar,
edhe Hebraisht Gabbatha. Edhe ishte e Premtja
e Pashkes, edhe ora nja gjashte. Edhe u tha Judenjve: “Ja mbreti juaj.” Po ata bertitne: “Merre, merre, kryqesoje.” Pillati u-pergjëq: “Mbretin tuaj ta kryqesonj?” Edhe Kryeprifterinjte i
thane: “Nuke kemi tjater mbret pervëç Qesarit.”
Atehere ua dorezoj qe ta kryqesonin. Dhe e muame Jesune, dhe e shpune tutje. Dhe dyke mbajtur Kryqin e vete, arriu ne nje vent, te quajtur
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Kallvar, Hebraisht Golgotha. Atjë e kryqesuan
me dy te tjere tok, andëj dhe ketëj edhe ne mest
Jesune. Dhe Pillati shkrojti nje titull, dhe ia vuri mi Kryqin me keto fjale: “Jesu Nazarëasi
Mbreti i Judenjve.” Edhe shume prej Judenjve e kenduan ketë titull, se vendi, ku u-kryqesua
Jesuj, ishte afer qytetit. Edhe titulli ishte shkruar hebraisht, elinisht, edhe latinisht. Edhe prane
Kryqit te Jesujt po qendronin e-jema dhe e motra e s’emes, Maria e Kleopes, edhe Maria Magdalena. Jesuj, pra, kur e pa t’ emen dhe dishëpullin
e dashur atjë prane, i tha s’ emes: “Moj grua, ja
yt bir.” Pastaj i tha dishëpullit: “Ja jot’ eme.”
Dhe qe atë ore dishëpulli e mori ne shtepine e vete. Pastaj, Jesuj, dyke ditur se qe te gjitha ishin
mbaruar, epi kryet, edhe dha shpirt. Edhe Judenjte, qe te mos mbëteshin kufomat mi Kryqin
te Shtunen, se ajo e shtune ish e madhe, iu-lutne
Pillatit qe tua thyenin kercinjte, dhe t ’ i zbrisnin
nga Kryqet. Arthne, pra, ushtaret, edhe ua thyen kercinjte atyre, qe ishin kryqesuar bashke me
Jesune. Po kur i vajtin Jesujt, edhe pane qe ay
kishte vdekur, nuke ia thyen kercinjte, po nje
prej ushtareve ia çpoj brinjen, dhe menjehere i
rodhi gjak edhe uje. Dhe ay, qe e ka pare, deshmoj, dhe deshmimi i tij esht i vertetc.
MADHGSHTIMI I MESHGS, T. T. IV
0 Hyjllndese Parajse mistike je, se pa lerim
lulezove Zotin Krisht, qe mbolli permi dhë, jete-
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pruresin Kryq, qe po lusim me bese, se ky po lartesohet, dhe me anen e tij, ty te madheshtojme sot.
KUNGATORE
Drita e faqes sate u-shenua mi në, o Zot.
ADHURIMII KRYQIT
Pas Doksollogjise, ose pas Meshes, dyke kenduar Hymnin Trishenjtor, ngadale behet Hyrja e Kryqit te Çemuar keshtu: Prifti meshonjes qendron perpara Alltarit te
Shenjte, dhe e temjanis Kryqin e Çemuar, pastaj e ve mi
krye me nje dhisk me dege besiloku, dhe del jashte nga
porta veriore, dyke patur perpara Skifteret edhe Psallterit edhe Dhjdkerit, keshtu e siell Kryqin ne mes te Kishes, ku eshte nje tryeze e stolisur, dhe passi e rotullon
tri here, qendron nga lindja, dhe thote me ze te larte:

PRIFTI: Urtesi.
Pataj Prifti e vendos Kryqin mi tryezen, dhe e temja■nis reth e rotull dyke kenduar Perleshoren e Kryqit
ne T. l:

Ti shpetoje Zot, edhe ti bekoje popullin, edhe
trashegimin tent. Mundjen edhe triumfin, dhurona kunder barbareve, edhe ruajna shtetin, me
poteren e Kryqit tent.
Passi e kendon Prifti nje here, Kori e perserit edhe dy
here te tjera. Pastdj Prifti ben tri metanira, e merr Kryqin me dege besiloku, qendron perpara tryezes, edhe thote
me ze te larte:

PRIFTI: Meshirona, o Perendi, pas meshires
sate se madhe, te lutemi, degjo dhe meshiro.
KORI: Meshiro, o Zot (nje qint here).
Ne ketë mes Prifti shenon me Kryqin, pastaj unjet nga
dale gjer mi dhë, dhe ngrihet gjithashtu. Pastaj kthehet
me te djathte nga. venu, dhe thote me ze te larte:
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PRIFTI: Te lutemi edhe per Kryepeshkopin
tone (aksh), edhe per tere vellazerine tone me
Krishtin.
KORI: Meshiro, 0 Zot (nje qint here).
Pastaj Prifti, passi unjet edhe ngrihet me Kryqxn per
heren e dyte, kthehet nga perendimi, dhe thote me ze te
larte:

PRIFTI: Te lutemi edhe per Presidentin e
Shtëteve te Bashkuara te Amerikes, per ushterine dhe aniesine amerikane, edhe per te gjithe te
Krishteret besemire dhe Orthodokse.
KORI: Meshiro, o Zot (nje qint here).
Pastaj Prifti, passi unjet edhe ngrihet me Kryqin per
heren e trete, kthehet ngajuga, dhe thote me ze te larte:

PRIFTI: Te lutemi edhe per shpirtet e te
Krishtëreve besemire, qe prehen ketu dhe kudo.
KORI: Meshiro, 0 Zot (nje qint here).
Pastaj Prifti, passi unjet edhe ngrihet me Kryqin per
heren e kdterte, kthehet nga Kndja perseri, edhe thote me
ze te larte:

PRIFTI: Te lutemi edhe per ata, qe kane sherbyer dhe po sherbejne ne kete Kishe te Shenjte,
dhe per shendetin, per shpetimin, dhe per ndjesen e mekatave te tyre.
KORI: Meshiro, o Zot (nje qint here).
Pastaj Prifti, passi ngrihet edhe unjet me Kryqin per
heren e peste, e vendos mi tryezen, pastdj e ngre prape me
dege besiloku, dhe kendon Shkurtoren e Kryqit ne T. IV:

Ti qe u-ngrite permi Kryqin dyke dashur,
shtetit te ri te themeluar prej teje, dhuroji kur-
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dohere hir o Krisht Perendi, ep-i force dhe gezfm, popullit dhe shtetit tone, fal-i mundje dhe
triumf, ne çdo lufte mi armiqte; te paçim gjithenje bashkeluftar, arme per paqe, tropë te pamundur.
Pastaj Prifti e vendos Kryqin mi dhiskun, ben tri metanira, e pershendosh, edhe kendon ne T. I I :

Kryqit tent po i falemi o Kryezot, dhe Ngjalljen tende te Shenjte lavderojme.
Kori e perserit edhe dy here te tjera. Pastaj Prifti u
ndan dege besiloku besnikeve, te cilet e pershendoshin
Kryqvn. Ne ketë mes Kori kendon Troparet pasonjese ne
T. II, pas IKOS TU EFRATHA:

Kryqi po ngrihet sot, si druri jeteprures, ku
Krishti u-mberthye, dhe nga
i vjeter,
shpetoj te gjithe njërezit.
Sot adhurojeni, me mall dhe bese Kryqin, dhe
madheshtoni Krishtin, qe zbriti permi dhenc, per
hirin e besnikeve.
0 Kryq i Zotit Krisht, mburonje dhe perkrahje, dhe mur i patronditur, dhe mprojtes i patundur, shpetim i gjithe njëresve.
LAVDIDHE TANI. Ejani me gezim, te gjithe
te Krishteret, dhe Kryqin e çemuar, ku u-mberthye Krishti, me bese pershendosheni.
15. Nikita, Deshmori i Shenjte.

PERLGSHORJA E SHGN NIKITGS, T. IV,
TAKHI PROKATALLAVE
Deshmori yt o Zot, me vojtje lot e mundim, kurore te ndriçime prej teje mori sot, si roge dhe si
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çperblfm; se me fuqine tende, ka rezuar tiranet,
dhe ka dermuar djajte, e kuximt’ e te dobet; ay
per në po te lutet o Krisht Perendi, te shpetohen
shpirtet tona.
16. Shen Efimia, Deshmorja e Madhe.

PGRLGSHORJA E SHGN EFTMISG, T. IV,
KATEPLLAJI IOSIF
Shqerra jote o Jesu, me ze te math po te therrët: Dhenter ty te desheronj, dhe nat’ e dite te
kerkonj, dhe kryqesohem dhe varrosem tok me
Pagezimin; edhe vuanj tok me ty, qe te gezohem
tok me ty, edhe vdes per emrin tent, qe tok me ty
te rronj ne qell; po si nje fli te shenjte prit-me
mua qe per ty sakrifikohem. Degjona lutjet, edhe shpetoji, shpirtet tona prej vdekjes.
17. Sofia, Deshmorja e Shenjte, dhe te bijat e saj,
Besa, Shpresa dhe Dashuria.

PGRLGSHORJA E SHGN SOFISG, T. I,
TON TAFON SU SOTIR
Deshmore Shen Sofl, me tri bijat e tua, o Bes’ e
Dashuri, dhe ti Shprese shkelqyet, rrezuat me
ment perdhë, urtesln’ e Elineve, u-munduat keq,
dhe faqebardhe u-çfaqte, nuse me stoli, dhe me
kuroren e Krishtit, fituat lavdi dhe nder.
18. Eumeni, Ati yne Oshendr, peshkopi i Gortines,
çudibëresi.
19. Trofimi, Sabati, dhe Dorimedonti, Deshmoret e
Shenjte.
20. Shen Stathi, Deshmori i Math; Theopista e shoqja e tij; dhe te dy bijV e tyre, Agapi dhe Theopisti.
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PGRLGSHORJA E SHGN STATHIT, T. IV,
TAKHI PROKATALLAVE
Deshmoret e tu o Zot, me vojtje lot e mundlm,
kurore te ndriçime prej teje muarne, si roge dhe
si çperblim; se me fuqine tende, i rrezuan tiranet; edhe i shtypne djajte, e kuximt’ e te dobet;
ata per në po te luten o Krisht Perendl, te shpetohen shpirtet tona.
21. Kodrati, Apostidli i Shenjte prej Magnesise; Jondj, Profeti i Shenjte.

PGRLGSHORJA E KODRATIT, T. III
Kodrat Apostull i Shenjte, lutju Zotit tone Jesu Krisht, tu fale shpirteve tona, ndjesen e mekatave.
PGRLGSHORJA E JONAJT, T. II
0 Jona Profët i Shenjte, qe te kremtojme me
bese, nermjeto perpara Zotit, te shpetohen shpirtet tona.
22. Fokaj, Hierodeshmori i Shenjte, peshkopi i Sinopes.
23. Zënia e Shen Joanit, Profetit, Parerëndesit dhe
Pagezorit te lavderuar.

PGRLGSHORJA E JOANIT PAGGZORIT, T. IV,
TAKHIPROKATALLAVE
Beronje qe s’ kishe bir, defrë gezohu tani, se
zure ne gjirin tent, Profetin tone Joan, kandilin
e dlellit; ky ka per te ndriçuar, boten tone te verber; valle loj Zaharia, dyke thirrur me buje: Pro-
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fët’ i Krishtit afrohet, priteni me gezim.
2k.

Shen Thekla, Deshmorja e Madhe Isapostulle.

PGRLGSHORJA E SHGN THEKLES, T. T. IV,
KATEPLLAJIIOSIF
Shqerra jote o Jesu, me ze te math po te therrët: Dhenter ty te desheronj, dhe nat’ e dite te
kerkonj, dhe kryqesohem dhe varrosem tok me
Pagezimin; edhe vuanj tok me ty, qe te gezohem
tok me ty, edhe vdes per emrin tent, qe tok me ty
te rronj ne qell, po si nje fli te shenjte prit-me
mua qe per ty sakrifikohem. Degjona lutjet edhe
shpetoji, shpirtet tona prej vdekjes.
25.

Efrosina, Nena jone Oshenare.

PGRLGSHORJA E SHGN EFROSINGS, T. T. IV,
EN SI MITER AKRIVOS
Ti o Nene pikerisht, u-tregove shembell e Zotit, se e more Kryqin tent, dhe pasove Zotin
Krisht, dhe vepra çfaqe per mesim, qe te çkujdësemi per trup, se shkon me nxitim, dhe te kujdësemi per shpirt, se eshte i pavdekur; pra shpirti yt po gezohet tok me Gngjejte, o Efrosln' e
Shenjte lavdi me ty.
26.

Shen Joani Theollogu.

PGRLGSHORJA E SHGN JOAN
THEOLLOGUT, T. II.
0 Apostull i dashur i Krishtit, eja dhe shpetoje
popullin e deshperuar; lutjet e tua i pret ay, qe i
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ke rene mi kraherorin; o Theollog ati kerkoji, t’ i
perndanje ret’ e barbareve, dhe te na fale paqen,
dhe perdellimin e math.
THIRRJET, T. II, OTE EK TU KSILLU
Eni o besnike sot ketu, qe ta lavderojme me
kcnge, Shen Apostullin Joan, kulmin e te urteve,
edhe te thëlleve, Ungjillorin e katerte, qe ishte
m’ i dashur, se na thirri dhe na tha: Ne krye Fjala na që. Pra si nje buçites u-çfaqe, se ne tere boten perhape, Krishterimin neper gjithe njërezit.
Dolle mik i dashur shigurlsht, nxenes i besuar
i zemres, i Shpetimtarit Jesu, mblodhe qe nga
goj’ e tij, si mblet’ e luleve, urtesln’ e doktrmave,
dhe na pasurove, boten edhe njërezit, si predikonjes me hir. Kisha pra qe mori dhuratat, ta çperbleu me buje te miren, me kremtim dhe kenge
mirenjohese.
Lum’ ti Theollog o Shen Joan, se u-bere biri i
Nenes, se Zotit tone Jesu, se qendrove nene
Kryq, kur Krishti jepte shpirt, dhe te dha ketë
porrosi, me gojen e shenjte: “Nena jote eshte kjo,
edhe ky eshte yt bir.” Pra te lumerojme te gjithe,
dhe te lavderojme me kenge, Apostull i Krishtit
Ungjillor i Math.
LAVDI DHE TANI, T. II. 0 Ungjillor Joan,
Dishëpulli i dashur, shpetona nga reziket, nga
helmet dhe lengatat, dhe grackat e demoneve.
PASVARGJET, T. T. I, KHERIS ASKITIKON
Hirin e more o Shen Joan, nga gjuh’ e zjarrte,

SHTATORI

237

permi koke prej Shpirtit Shenjt, dhe gjuhe te
zjarrte pate, dhe drite hape kudo, kur leçite Fjalen per te vyerit; me shkrim edhe me mesfm, e perhape Ungjillin tent, me shkrepetime, i ndriçove
te ërretit, edhe jet’ u dhë, pa mbarim jetedashesve; bere sikunder te tregoj, Mesonjesi Zoti
Krisht, u prure vdekjen dhe humbjen, posi çperbllm vdekjepruresve. Falna paqen neve, dhe meshiren edhe driten, dhe jeten lart ne qell.
Muarme vesh nga shkrimet me ment, sikunder
fole, se te drejten na thë o Shenjt, Joan Ungjillor
i urte, edhe per në hollesisht, ndenje edhe shkrove sipas fakteve; qe dinje prej ngjarjeve, qe i pë
me Dishëpujte, me syt’ e vete, perandaj pra i pari je, si nje lajmetar i Ungjillit te Zotit Krisht.
Pra udhetove pa pushim, leçite si Ungjillor, edhe
me zell te zjarrte, perhape f jalet e Zotit Krisht.
Me zellin qe pate, edhe në qe te nderojme, na
mbush dhe na ndriço.
LAVDIDHE TANI, T. II. Ejani sot ketu, Joanin ta kremtojme, se predikoj Ungjillin, perhapi
Krishterimin, si Apostull dhe Ungjillor.
NDGNJESORET, T. I, TON TAFON SU
I Shenjti Apostull, qe na shkrove Ungjillin,
dhe boten e ndriçon, me mesimet e tua, Joan i
Madhi Apostull, dhe i dashur i Zotit Krisht, te
nderojme pra, me hymne dhe mellodira, dhe te
lutemi, qe te na falen mekatat, te gjithe besnikeve.
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LAVDI DHE TANI. Si Nene te Jesujt, qe te
gjithe te njohin, o Zonje Shen Mari, Virgjereshe
pas lindjes, perikim pra me ty me mall, si e mire
qe je per në, ty te kemi pra, në mekataret si
mprojtje, prej rezikeve, dhe shpetimtare ne
ngasjet, o Nene Hyjlfndese.
T. T. IV, TIN SOFIAN
Neverite anien tej ne liqën, edhe Krishtin pasove vullnetarisht, Joan Apostull me nam, tere
boten po e ndriçon, dhe prej nje peshkatari u-bere
nje Ungjillor, dhe i degjuar leçites i fjales se Zotit Krisht. Sot pra jemi mbledhur, dhe memall te
nderojme, me buj’ e me brohori, dhe therresim
me ze te math: Joan Theollog i Math, lutu-i
Krishtit te na fale ndjesen e mekatave, neve qe
po kremtojme, beserisht kujtimin tent.
LAVDI DHE TANI. Ti o porte qellore o Shen
Marf, ti o mali i shenjte plot me shkelqim, o re
udhehëqese, ti o shkalle e qëllshime, ti o Parajs’ e
mëndeshme per Even shpetonjese, ti o thesar i
botes i shtrenjte i çmuashim; ti o Nen e Shenjte,
ti shpetimin na solle, nga fajet e prinderve, dhe
mallkimet e gjysherve. Perandaj te therresim:
Nermjeto prane Birit tent, tu dhuronje ndjesen
e mekatave, te gjith’ atyre qe lusin, lindjen tende
te hyjeshme.
T. T. I, TON SINANARKHON
Apostullin Joan le ta lavderojme sot, Ungjillo-
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rin e Fjales edhe leçitesin, predikonjesin e kombeve dhe popujve, se na mesoj dhe na tregoj, si
ta njohim Zotin Krisht te vëtemin Bir te Zotit,
dhe nermjeton prane tij pa prere, per shpetimin
e besnikeve.
LAVDI DHE TANI. Virgjereshe dhe Nene
Mari Hyjlindese, qe hidherimin e Eves e ktheve
ne gezim, te hymnojme në besniket dhe te falemi,
se na çlirove ploterisht, nga mallkimi prinderor, o
Zonj’ e permibekuar, pra lutu per në pa prere, qe
te shpetojme prej rezikeve.
SHKALLESA KREMTORE, T. IV
Qe prej djalerise, shume pasione me leftojne,
po ti perkrah-me dhe shpetome, o Shpetimtari im.
Ju qe urreni Sionen, do te turperoheni prej Zotit, dhe do te fishkeni si bari ne zjarr.
LAVDI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, merr
jete çdo shpirt, dhe lartesohet ne paqesi, dhe
ndriçohet prej njesise Trinisore mistikerisht.
TANI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, rjedhin
burimet e hirit, dhe vaditin tere kriesen per jetelindje.
PARGVARGU. Fama e tij u-perhap ne tere boten.
UNGJILLI I MGNGJEZIT PAS JOANIT
M’ atë kohe, Jesuj, passi u-ngjall se vdëkuresh,
u-çfaq ne Dishëpujte, dhe e pyeti Simon Pjetrin:
“Simon i Jonajt, a me do më teper se keta?” Pjet-
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ri iu-pergjëq: “Po, o Zot, ti e di se te dua.” Dhe
Jesuj i tha: “Kullot-i shqerrat e mia.” Pastaj e
pyeti per se dyti: “Simon i Jonajt, a me do?” Pjetri iu-pergjëq: “Po, o Zot, ti e di se te dua.” Dhe
Jesuj i tha: “Ruaj-i dhent’ e mia.” Pastaj e pyeti
per se treti: “Simon i Jonajt, a me do?” Dhe Pjetri u-helmua qe e pyeti per se treti, dhe iu-pergjëq: “0 Zot, ti i di te gjitha, ti e di se te dua.” Dhe
Jesuj i tha: “Kullot-i dhent’ e mia. Me te vertete po te them, kur ishe më i ri, e ngjeshn je brezin,
edhe shkonje ku te deshnje, po kur te mplakesh,
do t’ i ndesh duarte, dhe nje tjater do te ngjeshe,
dhe do te veç at jë ku nuke do.” Dhe kcte e tha per
te treguar me ç’ f are vdekje do ta lavderonte Perendine. Dhe pastaj i tha: “Eja pas meje.” Dhe
Pjetri u-kthye, dhe vuri re qe po vinte pas edhe
Dishëpulli, qe deshte Jesuj, i cili i ra ne kraherorin, naten e darkes, dhe e pyeti: “Zot, cili esht
ay qe te tradheton?” Edhe Pjetri, kur e pa, e pyeti Jesune: “0 Zot, po ky ç’ do?” Edhe Jesuj iupergjëq: “Kur une dua qe ky te qendronje gjer
sa te kthehem prape, ti ç’ ke? Ti eja pas meje.”
Pra, dolli fjala ne vellëzerit, qe ay Dishepull nuke
vdes. Dhe Jesuj nuk i tha qe nuke do tc vdiste, po
vetem: “Kur une dua qe ky te qendronje gjer sa
te kthehem prape, ti ç’ ke?” Ky eshte Dishëpulli,
qe i ka pare me sy dhe i ka shkruar keto, edhe në
e dime se deshmimi i tij esht i vertetc. Ka edhe
shume te tjera, qe beri Jesuj, te cilat po te shkruhen nga nje e nga nje, kujtonj se as bota e tere
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nuke do t’ i nxere librat, qe do te shkruhen. Amin.
Psalmi 51 pa ze.

LAVDI. Me nermjetimet e Apostullit, o meshireplot, shuaji paudheslt’ e mia.
TANI. Me nermjetimet e Hyjlindeses, o meshireplot, shuaji paudhesit’ e mia.
Meshirome, o Perendi meshireplot, edhe shuaji paudhesit* e mia.

T. II. 0 Ungjillor Joan, Dishëpulli i dashur,
shpetona nga reziket, nga helmet dhe lengatat,
dhe grackat e demoneve.
SHKURTORJA, T. II.
Lavdit’ e tua s’ nemerohen, o Shen Joan me
nam, pus i çudirave, dhe burlm i sherimeve, nermjetar i palodhur i njëresve, o Theollog edhe
mik i Jesujt.
SHTGPIA
Madheshtit’ e tua munt te tregohen, aqe sa
munt te maten lartesite e qellit edhe thellesite e
detit, a sa munt te nemerohen yjte dhe rerat e
zalleve; se Zoti te kurorezoj me shume dafina, o
Theollog edhe mik i Jesujt.
SINAKSARI
Me njezët e gjashte te keti muaji kujtojme
fjetjen e Shen Joanit, Apostullit te lavderuar,
Ungjillorit edhe Theollogut, edhe Dishëpullit te
dashur te Jesu Krishtit.
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Me nermjetimet e tij, o Perendi, meshirona. Amln.
ZBRITGSORET, T. IV, ANIKSO.
Keudohet qe me 22 te Shtatorit gjer me 20 te Nentorit
dhe qe te Dielen e Giithe Shenjtoreve gjer me 27 te Korrikut.

I. Ja gojen e çel tani, i frymesuar prej Shpirtit Shenjt, dhe kenge do t’ i kendonj, Nenes se
Madhe mi fron, dhe do ta kremtonj, me valle buzeqeshur, me ze do t’ i çpall kudo, gjithe çudit’
e saj.
III. 0 Zonje dhe Nen’ e Perendise, burfm i pasosur jetesor, ti shiguroji gjith’ ata, qe te kendojne plot me zell, dhe lart ne qell ku mbreteron,
kurorezoji me çdo lavdi.
IV. Te pagjyrmesuarin pllan perendor, qe po
misherohet i larti Zot prej Virgjereshes, Abakumi si Profët, e pa dhe tha me ze te math: Zot i
fuqishim lavdi me ty.
V. Te gjith’ i habite ti, me nje çudl dhe nje
lavdi: Ti o Virgjerësh’ e pamartuar, Zotin e jetes
qe mbreteron lart ne qell, si nje bir e mbajte ne
peqi dhe shpetim qe lartazi, u dhurove besnikeve.
VI. Ketë te kremte e lusim sot, per Zonjen edhe Nenen Hyjlindese, gjithe hyjmëndesit, eni
trokisni pra duarte, dhe lavderoni Zotin qe lindi
prej asaj.
VII. Nuk u faleshin, krijësave hyjmëndesit,
po Krijetarit lart, dhe kercenimin me zjarr, e
shkelne me trimeri, psallnin me brohori: Zot
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lavdl me ty, o Perendi i Aterve, ti je vetem
i bekuar.
VIII. Djemat e denuar per te djegur, prej
zjarrit i ka shpetuar lindj’ e Zotit Krisht, si simbol ne vjeteri, dhe si veperim tanf, dhe tere boten
po e mbleth per keng’ e lavderim: Hymnojeni ju
veprat e Zotit, dhe e lartesoni permi te gjitha jetet.
IX. Gjithe njërezit, keceni me ngazellfm tek
drit’ e Shpirtit Shenjt, eni lavderojeni, Gngjejt’
e qellit eni kremtojeni, ketë te shenjte panair te
Kryezonjes Mari, dhe therrisni: Ti je më e lumura, Virgjerësh’ e kulluar Hyjlindese.
DGRGIMGSORET, T. II, TIS MATHITES
Si biri i gjemonjesit, ner njërezit buçite, o
Apostull o Shen Joan: “Ne krye ishte Fjala.” Se
d.vke qene Dishepull, i Jesujt më i dashur, i mblodhe qe nga goj’ e tij, gjithe dogmat me bese edhe
me mall, si nje mblët’ e luleve te Parajses, dhe botes me Ungjillin tent, ia perhape me vala.
Nga Kryqi Shpetimtari Krisht, kur te pa Virgjereshe, tok me Dishëpullin besnik, ta tregoj
dhe te thirri: Ky eshte biri yt tani; ashtu edhe dishëpullit: Nena jote kjo eshte per gjithenjë, perandaj po e kremtojme me bese, atë edhe Hyjlindesen, Nenen dhe Ungjillorin.
LAVDGRIMET, T. T. IV, O TU PARADOKSU
Ç’ eshte kjo çudi dhe kjo habi! Ay qe ish pesh-
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katar, na u-çfaq Apostull i Math, Ungjillor i Kisheve, shpetimtari i njëresve, me predikime,
kombet i kthen ne fe, me tonje Kryqi, boten perpjët’ e ngre. Oh ç’ fare gjah te math, na i solli Zotit Krisht ky Shenjt me nam! Pra atë e lus’m sot,
me brohori dhe me mall.
Ç‘ eshte kjo çudi dhe kjo habi! Na e dergoj Zot’
i Math, Shen Joanin prej qlellit, dele midis ujqerve, po ay nuk u-tremp aspak, bishat i beri, shqerra me bes’ e fe, boten e tere, me predikfm a
ndroj. Sa vepra pa tregim, na ke ber’ o Ungjillor
i Zotit Krisht. Pra atë e lusim sot, me brohori
dhe mall.
Ç’ eshte kjo çudl dhe kjo habl! Si pus per në po
buron, uj’ e vala me urtesi, per te gjithe njërezit,
Ungjillori i Zotit Krisht. Prej tij doktrinat, rjedhin posi lumënj, hir dhe sherime, kunder lengatave. Sa vepra me lavdi, dhe çudl ke bere ti o
Shen Joan! Pra atë e lusim sot, me brohorf dhe
mall.
LAVDI, T. T. IV. 0 Ungjillor Shen Joan, virgjeror dhe engjellor, Theollog i Perendise, i leçite botes kryqesimin, gjakun dhe ujen qe rothne
nga brinja e Krishtit, prej te cilit fituam jeten e
pasosur per shpirtet tona.
TANI. Prit-i Hyjlindese, lutjet e sherbetoreve, perkrahna dhe shpetona, prej rezlkeve dhe
hëlmeve.
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SHKURTORJA, T. IV, PROSTASIA
0 mbur6nj, e patronditur e te Krishtëreve,
nermjetare e palodhur e besnikeve, ver-u veshin
mekatareve me dhempsheri, se po te therresim
beserisht, o Nen’ e Zotit Jesu Krisht, o Mari Virgjereshe: Ndihna me nermjetimet, dhe lutjet
meshireplote, dha mpro perhere gjith' ata, qe te
lusin o Hyjlfndese.
Kjo Shkurtore kendohet ne Meshen qe me 22 te Shtatorit gjer me 8 te Nentorit.

APOSTULLI
Fama e tij u-perhap ne tere boten. Qelli tregon
lavdine e Perendise.
Prej Letres I se Pergjithme te Joanit.
Asnjë nuk e ka pare nonjë here Perendine; po
ne daçim njerjatrin, Perendia banon ne zemrat
tona, dhe dashuria e tij esht e mbaruar ner në.
Nga kjo e dime, qe banojme ne Perendine, dhe
Perendia banon ner në, se na ka dhene Shpirtin
e Shenjte. Edhe në e kemi pare, dhe po deshmojme qe Ati na e ka derguar te Birin, Shpetimtarin
e botes. Pra, cilido qe refën se Jesuj esht i Biri i
Perendise, Perendia banon ne atë, edhe ay ne Perendine. Dhe në e kemi njohur, dhe e kemi besuar dashurine, qe ka Perendia per në. Perendia
eshte dashuri; dhe ay, qe ka dashuri, banon ne
Perendine, dhe Perendia ne atë. Keshtu dashuria jone bchet e mbaruar, dhe keshtu do te dalim
faqebardhe ne diten e gjyqit, se ashtu, sikunder
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esht ay, jemi edhe në ne kete bote. Ne dashurine
nuke ka f rike, se dashuria e mbaruar e dbon friken, se frika ka denimin, dhe ay, qe ka frike, nuk
e ka dashurine te mbarmar. Edhe në e duam, se
ay na ka dashur i pari.
UNGJILLI PAS JOANIT
M’ atë kohe, po qendronin prane Kryqit te Jesujt e-jema dhe e motra e s’emes, Maria e Kleopes, edhe Maria Mag-dalena. Jesuj, pra, kur e pa
t’ emen dhe dishëpullin e dashur atjë prane, i tha
s’ emes: “Moj grua, ja yt bir.” Pastaj i tha dishëpullit: “Ja jot’ eme.” Dhe qe atë ore dishëpulli e
mori ne shtepine e vete. Ky eshte dishëpulli, qe i
ka pare me sy dhe i ka shkruar keto, edhe në e
dime se deshmimi i tij esht i vertete. Ka edhe
shume te tjera, qe beri Jesuj, te cilat po te shkruhen nga nje e nga nje, kujtonj se as bota e tere
nuke do t’ i nxere librat, qe do te shkruhen. Amin.
KUNGATORJA
Fama e tij u-perhap ne tere boten.
27. Kcdistrati, Deshmori i Shenjte, dhe te dyzët e
nente shkoket e tij Deshmore.
28. Haritoja, Ati yne Oshendr dhe konfes&r; Baruku,
Profeti i Shenjte.

PGRLGSHORJA E SHGN HARITOS, T. T. IV,
TES TON DHAKRION SU
Me lote derdhur si rekë, shkretetiren e that’ e
vadite per lerim, dhe me vajtim dhe psheretfm,
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gjer nje qint here peme mblodhe per çdo mundlm; u-çfaqe pra si yll, dhe e ndriçove boten me
çudi, Harito At i Shenjte dhe Oshenar, lutju Zotit Krisht Perendl, te shpetohen shpirtet tona.
29.

Kirjaku, Ati yne Oshenar dhe anakorët.

PGRLGSHORJA E SHGN KIRJAKUT, T. I,
TU LITHU SFRAJISTHENTOS
Qytetar i shkretetires edhe Gngjell nga trupi,
edhe çudiberes u-çfaqe, Kirjak o At i Shenjte;
me lutje vengjiir e agjerlm, fitove dhuretf te
qëllshime, se semundjet dhe lengatat na i sheron,
dhe ndjen mekatat e shpirtit; lavdf atf qe te fali
fuqf; lavdi atf qe te dha kurore; lavdi atf qe veperon, me anen tende sherime.
30. Grigori, Hierodeshmori i Shenjte, peshkopi i Ar-menise se Madhe.

PGRLGSHORJA E GRIGORIT TG ARMENISG,
T. IV, QE TROPON METOKHOS
Shok i menyrave, nekembes i froneve, u-çfaqe
kor’ e Dishëpujve, zbatove me veperfm kudo, çdo
theorf edhe predikim; perandaj te verteten e leçite prer' e drejt, dhe per besen leftove gjer ne
gjak, si nje Deshmor o Shen Grigor; lutju Zotit
Krisht Perendf, te shpetohen shpirtet tona.
TG KREMTET E TETORIT
1. Anania, Apostulli i Shenjte, nje prej te Shtatedhjëteve; Romani Mellodi, OshenaH.
2. Kipriani, HierodeshmoH i Shenjte; Justina Virgjeresha, Deshmorja e Shenjte.
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3. Dionisi Areopagiti, Hierodeshmori i Shenjte.

PGRLGSHORJA E SHGN DIONISIT, T. IV.
Mesove butesine, zbatove perkoren, dhe uveshe me ndergjëgjien e mire prifterisht, mesove prej Shpetimtarit te f shehtat, dhe e ruajte besen, e mbarove rendjen e drejte, Hierodeshmor i
Shenjte Dionis. Lutju Krishtit Perendi, te shpetohen shpirtet tona.
k.

Jerotheu, Ati yne i Shenjte, peshkopi i Athines.

PGRLGSHORJA E SHGN JEROTHEUT, T. IV.
Mesove butesine, zbatove perkoren, dhe uveshe me ndergjëgjien e mire prifterisht, mesove prej Shpetimtarit te fshehtat, dhe e ruajte besen, e mbarove rendjen e drejte, Hierodeshmor i
Shenjte Jerothë. Lutju Krishtit Perendi, te shpetohen shpirtet tona.
5. Haritina, Deshmorja e Shenjte.
6. Shen Thomdj, Apostulli i lavderuar.

PGRLGSHORJA E SHGN THOMAJT, T. IV,
EPEFANIS SIMERON
Plot me hirin perendor, ish i permbushur,
Apostuir i Zotit Krisht, dhe sherbetor i tij besnik, dhe i therrite plot me pendim: Ti je per
mua, o Zot Perendia im.
7.
8.
9.
niku,

Sergi dhe Baku, Deshmoret e Shenjte.
Pellagia, Nena jone Oshenare.
Shen Jakobi Alfeu, Apostulli i lavderuar; AndroAti yne Oshenar.
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PGRLGSHORJA E SHGN JAKOBIT, T. III.
Jakob Apostull i Shenjte, lutju Zotit tone Jesu
Krisht, tu fale shpirteve tona, ndjesen e mekatave.
10 Eullambi dhe e motra EuUambia, Deshmoret e
Shenjte.

PGRLGSHORJA E EULLAMBIT DHE
EULLAMBISG, T. IV,
TAKHI PROKATALLAVE
Deshmoret e tu o Zot, me vojtje lot e mundlm,
kurore te ndrlçime prej teje muarne, si roge dhe
si çperblim; se me fuqine tende, i rrezuan tiranet; edhe i shtypne djajte, e kuxfmt’ e te dobet;
ata per në po te luten o Krisht Perendi, te shpetohen shpirtet tona.
11. Filipi, Apostulli i Shenjte, nje prej te Shtate
Dhjdlceve; Theofani i Shkruar, A ti yne Oshenar, peshkopi i Nikese.

PGRLGSHORJA E SHGN FILIPIT, T. II.
Filip Apostull i Shenjte, lutju Zotit tone Jesu
Krisht, tu fale shpirteve tona, ndjesen e mekatave.
PGRLGSHORJA E THEOFANIT TG SHKUAR,
T. T. IV, ORTHODOKSIAS ODHIJE
Udheheqes Orthodoks, dhe mesonjes i beses
dhe i perkores je, se na ke ndritur si nje yll, dhe
u-tregove si shembell e Kryeprifterve, i urte
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Theofan, te gjithe i ndriçove dhe i mesove ti, lira
e Shpirtit Shenjt. Lutju Krishtit Perendi, te
shpetohen shpirtet tona.
E DIELA E SHEN ATERVE
(Qe me 11-17 te Tetorit)

PERLESHORJA E ATERVE TE SHENJTE,
T. T. IV.
I permilavderuar je o Krisht Perendl dhe Zot,
qe dergove permi dhë, Aterit tane te Shenjte dhe
i ndrite, dhe me ata na shpure ne besen e drejte,
dhe na tregove shpetimin. 0 meshireplot lavdl me ty.
THIRRTORET, T. II, IKOS TU EFRATHA
Brenda ne shtate dit, e beri Zoti boten, dhe ju
ne shtate mbledhje, na regulluat fene, o Ater te
Sinodeve.
Nje Perendf dhe Zot, te ndare ne tre veta, te
njeshme nga substanca, dhe nje Trini leçitte, o
Ater te Sinodeve.
Krishtin si Perendi, dhe Bir te Perendise, dhe
Fjale te panisme, na çfaqte dhe na çpallte, o Ater
te Sinodeve.
Shpirtin qe frymesoj, Profetet dhe Shenjtoret,
si Perendl e çpallte, me Atin e me Birin, o Ater
te Sinodeve.
LAVDI DHE TANI. Shtypte çdo heresi, dhe
ujqit qe perçanin, kopën’ e Jesu Krishtit, i çkateruat fare, o Ater te Sinodeve.

TETORI

251

PASVARGJET, T. II, IKOS TU EFRATHA
Muarte frymesim, prej Shpirtit edhe shkruat,
Simbolin e Nikese, per Kishen Orthodokse, o
Ater te Sinodeve.
Kishen e Zotit Krisht, te Shenjt’ e te Pergjithme, nje dhe Apostolike, e çfaqte dhe e çpallte, o
Ater te Sinodeve.
Çfaqte nje Pagezfm, mi emrin e Trinise, dhe
Ngjalljen e pergjithme, dhe jeten e perfuntme,
o Ater te Sinodeve.
LAVDI DHE TANI. Virgjeren Shen Mari, qe
lindi Jesu Krishtin, Hyjllndese si Nene, te Perendis’ e çfaqte, o Ater te Sinodeve.
Ne sherbesen e Mengjezit kendohen Troparet e zakonta te Tingellit qe rastis.

SINAKSARI
Ghjithe sot, kujtojme Aterit e Shenjte, te cilet
u-mblothne ne Sinodin Ekumenik te Shtatte te
Nikese per Ristoraten e Koreve.
Me nermjetimet e Aterve te Shenjte, o Perendl, meshirona. Amin.
ZBRITGSORET, T. IV, ANIKSO.
I. Ja gojen e çel tani, i frymesuar prej Shpirtit Shenjt, dha kenge do t’ i kendonj, Nenes se
Madhe mi fron, dhe do ta kremtonj, me valle buzeqeshur, me ze do t’ i çpall kudo, gjithe çudlt’
esaj.
III. 0 Zonje dhe Nen’ e Perendise, burim i pa-
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sosur jetesor, ti shiguroji gjith’ ata, qe te kendojne plot me zell, dhe lart ne qell ku mbreteron,
kurorezoji me çdo lavdi.
IV. Te pagjyrmesuarin pllan perendor, qe po
misherohet i larti Zot prej Virgjereshes, Abakumi si Profët, e pa dhe tha me ze te math: Zot i
fuqishim lavdi me ty.
V. Te gjith’ i habite ti, me nje çudi dhe nje
lavdi: Ti o Virgjerësh’ e pamartuar, Zotin e jetes
qe mbreteron lart ne qell, si nje bir e mbajte ne
peqi dhe shpetim qe lartazi, u dhurove besnikeve.
VI. Ketë te kremte e lusim sot, per Zonjen edhe Nenen Hyjlindese, gjithe hyjmëndesit, eni
trokisni pra duarte, dhe lavderoni Zotin qe lindi
prej asaj.
VII. Nuk u faleshin, krijësave hyjmëndesit,
po Krijetarit lart, dhe kercenimin me zjarr, e
shkelne me trimeri, psallnin me brohorl: Zot
lavdi me ty, o Perendi i Aterve, ti je vetem
i bekuar.
VIII. Djemat e denuar per te djegur, prej
zjarrit i ka shpetuar lindj’ e Zotit Krisht, si simbol ne vjeteri, dhe si veperfm tani, dhe tere boten
po e mbleth per keng’ e lavderim: Hymnojeni ju
veprat e Zotit, dhe e lartesoni permi te gjitha jetct.
IX. Gjithe njërezit, keceni me ngazellim tek
drit’ e Shpirtit Shenjt, eni lavderojeni, Gngjejt’
e qellit eni kremtojeni, ketë te shenjte panalr te
Kryezonjes Mari, dhe therrisni: Ti je më e lu-
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mura, Virgjerësh’ e kulluar Hyjlindese.
DGRGIMGSORET, T. III, EPESKEPSATO
0 Shen Ater te Kisheve, u çpallte dogmat popujve, dhe heretiket beseliq, i çkateruat ploterfsht; u falte pra besnikeve, ne qellin Mbretermc, Parajsen e Gngjejve.
Nermjetoni tok per në, Shen Ater te Sinodeve,
dhe ti o Zonje Shen Mari, perkrahna prane Birit
tent; nga çdo denlm shpetonani, na falni Mbreterine, qellore te Zotit Krisht.
LAVDGRIMET, T. T. II, OLIN APOTHEMENI
Ater te Sinodeve, me diturine mendore, dhe
me Shpirtin Tereshënjt, passi u-ndriçuat mistikerisht me hir, nje Simbol per beslm, Ater besemire, pervijoste hyjerlsht per në, dhe e çfaqte
Zotin Krisht, te bashkepanisme si Perendi, dhe
te bashkeqëneshme, ne Trinm’ e Atit dhe Shpirtit Shenjt, sipas Apostujve, vazhduat predikimet
beserlsht, dhe i leçitte me lavderim, dogmat e
besnfkeve.
Ater te Sinodeve, me driten tuaj mendore, dhe
me hir te Shpirtit Shenjt, nxuarte orakullin e
doktrinave, nje simbol fjale-pak, me kuptfm te
thelle, proklamuat prej tribunave, dhe prej gjithe Kfsheve, ju o Ungjillore te Zotit Krisht, permbajtes te tradltave, edhe kujdestare te dogmave; Zoti jua çfaqi, nga qelli dhe ne boten ju dergoj, tua leçitni besnikeve, besen e Shenjtoreve.
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Ater te Sinodeve, o kujdestare besnike, dhe
barlnj te grigjave, plot me zemerim kunder te
paudheve, cilindo ujk te lik, me shigjët’ e dbuat,
me hobën’ e Shpirtit Tereshënjt, i handakoste
krejt, gjith’ armiqt' e Kishes se hyjeshme; dhe
rane si te vdëkurit, dhe perdhë u-shtrine per gjithenjë; o Ater te Shenjte, te fjeshte sherbetore
te Jesujt, o Ungjillore te dogmave, drita e besnlkeve.
LAVDI, T. T. IV. Shoqeria e Aterve me nam,
e thirrur dhe e mbldhur prej Kishes ne Sinod,
caktoj dhe çkoqiti dogmen e Trinise, me tri persona dhe natyre te perbashkme, dhe nje mistër
te math te Theollogjise, nje At e Bir dhe Shpirt
te perendishme. Pra u kendojme me bese, lumerime levdonjese: Te Shenjte Kryeprifterinj, dhe
ushtare te Zotit, edhe Gngjej te shkelqyer; o yj
te doktrinave, mi horizontin e dritave; keshtjella ne Sion, qe nuke tundeni kurre; o aroma prej
luleve te Parajses; o goje te arta te Ungjillit; o
nder i Sinodeve, te Nikës’ e te Shtatave, nermjetoni gjithenjë, per shpirtet e lutesve.
TANI. E permibekuar je, o Hyjlindese Virgjereshe. Te hymnojme se prej Birit qe linde,
Ferri u-roberua, Adami u-nduall prape, mallkimi vdiq, Eva u-çlirua, vdekja u-dermua, dhe në
muarme jete. Perandaj po hymnojme, dhe therresim: I bekuar je, o Krisht Perendl, qe e pelqeve keshtu, lavdi me ty.
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SHKURTORJA, T. IV, PROSTASIA
0 mbur6nj, e patronditur e te Krishtëreve,
nermjetare e palodhur e besnlkeve, ver-u veshin
mekatareve me dhempsheri, se po te therresim
beserisht, o Nen’ e Zotit Jesu Krisht, o Mari Virg-jereshe: Ndihna me nermjetimet, dhe lutjet
meshireplote, dhe mpro pcrhere gjith’ ata, qe te
lusin o Hyjlmdese.
APOSTULLI
1 bekuar je, o Zot, o Perendl i Aterve tane. Se
je i drejte ne te gjitha sa na ke bere.
Prej Letres se Palit per Titon.
Bir Tito, f jala esht e vertete, dhe dua te shiguroheni per keto, se keshtu ata, qe e besojne Perendine, do te kujdesen te perparojne me vepra
te mira, se keto jane te mira dhe te dobishme per
njërezit. Qendro lark nga bisedimet e kotta, nga
gjeneallogjite, nga grindjet, edhe nga sherret ligjetare. Hiq dore prej njeriut heretik, passi ta
keshillosh per heren e pare dhe per heren e dyte,
dyke ditur se ay esht i permbysur dhe i denuar
prej vetiu. Kur te te dergonj Artemane, eja menjehere te piqemi ne Nikopole, se atjë kam vendosur ta shkonj dimrin. Dergoji perpara me nxitim Zenane ligjetarin dhe Apollone, dhe kujdesu qe te mos mungonje asgje. Le te mesojne edhe
tanet te perparojne me vepra te mira per nevojat e domosdoshme, qe te mos jene te papemet.
Te gjithe ata, qe jane bashke me mua te pershen-
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doshin. Pershendosh-i me bese gjithe ata, qe na
duan. Hiri qofte me ju te gjithe. Amin.
UNGJILLI PAS MATTHEUT
Zoti u tha Dishëpujve: Ju jini drita e botes. Nje
qytët, i vendosur mi nje mal, nuke munt te fshihet. Edhe kur e ndezin kandilin, nuk e vene nene
shinikun, po permi kandilerin, qe tu ndrite te
gjithe atyre, qe ndodhen ne shtepi. Keshtu le te
shkelqenje drita juaj perpara njëresve qe t ’ i shikojne veprat tuaja te mira, dhe ta lavderojne
Atin tuaj, qe eshte ne qell. Mos pandehni se kam
ardhur ta prish ligjen edhe profetet. Nuke kam
ardhur ta prish po ta plotesonj. Se me te vertete
po ju them, gjer sa te prishet qelli edhe dheu, dhe
gjer sa te mbarohen te gjitha, asnjë jote dhe asnje vije e ligjes nuke do te prishet. Ay, pra, qe
shkel me te vogelen prej ketyre porrosive, a i
meson njerezine t’ i shkelin, do te quhet më i vogeli ne Mbreterine e qellit; po cilido, qe e zbaton,
dhe e predikon, ay do te quhet i math ne Mbreterine e qellit.
KUNGATORJA
I drejti do te kujtohet per jete.
12. Probi, Taraku dhe Androniku, Deshmoret e
Shenjte.
13. Karpi, Papili, Agathodori dhe Agathonika, Deshmoret e Shenjte.
l^. No,zari, Gjervasi, Protasi dhe Kelsi, Deshmoret e
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Shenjte; Kozmaj Agiopoliti dhe Vjershetori, A ti yne 0shenar, peshkopi i Majumes.

PGRLGSHORJA E KOZMAJT TG MAJUMGS,
T. T. IV, ORTHODOKSIAS ODHIJE
Udheheqes Orthodoks, dhe mesonjes i beses
dhe i perkores je, se na ke ndritur si nje yll, dhe
u-tregove si shembell e Kryeprifterve, i urte
Shen Kozma, te gjithe i ndrieove dhe i mesove ti,
lira e Shpirtit Shenjt. Lutju Krishtit Perendi, te
shpetohen shpirtet tona.
15. Lukani i Antiokise, Deshmori i Shenjte.
16. Longini Kryeqindesi, Deshmori i Shenjte.

PGRLGSHORJA E SHGN LONGINIT, T. IV,
TAKHI PROKATALLAVE
Deshmori yt o Zot, me vojtje lot e mundim, kurore te ndriçime prej teje mori sot, si roge dhe si
çperblim; se me fuqine tende, ka rrezuar tiranet, dhe ka dermuar djajte, e kuxunt’ e te dobet;
ay per në po te lutet o Krisht Perendi, te shpetohen shpirtet tona.
17. Hosia, Profeti i Shenjte; Shen Andrea, Deshmori Oshenar i Krises.

PGRLGSHORJA E ANDREUT TG KRISGS,
T. IV, 0 IPSOTHIS
Si i stervitur Ashketl neper malet, dermove
gjithe ushterit’ e armikut, me armet e pamundura te Kryqit shpetimtar, dhe u-nise per deshmlm, u-perveshe si burre, vrave Mbretin Kopro-
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nfm, me sepaten e beses, dhe per keto kurore
merr ne qell, Deshmor’ i Shenjte, Andrë i kujtuarshim.
18. Shen Lukaj Ungjillori.

PGRLGSHORJA E SHGN LUKAJT, T. III
Shen Luka Apostull dhe Ungjillor, lutju Zotit
tone Jesu Krisht, tu fale shplrteve tona, ndjesen
e mekatave.
THIRRTORET, T. T. IV, TIIMAS.
Si te te levdojme o Apostull? Si nje qell qe na
tregove, çdo lavdi te Zotit Krisht; shkrepetim qe
e shkelqeve, tere boten me ndriçim; si re e cila
derdhi shi prej qiellit; si ene plot me vere te çudlçime, qe u jep defrim dhe urtesi, zëmrave dhe
gjithe shpirteve. Te lutemi, nermjeto per në dhe
na shpeto.
Si te te levdojme o Apostull? Si nje lume te Parajses, qe na rjeth e na vadlt; si nje are me nje
dhjate, qe na fali Zoti Krisht; si diell shpirteror
qe na ndriçon me gas; si drite qe shkelqën ne mes
te Kfsheve; Buk’ e Shenjte e Alltareve, Kup’ e
Kungates se Shpirtit Shenjt. Te lutemi, nermjeto per në dhe na shpeto.
Si te te levdojme o Apostull? Meshetar per sakramentat, perendore te Jesujt; themeltar i
Krishterimit, qe ne Kishen predikon; qe pllakat
ke latuar te kumandave, qe ligjen ke perhapur,
dhe nje hir te ri, qe nga Sion’ e Profëteve, e pro-
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kllamove o Ungjillor. Te lutemi, nermjeto per në
dhe na shpeto.
Si te te levdojme o Apostull? Si thesar te pasurive, te panumerta ne qell; a si mjek a si sheronjes, per çdo zemer dhe çdo shpirt; si shokun
e Shen Palit edhe shkronjesin, e Akteve te gjithe Apostujve tok; tituj ke te shum’ o Shen Luka,
dhe je nje pus i virtutave. Te lutemi, nermjeto
per në dhe na shpeto.
Si te te levdojme o Apostull? Si Dishepull qe leçite, Shpetimtarin Jesu Krisht; si nje mjek qe
pasionet, i sheron per çdo besnlk; si diell shpirteror qe na ndriçon me gas; kollone dhe themël
i gjithe Klsheve; ti qe na e shkrove o Luka, Ungjillin e Zotit Jesu Krisht. Te lutemi, nermjeto
per në dhe na shpeto.
Si te te levdojme o Apostull? Meshetar i urtesise, i vertete dhe besnlk, ti na shkrove na leçite, çdo mesim dhe porrosi, kollon’ e gjithe Klsheve te Zotit Krisht, keshtjëll’ e patronditur e
besnikeve. Te shuma dhe te panumerta, dhuratat e doktrinave. Te lutemi, nermjeto per në dhe
na shpeto.
LAVDI DHE TANI, T. II. 0 Ungjillor Luka, o
Apostull i Shenjte, pasonjes i Shen Palit, qe veprat u pershkrove, Dishëpujve te Zotit Krisht.
PASVARGJET, T. T. I, KHERIS ASKITIKON
Hirin e more o Shen Luka, nga gjuh’ e zjarrte,
permi koke prej Shpirtit Shenjt, dhe gjuhe te
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zjarrte pate, dhe drite hape kudo, kur leçite Fjalen per te vyerit; me shkrim edhe me mesim, e
perhape Ungjillin tent, me shkrepetime i ndriçove te ërretit, edhe jet’ u dhë, pa mbarim jetedashesve; bere sikunder te mesoj, Shen Pali mesonjesi, u prure vdekjen dhe humbjen, posi çperblim vdekjapruresve. Falna paqen neve, dhe meshiren edhe driten, dhe jeten lart ne qell.
Muarme vesh nga shkrimet me ment, sikunder fole, se te drejten na thë o Shenjt, Luka Ungjillor i urte, edhe per në holleslsht, ndenje edhe
shkrove sipas lajmave, qe kishe prej shokeve,
dhe degjove prej pamesve, me syt’ e vete, me te
cilet je barabar, si nje lajmetar i Ungjillit te Zotit Krisht; pra udhetove tok me të, pas Ngjalljes
ne Emmaus, edhe me zemer te djegur, hengre
buke tok me ate. Me zellin qe pate, edhe në qe te
nderojme, na mbush dhe na ndriço.
Lum’ o Luka qe shkrove per në, Ungjillezimin,
e Marise Hyjlindese, dhe Nenes se Perendise, prej
Gabrielit qe tha, Shen Mari gezohu e bekuar je;
na çpalle n’ Ungjillin tent, jeteshkrimin e Zotit
Krisht, f jalet dhe veprat, dhe si vdiq permi Kryq
per në, edhe si u-ngjall, dhe pastaj si u-ngjit
ne qell; si zbriti Shpirti Tereshënjt, dhe ç’ bene
leçftesit, edhe Shen Pali i lumur, qe e ke patur
usta dhe shok. Dishëpull i Krishtit, yll i Kishes te
cilen, perhere ruaje.
LAVDI DHE TANI, T. II. Mjek edhe Ungjillor, Luka i lavderuar, me nermjetim dhe lutje,
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perpara Jesu Krishtit, shpetona prej rezlkeve.
NDGNJGSORET, T. T. IV, TIN SOFIAN
Si nje shok me Shen Palin po veperon, dhe reziket e ndryshme po i duron, Luka i shkelqyeri,
Apostulli i Zotit Krisht; e mbarove rendjen, e beses me trimerl, dhe tanl ne Parajsen gezohesh
dhe po defrën; ndrite tere boten, se leçite Ungjilln, dhe fjalet e hyjeshme, dhe shpetimin per
njërezit, perandaj te therresim: Iu-lut Perendise
gjithenjë, te na dhuronje ndjesen e mekatave,
neve qe po kremtojme, beserisht kujtimin tent.
LAVDI DHE TANI. Shpirtin tim te perunjur
o Shen Mari, qe me shqoten e jetes brenda ne det,
po rrihet prej ëreve, dhe perpiqet prej valave, edhe nga barr’ e mekatit po mbytet prej ujeve,
edhe ne funt te Ferrit po kridhet tani me vrap;
eja Virgjereshe, dhe me lutjet e nxehta, shpetome dhe shpjerme shpejt, ne liman dhe ne qetesi;
se me bese po te therrës: Lutu-i Birit Jesu Krisht
te na dhuronje ndjesen e fajeve, se me ty kemi
shprese, gjithe te pavyerit.
Meqëneqe nuke ka Ungjill te Mengjezit, pas Ndenjesoreve thuhet menjehere:

SHKURTORJA, T. IV, EPEFANIS.
Shen Luka o Apostull, i lavderuar, ndrite me
Shen Palin tok, te gjithe njërezit mi dhë, dhe
erresiren e çduke krejt, kur na pershkrove, Ungjillin e Zotit Krisht.
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SHTGPIA
Si mjek edhe dishepull i dashur, o Shen Luka,
sherona-i semundjet e shpirtit edhe te trupit, qe
ta kremtojme me bese kujtimin tent, se ti na
ndriçove dhe ti na shpetove, kur na pershkrove
Ungjillin e Zotit Krisht.
SINAKSARI
Me tetembedhjete te keti muaji, kujtojme Shen
Lukane, Ungjillorin dhe Apostullin e lavderuar.
Gjithe sot, kujtojme Marinin, Deshmorin e
Shenjte.
Gjithe sot, kujtojme Julianin e Eufratit, Atin
tone Oshenar.
Me nermjetimet e tyre, o Perendi, meshirona. Amin.
ZBRITGSORET, T. IV, ANIKSO.
I. Ja gojen e çel tani, i frymesuar prej Shpirtit Shenjt, dhe kenge do t’ i kendonj, Nenes se
Madhe mi fron, dhe do ta kremtonj, me valle buzeqeshur, me ze do t’ i çpall kudo, gjithe çudit’
e saj.
III. 0 Zonje dhe Nen’ e Perendise, burim i pasosur jetesor, ti shiguroji gjith’ ata, qe te kendojne plot me zell, dhe lart ne qell ku mbreteron,
kurorezoji me çdo lavdl.
IV. Te pagjyrmesuarin pllan perendor, qe po
misherohet i larti Zot prej Virgjereshes, Abaku-
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mi si Profët, e pa dhe tha me ze te math: Zot i
fuqishim lavdi me ty.
V. Te gjith’ i habite ti, me nje çudf dhe nje
lavdi: Ti o Virgjerësh’ e pamartuar, Zotin e jetes
qe mbreteron lart ne qell, si nje bir e mbajte ne
peqi dhe shpetim qe lartazi, u dhurove besnikeve.
VI. Ketë te kremte e lusim sot, per Zonjen edhe Nenen Hyjlindese, gjithe hyjmëndesit, eni
trokisni pra duarte, dhe lavderoni Zotin qe lindi
prej asaj.
VII. Nuk u faleshin, krijësave hyjmëndesit,
po Krijetarit lart, dhe kercenimin me zjarr, e
shkelne me trimerf, psallnin me brohori: Zot
lavdl me ty, o Perendl i Aterve, ti je vetem
i bekuar.
VIII. Djemat e denuar per te djegur, prej
zjarrit i ka shpetuar lindj’ e Zotit Krisht, si simbol ne vjeteri, dhe si veperlm tanl, dhe tere boten
po e mbleth per keng’ e lavderim: Hymnojeni ju
veprat e Zotit, dhe e lartesoni permi te gjitha jetet.
IX. Gjithe njërezit, keceni me ngazellim tek
drit’ e Shpirtit Shenjt, eni lavderojeni, Gngjejt’
e qellit eni kremtojeni, ketë te shenjte panafr te
Kiyezonjes Mari, dhe therrisni: Ti je më e lumura, Virgjerësh’ e kulluar Hyjlindese.
DGRGIMGSORET, T. II, TIS MATHITES
0 Apostull i Zotit Krisht, Luka i lavderuar, o
Ungjillor i kombeve, me Shen Palin e lumur,
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dhe Shen Marin’ e bekuar, qe i ke pikturuar, konizmen çudiberese, nermjeto pa pushuar dhe
nxehterisht, te shpetohen gjith’ ata qe kremtojne, me bese jetendrimin tent, o leçites i urte.
0 Shen Mari Hyjlindese, mprona prej çdo reziku, mprona prej hidherimeve, mprona prej çdo
nevoje, dhe mos na ler te na marre, djalli diten e
funtme, as Ferr’ i erresfrave; mprona perpara
gjyqit te Birit tent, nxirna faqebardhe o Virgjereshe; si Nen’ e Zotit ti i ke, qe te gjitha ne dore.
LAVDGRIMET, T. I, TON URANION
Ne tere dhen’ u-degjua nami yt o Luka, Shen
Apostull i lumur, qe perhape Ungjillin, dhe dogmen Orthodokse qe na leçit, Atin Birin dhe
Shpirtin Shenjt, qe adhurojme te gjithe mistikerisht, si Trinl te bashkeqenshime.
Si Ungjillor te shkelqyer te Zotit Jesu Krisht,
edhe si yll te ndriçim, t’ orizontit te Kishes, te
quajme te gjithe o Shen Luka, dhe nga shpirti
ndriçohemi, se nermjeton dhe na fal gjithenje
shpetun, edhe ndjese te mekatave.
E more Kryqin mi supet si na tha Zoti Krisht,
dhe dolle faqebardhe, dhe fitove kuroren, me
djerse dhe mundime o Shen Luka, dhe keshtu
trashegon ne qell, Parajsen tok me Shenjtoret
dhe nermjetbn, per shpetimin e besnlkeve.
LAVDI, T. T. IV. Ejani besnike, le t’ i therresim me kenge Davidike, shkrimtarit mistlk Shen
Luka: Penda jote e mprehte, i zbukuroj vizionet
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e Krishtit, edhe u leçite Ungjillin kombeve, edhe
u pershkrove veprat Apostujve dhe shokeve. Perandaj perpara Perendise Trinisore, nermjeto
per shpetimin e shpirteve tona.
TANI. Prit-i Hyjlindese, lutjet e sherbetoreve,
perkrahna dhe shpetona, prej rezikeve dhe hëlmeve.
SHKURTORJA, T. IV, PROSTASIA.
0 mburonj’ e patronditur e te Krishtëreve,
nermjetare e palodhur e besnlkeve, ver-u veshin
mekatareve me dhempsheri, se po te therresim
beserisht, o Nen’ e Zotit Jesu Krisht, o Mari Virgjereshe: Ndihna me nermjetimet, dhe lutjet
meshireplote, dhe mpro perherc gjith’ ata, qe te
lusin o Hyjlindese.
APOSTULLI
Fama e tij u-perhap ne tere boten. Qelli tregon
lavdine e Perendise.
Prej Letres se Palit per Kollosianet.
Vellezer, sllluni urte me te jashtmet per te fituar kohe. Flisni gjithenjë me hir dhe me kripe,
dhe mesoni tu jepni pergjigjien te gjitheve. Punet e mia do tua tregonje te gjitha Tihikoj, vellaj i dashur, sherbetori besnlk dhe shoku me Zotin, te cilin ua dergova pikerisht per ketë qellim,
qe te mesonje gjendjen tuaj, dhe tju ngushellonje zemrat, tok rae Onesimin, vellane e dashur
dhe besnik, i cili eshte nga tuajte. Keta do tjua

266

KREMTORE

tregojne lajmet e ketushme. Ju dergojne te fala
Aristarku, te cilin e kam shok ne burk, edhe Marku i nipi i Barnabes, per te eilin ju kam dhene porrosira; kur tju vinje, prlteni. Gjithashtu ju dergon te fala edhe Jesuj, i quajtur Justi. Keta Judënj jane te vëtemit bashkepunetore per Mbreterine e qellit, qe me kane ngushelluar. Ju dergojne te fala Lukaj, mjeku i dashur, dhe Demaj.
Pershendoshini vellëzerit ne Laodikë, edhe Nimfane, edhe Kishen ne shtepine e tij. Edhe passi
ta kendoni ketë leter, dergojeni ne Laodikë, qe
ta kendonje edhe Kisha e atjeshme. Gjithashtu
edhe ju kendoni letren prej Laodikese. Edhe i
thoni Arkipit qe te kujdeset per te mbaruar misionin, qe ka marre prej Zotit. Ju dergonj te fala
me doren time edhe une Pali. Kujtomeni ne burk.
Hiri qofte me ju. Amin.
UNGJILLI PAS LUKAJT
Zoti u-tha Dishëpujve: “Ay, qe ju degjon ju,
me degjon mua; dhe ay, qe ju perbuz ju, me perbuz mua; dhe ay, qe me perbuz mua, perbuz atë,
qe me ka dergnar.” Edhe te Shtatedhjetet ukthyen prape me gas, edhe i thane: “0 Zot, edhe
demonet na binden me emrin tent.” Edhe Jesuj
u tha: “E pashe Satanin qe u-rezua nga qelli si
rufë. Ja ku ju jap fuqi te shkelni mi gjeperinj
edhe agrepe dhe mi tere poteren e armikut, edhe
asgjë nuke do tju benje dem. Po mos u-gezoni
per ketë, qe frymat ju binden, po u-gezoni mc te-
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per qe emrat tuaja jane shkruar ne qell.” Edhe
m’ ate ore, Jesujt iu-gezua shpirti, dhe tha: “Te
perhironj, o Ate, o Zot i qellit edhe i dheut, qe
keto ua ke fshehur te urtcve dhe te mençurve,
dhe ua ke zbuluar foshnjave. Po, o Ate, se ashtu
te pelqeu më mire.”
KUNGATORJA
Fama e tij u-perhap ne tere boten.
19. Joeli, Profeti i Shenjte; Vari, Deshmori i Shenjte.
20. Shen Artemi, Deshmori i Math; Gjerasimi, Ati
yne Oshenar dhe hyjprures, Ashketiu i ri i Kefallonise.

PGRLGSHORJA E SHGN ARTEMIT, T. IV,
TAKHI PROKATALLAVE
Deshmori yt o Zot, me vojtje lot e mudim, kurore te ndriçime prej teje mori sot, si roge dhe si
çperblim; se me fuqine tende, ka rrezuar tiranet,
dhe ka dermuar djajte, e kuxlmt’ e te dobet; ay
per në po te lutet o Krisht Perendi, te shpetohen
shpirtet tona.
21. Illarioni i Math. Ati yne Oshenar.

PGRLGSHORJA E SHGN ILLARIONIT,
T. T. IV, TES TON DHAKRION SU
Me lote derdhur si rekë, shkretetiren e that’ e
vadite per lerlm, dhe me vajtim dhe psheretim,
gjer nje qint here peme mblodhe per çdo mundlm; u-çfaqe pra si yll, dhe e ndriçove boten me
çdo çudi, Illarion i Shenjte dhe Oshenar, lutju
Zotit Krisht Perendi, te shpetohen shpirtet tona.
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22. Shen Averqi, shoku i Apostujve, peshkopi i Hieropojes, çudibëresi; te Shtate Djemat e Shenjte te Efeses, Maksimiani, Jambliku, Martiniani, Dionisi, Andoni, Eksakustodiani, dhe Kostandini.
23. Shen Jakobi, Apostulli, i vellaj i Krishtit, peshkopi. i pare i Jerusalemit.

PGRLGSHORJA E SHGN JAKOBIT, T. IV.
Si Dishëpull i Zotit, o i Drejte more persiper
Ungjillin; ke durimin e patundur si Deshmor;
ke kuximin si vella i Perendise; ke nermjetimin
si Kryeprlft; pra lutju Krishtit Perendi, te shpetohen shpirtet tona.
Aretha, Deshmori i Shenjte, me shoket.
25. Markiani dhe Martiri, Deshmoret dhe Notaret e
Shenjte.

PGRLGSHORJA E SHGN MARTIRIT, T. IV,
TAKHI PROKATALLAVE
Deshmoret e tu o Zot, me vojtje lot e mundirn,
kurore te ndriçime prej teje muame, si roge dhe
si çperblim; se me fuqine tende i rrezuan tiranet;
edhe i shtypne djajte, e kuximt’ e te dobet; ata
per në po te luten o Krisht Perendi, te shpetohen
shpirtet tona.
26.

Shen Mitri.

PGRLGSHORJA E SHGN MITRIT, T. III,
MEGAN EVRATO
Perluftar te math neper reziket, te ka gjetur
ty bota e tere, se i theve paganet o Athlofor. Pra
siç e shtrive Lyeun fodull perdhë, kur e forcove
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Deshmorin Nestor ne stad, gjithashtu o Shenjt,
iu-lut Jesu Krishtit Perendi, te na dhuronje perdellimin e math.
PGRLGSHORJA E TGRMETIT, T. T. IV.
Ti qe shtie syrin mi dhë, dhe e ben qe te dridhet, ti na shpeto nga cilido kercemm dhe termët, o Krisht Perendi dhe Zot, dhe dergona gjithenjë, pa kursim perdellimin tent, me lutjet e
Virgjereshes, dhe ti na shpeto.
THIRRTORET, T. T. IV, 0 TU PARADHOKSU.
Ç’ eshte kjo çudi dhe kjo habl! Si lart ne qell
dhe mi dhë, mbreteron ngazellimi sot, per te
kremten me shkelqlm, te Shen Mitrit qe lusim
sot. Kurorezohet lart midis Gngjejve, dhe lavderohet poshte prej njëresve. Sa rende na deshmoj, dhe sa bukur na leftoj dhe e dermoj, djallin
e Sketërrave, dhe Krishti triumfoj.
Ç eshte kjo çudi dhe kjo habi! Ndrite shkelqeve mi dhë, ca më teper se dielli, o Deshmor Shen
Mitr’ i Math, anembane rigatave, i lavderuar
prej Dritedhënesit, dhe i gezuar prej Jetebëresit;
ret’ e barbareve, i perndave dhe i çthure ploterisht, tufat e lengatave, djajt’ e Sketërrave.
Ç’ eshte kjo çudi dhe kjo habi! Vdiqe per Zotin
Krisht, me nje shpate si nje Deshmor, edhe per
armiqte je, shpat’ e mpreht’ e dygojeshme, dhe
kor ordirat e mburravëceve, dhe grin taboret e
te mallkuarve. Eni therrisni pra: 0 Shen Miter
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o Deshmor i Math me nam, mprona edhe ruajna,
në qe te lusim sot.
LAVDI, T. II. Mblidhuni me gezlm, kremtojeni Shen Mitrin, Deshmorin e degjuar, se nermjeton pa prere, per shpirtet e besnlkeve.
TANI. 0 Zonje Shen Mari, oNen’ e Jesu Krishtit, perkrahna dhe shpetona, me lutje shigurona,
Parajsen e Shenjtoreve.
PASVARGJET, T. II, IKOS TU EFRATHA
Zoti me zemerlm, sheh dhene dhe ky dridhet,
nga frika tunden malet, po ti o Zot i dhempshur,
shpetona nga termët’ i keq.
Zot mos na çkaterro, per fajet dhe mekatat, qe
beme nga padija, dhe per banesat tona, meshire
kij te lutemi.
Ja ku pendohemi, si Ninevij’ e vjeter, Jonane
kur u çove, dhe me termët i trembe, pra falna si
ata dhe në.
LAVDIDHE TANI. Popullin na e mpro, Deshmor i Math Shen Miter, nga drithmat e termetit,
nga zia dhe murtaja, dhe shkeljet e barbareve.
NDGNJGSORET, T. IV,
TAKHI PROKATALLAVE
E kremtja e ndriçime, Deshmor Shen Miter i
Math, me gas e permbushi sot, Kishen e Zotit Jesu, te gjith’ i permblodhi tok, kenge dhe lavderime, te te sjellin me bese, ushtar i Shpetimtarit,
qe dermove demonet, per në pra nermjeto pa pushlm, dhe na shpeto gjithenjë.
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LAVDI. 0 mburonj’ e Deshmoreve, Deshmor
Shen Miter i Math, u-veshe me Zotin Krisht, dhe
e dermove perdhë, armikun e shtype krejt, çduke gjithe genjeshtaret, e paganeve fare, mprojte
çdo besemire, nga reziku dhe ndjekja; te lusim
pra me bese, besniket dhe kremtonjesit.
TANI. 0 Shpres’ e besnikeve, qe kane bese me
ty, o Zonje Hyjlindese, o Virgjereshe Marf, o Nena e Zotit Krisht, lutju tok me Shenjtoret, dhe
ma gjith’ Apcstujte, paqen edhe meshiren, tere
botes t’ i fale, dhe neve qe te lusim, shpetimin e
perjëteshme.
T. T. I, TON SINANARKHON
Me nje fë te patundur Deshmor i Zotit Krisht,
tiranlt’ i permbysi dhe i dermoj burrerlsht
dhe Satanin e paudhe e leftoj me zell, dhe per
mundimet si çperblim, mori dhuraten vleresfsht,
si çudiberes i çquar, me hirin e Perendise, dhe
prane Zotit nermjeton per në.
LAVDI DHE TANI. Lum’ ti porte qellore e
Shpetimtarit Jesu, lum' ti mprojtj’ e atyre qe po
perikin me ty; o liman i dimeronjesve Hyjlindese,
qe ke lindur misherisht, Krishtin njerl dhe Perendl per në nermjeto pa prere, se ty te lavderojme, dhe adhurojme hirin tent.
T. III, TIN OREOTITA
0 fort i dashuri, Deshmor i Zotit Krisht, ty po
te lutemi, te gjithe sot me mall, ti na shpeto nga
çdo rezlk qe turret mi në te mjeret; eja dhe na
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vizito, na shero prej lengatave, shtyp-i te terbuarit, kundershtare o Shenjt i Math; dhe paqen u
dhuro gjithenjë, falesve dhe lavderonjesve.
LAVDIDHE TANI. Zonje Hyjlmdese, Nena e
Zotit Krisht, shpirtin qe m’ u-semur, eja dhe ma
shero, se jam i mbytur ploterisht prej fajeve Virgjereshe; ty pra te therrës me mall, dhe me zemer renkonjese: Prit-me e panjollshime, mekatarin vajtonjesin, qe po te pershendosh posi Gngjelli: Gezohu o Hirplote.
SHKALLESA KREMTORE, T. IV
Qe prej djalerise, shume pasione me leftojne,
po ti perkrah-me dhe shpetome, o Shpetimtari im.
Ju qe urreni Sionen, do te turperoheni prej Zotit, dhe do te fishkeni si bari ne zjarr.
LAVDl. Me anen e Shpirtit te Shenjte, merr
jete çdo shpirt, dhe lartesohet ne paqesi, dhe
ndriçohet prej njesise Trinisore mistikerlsht.
TANI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, rjedhin
burimet e hirit, dhe vaditin tere kriesen per jetelindje.
PARGVARGU: Perendia ka ber.e çudira me
Shenjtoret.
UNGJILLI I MGNGJEZIT PAS LUKAJT
Zoti u-tha Dishëpujve: Ruajuni nga njërezit,
se do tju kapin, dhe do tju ndjëkin, dhe do tju dorezojne neper sinagoja dhe neper burgje, dhe do
tju shpien perpara mbrëterve dhe princerve per
emrin tim. Dhe kjo do tju hehet per deshmlm.
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Vendosni pra ne zemrat tuaja te mos paremejtoni se qysh do te mproheni, se une do tju jap goje
dhe urtesi, te cilen nuke do te mundin ta perballin kundershtaret tuaj. Dhe do te dorezoheni edhe prej prinderve edhe vellëzerve dhe gjirinjve
dhe miqve, edhe disa prej jush do te vriten, dhe
do te jini te urryer prej te gjitheve per emrin tim,
po asnjë qime e kokes suaj nuke do te humbase.
Do ta zoteroni shpirtin me durimin tuaj.
Psalmi 51 pa ze.

LAVDI. Me nermjetimet e Athloforit, o meshireplot, shuaji paudhesit’ e mia.
TANI. Me nermjetimet e Hyjllndeses, o meshireplot, shuaji paudhesit’ e mia.
Meskirome, o Perendi meshireplot, edhe shuaji paudhesif e mia.

T. II. Popullin na e mpro, Deshmor i Math
Shen Miter, nga drithmat e termetit, nga zia dhe
murtaja, dhe shkeljet e barbareve.
SHKURTORJA, T. II.
E skuqe Kishen me valat e gjakrave, Shen
Miter o Miroblët o Deshmor i Math, po ti s’ utrondite prej vojtjeve, se te forcoj Perendia dhe
Zoti Krisht, o mprojtes i forte i populllit.
SHTGPIA
Le ta nderojme Shen Mitrin, si ushtar te Krishtit dhe si Deshmor te Math, edhe le t’ i therresim
me kenge dhe me hymne: Shpetona nga trondit-
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jet e termetit, se prej teje kemi shprese te shpetojme prej rezikeve dhe hëlmeve, o mprojtes i
f orte i popullit.
SINAKSARI
Me njezët e gjashte te keti muaji kujtojme
Shen Mitrin, Mirobletin, Deshmorin e Math, te
lavderuar dhe çudibëresin.
Gjithe sot, Artemidori dhe Basili, Deshmoret
e Shenjte, mbaruan jeten te vrare me shpate.
Gjithe sot, Leptina, Deshmorja e Shenjte, mbaroj jeten e zvarnisur perdhë.
Gjithe sot, Glikoni, Deshmori i Shenjte, mbaroj
jeten i vrare me shpate.
Gjithe sot, kujtojme Termetin e Math edhe te
tmerruar.
Me nermjetimet e tyre, o Perendi, meshirona
dhe shpetona. Amin.
ZBRITGSORET, T. IV, ANIKSO.
I. Ja g’ojen e çel tanf, i frymesuar prej Shpirtit Shenjt, dhe kenge do t’ i kendonj, Nenes se
Madhe mi fron, dhe do ta kremtonj, me valle buzeqeshur, me ze do t ’ i çpall kudo, gjithe çudlt’
e saj.
III. 0 Zonje dhe Nen' e Perendise, burim i pasosur jetesor, ti shiguroji gjith’ ata, qe te kendojne plot me zell, dhe lart ne qell ku mbreteron,
kurorezoji me çdo lavdi.
IV. Te pagjyrmesuarin pllan perendor, qe po
misherohet i larti Zot prej Virgjereshes, Abaku-
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mi si Profët, e pa dhe tha me ze te math: Zot i
fuqichim lavdi me ty.
V. Te g’jith’ i habite ti, me nje çudi dhe nje
iavdi: Ti o Virgjerësh’ e pamartuar, Zotin e jetes
qe mbreteron lart ne qell, si nje bir e mbajte ne
peqi dhe shpetim qe lartazi, u dhurove besnlkeve.
VI. Ketc te kremte e lusim sot, per Zonjen edbe Nsnen Hyjlindese, gjithe hyjmcndesit, eni
trokisni pra duarte, dhe lavderoni Zotin qe lindi
prej asaj.
VII. Nuk u faleshin, krijësave hyjmëndesit,
po Krijetarit lart, dhe kercenimin me zjarr, e
shkelne me trimeri, psallnin me brohorf: Zot
lavdi me ty, o Ferendl i Aterve, ti je vetem
i bekuar.
VIII. Djemat e denuar per te djegur, prej
zjarrit i ka shpetuar lindj’ e Zotit Krisht, si simbol ne vjeterl, dhe si veperlm tam, dhe tere boten
po e mbleth per keng’ e lavderfm: Hymnojeni ju
veprat e Zotit, dhe e lartesoni permi te gjitha jetet.
IX. Gjithe njërezit, keceni me ngazellim tek
drit’ e Shpirtit Shenjt, eni lavderojeni, Gngjejt’
e qellit eni kremtojeni, ketë te shenjte panair te
Kryezonjes Mari, dhe therrisni: Ti je më e lumura, Virgjerësh’ e kulluar Hyjlmdese.
DGRGIMGSORET, T. II, TIS MATHITES
Shen Miter o Deshmor i Math, siç ia unje Lieut, kabardisjet e zbrazura, edhe mburrjet e fry-
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ra, me hirin e perendishme, kur forcove n’ arene,
Nestorin me bekimin tent, dhe me forcen e Kryqit pra gjithashtu, edhe mua kurdohere forcome,
kunder demoneve te liq, dhe kunder gjithe
ngasjeve.
HYJLINDGSORE. Perpara Zotit Jesu Krisht,
qe e linde e virgjer, o Shen Marl Hyjllndese, nermjeto pa pushuar, per mekataret besnike, qe te
gjejme meshire, dhe ndihme te volfçime, ne
shtrengfc’ e nevoje dhe ne rezlk, ne termët dhe
ne tronditjet e renda, eja shpetona gjithenjë, si
nje Nene e dhempshur.
LAVDGRIMET, T. T. I, KHERIS ASKITIKON
Eja Deshmor i Krishtit ne në, qe po kerkojme,
nermjetim edhe vizitlm, shpetona nga mizorite
dhe tiranite pa funt, dhe nga herezia çkaterronjese; prej kesaj roberohemi, dhe te çveshur
po ndiqemi, ketu dhe gjetke, gjithenjë po çvendosemi, arratfsemi, neper shpellat e maleve. Ti
pra na meshiro o Shenjt, dhe prehjen na fal tani,
eja pushoje furtunen, edhe shpetona prej valave; me lutje per Zotin, qe i fali njerezise, meshiren pa kufi.
Mur dhe keshtjelle je gjithen jë, dhe nuke trembesh nga rethim’ i barbareve, dhe hovin u pret
armiqve, edhe Satanit te lik, dhe pushon terbimet e semundjeve; kollon’ e patundur je, dhe
themël qe tronditje s’ ke, mprojtes dhe ndihmes,
shiguronjes dhe perluftar, u-tregove ti, o Deshmor per qytetin tent; eja Shen Miter dhe tani,
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shpetoje nga çdo rezik, nga çdo nevoj' e shtrengice, me lutjet e papushuara; per Krishtin dhe
Zotin, qe i fali njerezise, meshiren pa kufl.
Ndritte me çdo te mir’ e virtut, o Athlofore, o
Deshmore te Zotit Krisht, keshtu pra e trasheguat, jeten e qellit pa funt, edhe ne Parajse ngazelloheni; ne mes te ketyre ti, o Shen Miter Deshmor i Math, je lavderuar, si i par’ i Dishëpujve,
se je bere shok, me Jesune nga shtijeza; lutju pra
nxehterlsht per në, qe sot po te falemi, dhe na
shpeto nga pesimet, dhe nga reziket qe s’ kane
funt; me anen e Krishtit, qe i fali njerezise, meshiren pa kufi.
LAVDI, T. IV. Le ta nderojme Shen Mitrin, se
trashegoj me shtijezen hirin e brinjes se Shpetimtarit, se ndriti me urtesine dhe mesimet, se e
mbaroj rendjen me gjak, se e fitoj kuroren si
Deshmor, se ndriti ne tere boten me çudira, se i
ka dashur te varferit, edhe na fal sherime per
lengatat me anen e Krishtit.
TANI. Shpetona prej shtrengicave, o Nen’ e
Krishtit Perendi, Krijetarit te gjithesise, se te
gjithe te therresim: Gezohu o mprojtese e shpfrteve tona.
SHKURTORJA, T. IV, PROSTASIA.
0 mburonj’ e patronditur e te Krishtëreve,
nermjetare e palodhur e besnlkeve, ver-u veshin
mekatareve me dhempsherl, se po te therresim
beserisht, o Nen’ e Zotit Jesu Krisht, o Mari Virgjereshe: Ndihna me nermjetimet, dhe lutjet
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meshireplote, dhe mpro perhere gjith’ ata, qe te
lusin o Hyjlmdese.
APOSTULLI
I drejti do te gezohet me Zotin. Degjoma zerin,
0 Perendi
Prej Letres II se Palit per Timothene.
Bir Timothë, forcohu me hirin e Jesu Krishtit,
edhe ato, qe ke degjuar prej meje, me shume
deshmore, ua dorezo njëresve besnike, te cilet jane te zotet tua mesojne edhe te tjëreve. Edhe duroji te keqiat, si ushtar i mire i Jesu Krishtit.
Asnjë njeri, i cili vete ushtar, nuke ngaterrohet
ne andrallat e jetes, po perpiqet t’ i pelqenje gjeneralit te vete. Dhe askush nuk e fiton kuroren
e trimerise veç neqoftese trimeron pas ligjes.
Bujku, i cili mundohet, ka te drejte te marre nje
pjese te pëmeve i pari. Kupetoji ato, qe them, edhe Zoti te dhente ment per te gjitha. Kujtoje
Jesu Krishtin prej fares se Davidit, i cili u-ngjall
se vdëkuresh pas Ungjillit tim, per te cilin vuanj
te keqia gjer ne burk si nonjë keqberes, po f jala
e Perendise nuke lidhet me vargonj. Perandaj,
1 duronj te gjitha per te zgjëdhurit, qe te gjejne
edhe ata shpetimin e Jesu Krishtit edhe lavdine
e pasosur.
UNGJILLI PAS JOANIT
Zoti u tha Dishëpujve: Kjo eshte porrosia ime,
doni njerjatrin. Neqoftese bota ju urrën, dijeni
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se mua me ka urryer më pare se ju. Sikur te ishit
prej botes, bota do tju deshte si te sajte, po meqëneqe nuke jini prej botes, nga e cila ju kam
zgjedhur une, perandaj bota ju urrën. Kujtojeni
fjalen, qe ju thashe. Nuke ka sherbetor më te
math se i Zoti. Ata, qe me kane ndjekur mua, do
tju ndjekin edhe ju. Ata, qe kane ruajtur fjalen
time, do ta ruajne edhe tuajen. Edhe keto te gjitha do tjua bejne per emrin tim, se nuk e njohin
atë, qe me ka derguar. Sikur te mos kisha ardhur
dhe te mos u kisha folur, nuke do te kishin mekat. Po tani nuke kane mehane per mekatin e tyre. Ay, qe me urrën mua, urrën edhe tim Ate. Sikur te mos kisha bere perpara tyre veprat, te cilat nuk i ka bere asnjë tjater, nuke do te kishin
mekat, po tani edhe i kane pare veprat edhe me
kane urryer edhe mua edhe tim-Ate. Edhe keshtu
mbushen f jalet e shkruara ne ligjen e tyre, qe
me urryen darovisht. Edhe kur te vinje Ngushellimtari, Shpirti i se vertetes, qe dergohet prej
Atit, te cilin do tjua dergonj une me anen e Atit,
ay do te deshmonje per mua. Po edhe ju deshmoni, se kini qene me mua qe ne krye. Keto jua thashe, qe te mos skandalizoheni. Do tju nxferin
jashte sinagojave, edhe vjen ora, ne te cilen ata,
qe do tju vrasin, do te mburren se i bene nje sherbfm Perendise.
KUNGATORJA
I drejti do te kujtohet per jete.
27.

Nestori, Deshmori i Shenjte.
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28. Terenti dhe e shoqja Neonilla, Deshmoret e
Shenjte, dhe te shtate femijet e tyre; Stefani Sabaitif Ati
yne Oshenar.

PGRLGSHORJA E STEFANIT SABAITIT,
T. T. IV, ORTHODOKSIAS ODHIJE
Udheheqes Orthodoks, dhe mesonjes i beses
dhe i perkores je, se na ke ndritur si nje yll, dhe
u-tregove si shembell e Kryeprlfterve, i urte
Shen Stefan, te gjithe i ndriçove dhe i mesove ti,
lira e Shpirtit Shenjt. Lutju Krishtit Perendi, te
shpetohen shpirtet tona.
29. Anastasia e Romes, Deshmorja e Shenjte dhe
Oshenare; Avrami, Ati yne Oshendr.

PGRLGSHORJA E SHGN ANASTASISG,
T. IV, KATEPLLAJI IOSIF
Shqerra jote o Jesu, me ze te math po te therrët: Dhenter ty te desheronj, dhe nat’ e dite te
kerkonj, dhe kryqesohem dhe varrosem tok me
Pagezimin; edhe vuanj tok me ty, qe te gezohem
tok me ty, edhe vdes per emrin tent, qe tok me
ty te rronj ne qell; po si nje fli te shenjte prit-me
mua qe per ty sakrifikohem. Degjona lutjet, edhe shpetoji, shpirtet tona prej vdekjes.
80. Zenobi dhe e motra Zenobia, Deshmoret e
Shenjte.
31. Staki, Apelli, Ambli, Urbani, Narkisi dhe Aristobuli, Apostujte e Shenjte prej te Shtatedhjëteve; Epimaku, Deshmori t Shenjte.
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T€ KREMTET E NGNTORIT
1. Kozmdj dhe Damiani, Anargjendet e Shenjte dhe
çudiberes; Theodota, Nena jone Oshenare.

PGRLGSHORJA E ANARGJGNDGVE, T. T. IV.
Shen Anargjende çudiberes, Kozma dhe Damian, vizitonani dhe sheronani; darovisht e muarte, darovfsht ëpnajeni.
THIRTORET, T. T. II, OLIN APOTHEMENI
Tere shpresen lart ne qell, e kane patur Shenjtoret, dhe thesaret gjithatjë, shigurisht i mblothne edhe i ruajtin; darovisht i muarne, darovlsht
i dhane, gjith’ ilaçet e lengatave, dhe nuke muarne, siç u tha Jesuj as argjënt as ar; dhe njëresve dhe kafsheve, pa kursim u dhane sherim
dhe hir; dhe me keto vepra, u-bene Apostuj te
Zotit Krisht, dhe nermjetojne perpara tij, per
shpirtet e besnfkeve.
Tere gazin permi dhë, e neveritne Shenjtoret,
qytetare lart ne qell, truperisht u-çfaqne si gjithc Gngjejte, me nje mendje qe te dy, me nje
sjellje dhe nje hir, me nje shpirt dhe me nje
shenjteri, gjithe lengonjesve, pa ndryshim u
dhane sherim dhe hir; dhe s’ muarne asnjë çperbllm, dhe asnjë pagese dhuronjesit; pra le t’ i
kremtojme, dhe le t’ i lavderojme mot per mot,
se nermjetojne me perdellim, per shpirtet e besnikeve.
Tere besen ploterisht, ne shpirt te tyre e patne,
Damiani dhe Kozmaj, per Trinm’ e Shenjte te
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bashkeqenshime, dhe burojne çdo sherim, si nje
krua pa pushim, per lengatat e te mjëreve, kur
lipsanet beserisht, lutesit u prekin Shenjtoreve;
pra emrat u kujtojme sot, per sherim te shpejte
te plageve; se ata perhere, perikesit i presin
dhempsherisht, dhe nermjetojne me perdelllm,
per shpirtet e besnikeve.
LAVDI DHE TANI. Passi shkava shpirterisht, i skllaveruar prej djallit, o Mari Hyjlindese, prane teje vinj dhe meshire ty te lyp; dhe kerkonj perdellim, Zonje Virgjereshe, un' i mjeri i
humburi. Prit-me dhe mpro-me pra, nga furtun'
e keqe e ngasjeve, shpetome dhe çlirome ti, nga
goditj’ e rrept’ e demoneve; se me mall perhere,
dhe me bese t’ adhuronj dhe te hymnonj, te madheshtonj dhe te lavderonj, Zonj’ e lumeruarshme.
PASVARGJET, T. II, IKOS TU EFRATHA
Uja ne Silloam, ne vit nje here vetem, sheronte
te semuret, po ju o Anargjende, per dite falni çdo
sherfm.
S’ doni flori mi dhë, se mblithni ar ne qellin, o
shoke te bekuar, eni na vizitoni, dhe shpirt e trup
sheronani.
Gngjej te zëmrave, sheroni pa pagese, te but’ e
te perunjur, kudo dyke shetitur, lengatat e besnlkeve.
LAVDI DHE TANI. Gjithenjë veperon, me anen tuaj Krishti, se sipas porrosive, te tij kini
sherbyer, Kozma dhe Damian me nam.
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NDGNJGSORET, T. T. IV, TIN SOFIAN
Qg prej qellit e muarte darovlsht, dhuretm, e
çudive prej Zotit Krisht, sheroni pra gjithenje,
çdo semundje dhe çdo pesim; se treguat qe kishit,
me hirin e Shpirtit Shenjt, nje fuqi mjekesore, te
dhene qe lartazi; pra u-vleresuat, per te mirat
qellore, me bese dhe me sherbim, pa pagese dhe
pa çperblim; Anargjende te Shenjte, kerkoni
prej Zotit Krisht, te na dhuronje ndjesen e mekatave, neve qe po kremtojme, kujtimin tuaj beserisht.
LAVDI DHE TANL Kur e pa permi Kryqin
Birin e saj, si nje shqerre te therrur Krishtin bari, Maria Hyjllndese llogoriste me vaj dhe lot:
Mjer’ o drit’ e botes, o Zot edhe Perendf, pse keto
te gjitha i vuan vullnetarisht? Tere njerezise, do
shpetimin t' i falesh, dhe jeten e qiellit, tu dhurosh te varrosurve. Madheshtojme pesimet, qe
vojte per në o Zot, nga meshira jote pa kuff
dhe funt, dhe na shpetove nga Ferri, me vdekjen e hyjeshme.
Meqëneqe nuke ka Ungjill te Mengjezit, kendohet menjehere:

SHKURTORJA, T. II
Passi muarte hirin, po i sheroni qe te gjithe sa
dergjen me semundje, o Mjeke çudiberes me lavdi; keshtu i dermoni ushterit’ e demoneve, dhe u
falni shendetin besnikeve.
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SHTGPIA
I kini kapercyer te gjithe mjeket nga urtesia
dhe dituria, dhe i sheroni te gjithe te semuret edhe vojtesit; keshtu i dermoni ushterlt’ e demoneve, dhe u falni shendetin besnikeve.
SINAKSARI
Me nje te ketl muaji, kujtojme Kozmane dhe
Damianin, Anargjendet e Shenjte dhe çudiberes,
te bijte e Theodotes prej Asise.
Gjithe sot, kujtojme Qyranen dhe Julianen,
Deshmoret e Shenjta.
Gjithe sot, kujtojme Kesarin dhe Dasin, Deshmoret e Shenjte, me pese shoket e tyre.
Gjithe sot, kujtojme Peshkopin Joan edhe Priftin Jakob, Hierodeshmoret e Shenjte.
Gjithe sot, kujtojme Hermenigelldin, Deshmorin e Shenjte.
Me nermjetimet e tyre, o Perendi, meshirona
dhe shpetona. Amln.
ZBRITGSORET, T. IV, ANIKSO
I. Ja gojen e çel tanl, i frymesuar prej Shpirtit Shenjt, dhe kenge do t’ i kendonj, Nenes se
Madhe mi fron, dhe do ta kremtonj, me valle buzeqeshur, me ze do t’ i çpall kudo, gjithe çudft’
e saj.
III.
0 Zonje dhe Nen’ e Perendise, burfm i pasosur jetesor, ti shiguroji gjith’ ata, qe te kendojne plot me zell, dhe lart ne qell ku mbreteron,
kurorezoji me çdo lavdi.
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IV. Te pagjyrmesuarin pllan perendor, qe po
misherohet i larti Zot prej Virgjereshes, Abakumi si Profët, e pa dhe tha me ze te math: Zot i
fuqishim lavdi me ty.
V. Te gjith’ i habite ti, me nje çudl dhe nje
lavdl: Ti o Virgjerësh’ e pamartuar, Zotin e jetes
qe mbreteron lart ne qell, si nje bir e mbajte ne
peql dhe shpetim qe lartazi, u dhurove besnikeve.
VI. Ketë te kremte e lusim sot, per Zonjen edhe Nencn Hyjlindese, gjithe hyjmëndesit, eni
trokisni pra duarte, dhe lavderoni Zotin qe lindi
prej asaj.
VII. Nuk u faleshin, krijësave hyjmëndesit,
po Krijetarit lart, dhe kercenimin me zjarr, e
shkelne me trimeri, psallnin me brohori: Zot
lavdi me ty, o Perendf i Aterve, ti je vetem
i bekuar.
VIII. Djemat e denuar per te djegur, prej
zjarrit i ka shpetuar lindj’ e Zotit Krisht, si simbol ne vjeterl, dhe si veperim tani, dhe tere boten
po e mbleth per keng’ e lavderim: Hymnojeni ju
veprat e Zotit, dhe e lartesoni permi te gjitha jetet.
IX. Gjithe njërezit, keceni me ngazelllm tek
drit’ e Shpirtit Shenjt, eni lavderojeni, Gngjejt’
e qellit eni kremtojeni, ketë te shenjte panair te
Kryezonjes Mari, dhe therrisni: Ti je më e lumura, Virgjerësh’ e kulluar Hyjlmdese.
DGRGIMGSORET, T. III, EPESKEPSATO
Mjekesine qe lartazi, nga Zoti Krisht e muarte,
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edhe sherime darovisht, perndani ncper vojtesit;
pra ju kremtojme sot me mall, edhe ju lumerojme, per mot dhe perhere.
Na linde o Hyjlindese, Jesune Krishtin Perendi, qe tere boten e shpetoj, nga Ferri i demoneve;
shpetona nga semundjet pra, nga helmet dhe
mekatat, me lutjet e dhëmpshura.
LAVDGRIMET, T. I, TON URANION
Per te sheruar semundjet nga Krishti muarte,
fuqf edhe dhurate, dhe pa roge dhuruat, sherima
darovisht kudo pa çperblim, gjithashtu siç i muarte; pra nermjetoni ne qell prane Zotit Krisht,
per shpetimin e besnikeve.
0 Anargjende te Shenjte Kozma dhe Damian,
o Gngjej te Parajses, qe baritte mi dhene, perhapte ngazelllm shendët dhe sherim, darovisht pa
nonjë çperblim; pra nermjetoni ne qell prane Zotit Krisht, per shpetimin e basnfkeve.
Per te semuret e mjare dhuroni çdo sherfm, edhe shpetoni trupet e besnikeve tuaj, ashtu sikunder benit mi dhë, dhat’ ashtu siç i muarte;
pra nermjetoni ne qell prane Zotit Krisht, per
shpetimin e besnlkeve.
LAVDI, T. T. IV. Si te mos çuditemi? Si te mos
hymnojme çudirat tuaja te panumerta, o Anargjende te lavderuar? Se edhe pas vdekjes na falni sherime, o Mjeke te shpirteve dhe te trupeve tona.
TANI. Prit-i Hyjllndese, lutjet e sherbetoreve,
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perkrahna dhe shpetona, prej rezlkeve dhe hëlmeve.
SHKURTORJA, T. IV, PROSTASIA.
0 mburonj’ e patronditur e te Krishtëreve,
nermjetare e palodhur e besnikeve, ver-u veshin
mekatareve me dhempsheri, se po te therresim
beserisht, o Nen’ e Zotit Jesu Krisht, o Marl Virgjereshe: Ndihna me nermjetimet, dhe lutjet
meshireplote, dhe mpro perhere gjith’ ata, qe te
lusin o Hyjlindese.
APOSTULLI
Zoti beri çudira mi dhene me anen e Shenjtoreve te tij. E kam patur Zotin gjithenjë perpara syve.
Prej Letres I se Palit per Korinthianet.
Vellezer, jini trupi i Jesujt te gjithe tok, edhe
mise te tij veç e veç. Dhe Perendia vuri krere ne
Kishe, te paren Apostujte, te dyten Profetet, te
treten Mesonjesit, pastaj njeres me potera, me
dhurata sherimesh, me perkrahje, me qeverira,
dhe me gjuhe te ndryshme. Valle mos jane te gjithe Apostuj? Apo mos jane te gjithe me potera?
Apo mos kane te gjithe hire sherimesh? Apo mos
flasin te gjithe gjuhe te ndryshme? Apo mos perkthejne te gjithe? Kini zill per dhuratat më te
mira, po une ju tregonj nje udhe më te bukur.
Edhe sikur t’ i flas te gjitha gjuhet e njëresve
dhe te Gngjejve, po dashuri te mos kem, jam si
rame, qe oshetln, a si kimbal, qe bumbullm. Edhe
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ne paça dhuraten e profetise, edhe t’ i di te gjitha
diturite, edhe ne paça aqe bese sa t ’ i çvendos malet, po dashuri te mos kem, nuke fitonj asgjë.
Dashuria ka zemer te gjere dhe fisnike; dashuria s’ ka zili; dashuria nuke mburret, nuke fryhet, nuke ben gjera te shemtuara, nuke kerkon
interesat e veta, nuke ndizet, nuke mejton te keqen, nuke gezohet per padrejtesine, po per te
drejten; dashuria i vuan te gjitha, i duron te gjitha. Dashuria nuke permbyset kurre.
UNGJILLI PAS MATTHEUT
M’ atë kohe, Jesuj i ftoj te dymbedhjete Dishëpujte, dhe u dha fuqi qe t’ i nxierin demonet e paudhe, edhe t’ i sherojne te gjitha semundjet edhe
lengatat. Edhe Jesuj, kur i dergoj, i porrositi,
dhe u tha: “Mos hiqni ne viset e paganeve, dhe
mos hyni ne qytetet e Samaritaneve, po më teper
shkoni ne dhente e humbura te shtepise se Israelit. Edhe kur te veni, leçitni, edhe thoni se u-afrua Mbreteria e qellit. Sherojini te semuret, pagezojini leprozet, ngjallini te vdëkurit, nxlrini
demonet. Darovisht i muarte, darovisht i jepni.
KUNGATORJA
I drejti do te kujtohet per jetc.
2. Akindi, Pegasi, Afthoni, Elpidofori, dhe Anembodisti, Deshmoret e Shenjte.
3. Akepsimaj, Josefi dhe Aithallaj, Deshmoret e
Shenjte; Dedikata e Kishes se Shen Gjergjit ne Lyde, domethene varrimi i kufomes se tij.
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PGRLGSHORJA E SHGN GJERGJIT, T. IV.
Si çlirimtar i roberve dhe mprojtes i tc vobëkeve, mjeku i te semureve dhe perluftar i mbrëterve, Deshmor i Math Shen Gjerq Tropeprures,
nermjeto perpara Krishtit Perendl, te shpetohen
shpirtet tona.
PGRLGSHORJA E DGSHMORIT JOSEF,
T. IV, TAKHI PROKATALLAVE
Deshmoret e tu o Zot, me vojtje lot e mundim,
kurore te ndrlçime prej teje muarne, si roge dhe
si çperblim; se me fuqine tende, i rrezuan tiranet;
edhe i shtypne djajte, e kuxrnit’ e te dobet; ata
per në po te luten o Krisht Perendi, te shpetohen
shpirtet tona.
k. Joaniqi i Math, A ti yne Oshenar; Nikandri, peshkopi i Myres, dhe Prifti Henrneu, Hierodeshmoret e
Shenjte.

PGRLGSHORJA E SHGN JOANIQIT,
T. T. IV, TES TON DHAKRION SU
Me lote derdhur si rekë, shkretetiren e that’ e
vadite per lerim, dhe me vajtim dhe psheretim,
g-jer nje qint here peme mblodhe per çdo mundim; u-çfaqe pra si yll, dhe e ndriçove boten me
çudi, 0 Joanlq i Shenjte dhe Oshenar, lutju Zotit
Krisht Perendi, te shpetohen shpirtet tona.
5. Gallaktioni dhe e shoqja Epistema, Deshmoret e
Shenjte.
6. Pali Konfesori, A ti yne i Shenjte, kryepeshkopi i
Kostandinopojes.
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PGRLGSHORJA E PALIT TG KOSTANDINOPOJGS, T. III, THIAS PISTEOS
Bes’ e Zotit Krisht e prokllamuar, si nje tjater
Pal per Kishen tone, te tregoj ne Prifterinte si
nje zellot. Me ty Abeii therrët per drejtesi, dhe
Zaharia per gjakun kerkon çpagim. Ate Oshenar, bej lutje perpara Zotit Krisht, qe te na fale
perdellimin e math.
7. Te Tridhjete e Tre Deshmoret e Shenjte te Melitines; Lazari, A ti yne Oshenar dhe çudiberes i Galilese.

PGRLGSHORJA E SHGN LAZARIT TG
GALILESG, T. T. IV, TES TON DHAKRION SU
Me lote derdhur si rekë, shkretetiren e that’ e
vadite per lerim, dhe me vajtim dhe psheretlm,
gjer nje qint here peme mblodhe per çdo mundim; u-çfaqe pra si yll, dhe e ndriçove boten me
çdo çudi, o Ate Lazar i Shenjte dhe Oshenar, lutju
Zotit Krisht Perendi, te shpetohen shpirtet tona.
8.

Shen Mehilli.

PGRLGSHORJA E SHGN MGHILLIT,
T. IV, 0 IPSOTHIS
0 gjeneral i ushterive te qellit, në sherbetoret e
pavyer degjona, dhe mprona gjithenjë dhe nermjeto pa pushlm, hap-i fletet mi te gjithe në, dhe
mbulona me drite, në qe po te lutemi, dhe thcrresim me besc: 0 Shen Mehill shpetona me nxitim,
prej çdo reziku, si prijes i Gngjejve.
THIRRTORET, T. I, TON URANION
Le te kremtojme mi dhene ashtu si Gngjejte,
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dhe Perendine tone, permi fron te lavdise, i
Shenjte je le t' i therresim me ze, ti o Ati i qëlleshme, o Perendi edhe Fjale o Jesu Krisht, edhe ti o
Zot o Shpirti Shenjt.
Si kryetar i Fuqive te permiqëllshime, qe rri
perpara fronit, te lavdise perjetme, o dlell i pashuar o Shen Mehlll, gjenerali i Gngjejve, nga
çdo nevoje çdo ngasje dhe çdo rezik, na shpeto
në qe te lutemi.
I par’ i Gngjejve je Shen Mehlll i Math ne qell,
dhe meshetar i drites, dhe lavdise qellore, shpetona edhe mprona me perdellim, prej te gjithe
rezlkeve, se ja per mot te nderojme me bes’ e
mall, me Trinm’ e bashkeqënshime.
LAVDI DHE TANI. Gezohuni bashke me në,
o Forca Gngjellore, se sot po kremtojme panairin e kryetarit tuaj. Perandaj po i therresim:
Mbulona nene hien e flëteve te tua, o Kryeengjell Shen Mehfll i Math.
PASVARGJET, T. II, IKOS TU EFRATHA
0 Kryegjeneral, o Shen Mehfll o Gngjell, o Gabriël i Shenjte, qe i kendoni Zotit, perhere hymnin Trishenjtor.
Zjarr nga fytyra je, i bukur i çudiçim, o Shen
Mehlll o Gngjell, o Gabriel i Shenjte, o Krere te
gjith’ Gngjejve.
Rini reth e perqark, te Lartit ne te lartat, kendoni Trishenjtorin, atjë pra nermjetoni, per
ndjesen e mekatave.
LAVDI DHE TANI. 0 Shen Mehill me nam, o
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Gngjelli i Parajses, shpetona nga mekatat, sherona nga lengatat, me ndihmen e Hyjlindeses.
NDGNJGSORET, T. IV, 0 IPSOTHIS
0 gjeneral i ushterive qellore, qe po qendron
perpara Zotit dhe Mbretit, dhe po shkelqën me
driten qe buron prej atl, çelna shenjterona ti, në
besniket kendonjes, na çliro dhe na shpeto, nga
pusft’ e armikut, edhe dhuroji paqen gjithenjë,
popullit tone, dhe gjithe besnlkeve.
LAVDI DHE TANI. Te perhirojme gjithenjë
Virgjereshe, dhe te hymnojme pa pushuar prej
zemre, per dhempsherine tende në besniket e tu,
lutemi me ze te math: Nen’ e Shenjte degjona,
eja dhe shpetona shpejt, nga armiqt’ e padukur,
nga çdo pusi rezlk dhe kercenim, se ti perhere,
na mpron o Hyjlindese.
Te shumesyshmet Kerublm’ e Serafime, dhe
ushterit’ e Krye-ëngjejve te Zotit, Potera Forca
Zotesl dhe Kryesi, lutemi perkrahnani, nermjetoni pa prere, prane Jetedhënesit, Perendise dhe
Zotit. Degjona pra o Zoti Jesu Krisht, edhe shpetona, besniket dhe popullin.
LAVDI DHE TANI, T. IV,
TAKHI PROKATALLAVE
Shpejto edhe na perkrah, dhe na shpeto pa vomm, se po roberohemi, prej nje armiku pa shpirt,
o Krisht Perendi dhe Zot. Thyeji pra me Kryqin,
kundershtaret leftonjes, jepu te kupetojne, ç’
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force ka besa jone, me lutjet e Shen Marise, o
mik i njëresve.
T. T. IV, TO PROSTAKTHEN
0 gjenerale Krye-engjej kryetare, te ushterive engjellore te Parajses, Shen Mehlll dhe Shen
Gavril te lavderuar; te gjithe, Gngjejt’ e ndriçim
reth e perqark, pas fronit, te Perendise lart ne
lavdi, qe nermjetojne pa prere dhe pa pushim,
per mekataret permi dhë, per hir per ndjes’ e per
shpetim, ne diten e gjykatave.
LAVDI DHE TANI. 0 Shen Mari o Virgjerësh’ e pacinuar, perpara Zotit Jesu Krisht te
lavderuar; qe ke lindur per shpetimin e njeriut,
pa prere, per mekataret nermjeto, dhe ndjese,
per te Krishteret lyp e kerko, tok me Gngjejt’ e
Krye-ëngjejte, qe te shpetojme nga çdo demm,
dhe te fitojme gas pa mbarim, ne Parajsen e
Shenjtoreve.
SHKALLESA KREMTORE, T. IV
Qe prej djalerise, shume pasione me leftojne,
po ti perkrah-me dhe shpetome, oShpetimtari im.
Ju qe urreni Sionen, do te turperoheni prej Zotit, dhe do te fishkeni si bari ne zjarr.
LAVDI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, merr
jete çdo shpirt, dhe lartesohet ne paqesf, dhe
ndriçohet prej njesise Trinisore mistikerisht.
TANI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, rjedhin
burimet e hirit, edhe vaditin tere kriesen per jetelindje.
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PARGVARGU. Frymet jane Gngjejt' e tu, flaga dhe zjarri jane sherbetoret e tu.
UNGJILLII MGNGJEZIT PAS JOANIT
Zoti tha: Shikoni, mos perbuzni asnje nga keta te vëgjelit, se po ju them, se Gngjejt’ e tyre
qendrojne perpara faqes se Perendise ne qell, se
i biri i njeriut ka ardhur per te shpetuar te humburit. Valle nuke ju duket qe, neqoftese nje njeri
ka nje qint dhen, dhe i arratiset nje prej atyre,
nuk i le te nentedhjëP e nentat, edhe shkon ne
malet, edhe e kerkon te humburen? Edhe neqoftese e gjen, me te vertete po ju them se gezohet
per atë më teper se per te nentedhjët’ e nentat e
paarratisura. Keshtu pra Ati jua j ne qell nuke do
qe te humbase nje prej ketyre te vëgjelve. Dhe neqoftese yt vella mekaton perpara teje, ece dhe e
qerto ne mes teje dhe ati vetem; neqoftese te degjon, e fitove tet vella; neqoftese nuke te degjon,
merr me vete edhe nonjë a dy shoke, qe te kesh
dy a tre deshmore; edhe ne mos degjofte prape,
atehere thuaji Kishes; edhe ne mos e degjofte as
Kishen, atehere quaj-e si nonjë pagan edhe publikan. Me te vertete po ju them: Sa te lithni mi
dhene, do te jene te lidhura mi qellin; dhe sa te
zgjithni mi dhene, do te jene te zgjidhura ne qellin. Dhe perseri po ju them qe, neqoftese dy veta
mi dhene merren vesh, çdo gje, qe te lypin, do tu
jipet prej Atit tim ne qell. Se atjë, ku jane dy a
tre veta tc mbledhur me emrin tim, atjë jam ne
mes te tyre edhe une.
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Psalmi 51 pa ze.

LAVDI. Me nermjetimet e Gngjejve, o meshireplot, shuaji paudhesit’ e mia.
TANI. Me nermjetimet e Hyjlindeses, o meshireplot, shuaji paudhesit’ e mia.
Meshirome, o Perendi meshireplot, edhe shuaji paudhesiV e mia.

T. II. Rini reth e perqark, te Lartit ne te lartat, kendoni Trishenjtorin, atjë pra nermjetoni,
per ndjesen e mekatave.
SHKURTORJA, T. II.
O Shen Mehill o Shen Gavril meshetare te Zotit, udhehiqni çdo njeri, me te gjithe Gngjejt’ e
tjere, nermjetoni per gjithe njërezit, prane Zotit
Jesu Krisht, posi gjenerale te gjith’ Gngjejve.
SHTGPIA
Ke thene ne Shkripturat e tua, o Zot njeridashes i pavdekur, se Gngjejte gezohen ne qell per
çdo njeri, qe pendohet. Perandaj te lutemi në mekataret te na meshirosh, edhe te na falesh ndjesen, se per në te gjithe nermjetojne gjeneralet e
gjith’ Gngjejve.
SINAKSARI
Me tete te keti muaji, kujtojme mbledhjen e
Shen Mehillit edhe Shen Gabrielit, kryenjeneraleve te Gngjejve, si edhe te gjithe Forcave Gngjellore te Shenjta.
Gjithashtu kujtojme te Nente Urdheret, Keru-
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bimet, Serafimet, Fronet, Zoterimet, Fuqite,
Kryesite, Forcat, Krye-engjejte dhe Gngjejte.
Me nermjetimet e tyre, o Perendi, meshirona. Amin.
ZBRITGSORET, T. IV, ANIKSO.
I. Ja gojen e çel tanl, i frymesuar prej Shpirtit Shenjt, dhe kenge do t’ i kendonj, Ncnes se
Madhe mi fron, dhe do ta kremtonj, me valle buzeqeshur, me ze do t’ i çpall kudo, gjithe çudlt’
e saj.
III. 0 Zonje dhe Nen’ e Perendise, burlm i pasosur jetesor, ti shiguroji gjith’ ata, qe te kendojne plot me zell, dhe lart ne qell ku mbreteron,
kurorezoji me çdo lavdi.
IV. Te pagjyrmesuarin pllan perendor, qe po
misherohet i larti Zot prej Virgjereshes, Abakumi si Profët, e pa dhe tha me ze te math: Zot i
fuqishim lavdl me ty.
V. Te gjith’ i habite ti, me nje çudi dhe nje
lavdl: Ti o Virgjerësh’ e pamartuar, Zotin e jetes
qe mbreteron lart ne qell, si nje bir e mbajte ne
peqi dhe shpetfm qe lartazi, u dhurove besnikeve.
VI. Kete te kremte e lusim sot, per Zonjen edhe Nenen Hyjlfndese, gjithe hyjmëndesit, eni
trokisni pra duarte, dhe lavderoni Zotin qe lindi
prej asaj.
VII. Nuk u faleshin, krijësave hyjmëndesit,
po Krijetarit lart, dhe kercenimin me zjarr, e
shkelne me trimeri, psallnin me brohori: Zot
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lavdi me ty, o Perendl i Aterve, ti je vetem
i bakuar.
VIII. Djemat e denuar per te djegur, prej
zjarrit i ka shpetuar lindj’ e Zotit Krisht, si simbol ne vjeterl dhe si veperim tani, dhe tere boten
po e mbleth per keng’ e lavderim: Hymnojeni ju
veprat e Zotit, dhe e lartesoni permi te gjitha jetet.
IX. Gjithe njërezit, keceni me ngazellim tek
drit’ e Shpirtit Shenjt, eni lavderojeni, Gngjejt’
e qellit eni kremtojeni, ketë te shenjte panair te
Kryezonjes Marl, dhe therrisni: Ti je më e lumura, Virgjerësh’ e kulluar Hyjlindese.
DGRGIMGSORET, T. III, EPESKEPSATO
Perluftar te njëresve, o gjeneral i Gngjejve, o
Shen Mehfll ty te tregoj, i madhi Perendi dhe Zot;
pra Trishenjtorin i kendon, dhe kenge triumfale, per festat e qëllshime.
Na linde o Hyjlindese, Jesune Krishtin Perendi, qe tere boten e shpetoj, nga Ferri i demoneve;
shpetona nga semundjet pra, nga helmet dhe
mekatat, me lutjet e dhëmpshura.
LAVDGRIMET, T. I, TON URANION
0 kumandar i ordive qellore t’ Gngjejve, dhe
mprojtes i palodhur, i njeriut mi dhenc, ruajtes
besnlk te hymnojme me mall, Shen Mehfll kryegjeneral, dhe po te lutemi eja dhe na shpeto, nga
çdo dhembje çkaterronjese.
0 kryetar i fuqive te perendishme lart, e mblo-
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dhe njerezine, nga gjith’ anet e botes, sot ne kete
panair dhe kremtlm, buzeqeshur me Gngjejte, qe
t’ i kendojme te Lartit plot me gezfm, Trishenjtorin e besnlkeve.
Ne hien tende perikim qe te mbulohemi, prej
flëteve te tua, Shen Mehfll Krye-engjell, ruajna
dha mprona kudo, edhe n’ oren veçanerisht, kur
t’ apim shpirtin ne duart’ e Zotit Krisht, na perkrah edhe na shpeto.
LAVDI, T. T. I. Ku mbreteron hiri yt o Kryeengjell, andejza dbohet forca e djallit; se Satani
i rrezuar nuke munt te qendronje nene driten
tende. Perandaj pra te lutemi, shuaji shigjetat e
zjarrta, qe levizin kunder nesh, edhe shpetona
ma nermjetime nga skandalet e tij, o Krye-engjell Shen Mehill i lavderuar.
TANI. Te lumerojme o Hyjlindese Virgjereshe, dhe te lavderojme në besniket pas detyres, o
qytët i patundur, o keshtjëll’ e patronditur, o
mprojtje e pathyer, dhe perikje e shpirteve tona.
SHKURTORJA, T. IV, 0 IPSOTHIS
I permipaqmi Tempull i Shpetimtarit, e permishenjta nuserore e virgjer, dhe ark’ e art’ e ndrfçime thesar’ i Zotit Krisht, sot po sillet me lavdi,
ne shtepin’ e Perendise, dhe hirin brenda po na
sjell, plot me Frymen e Shenjte, pra e hymnojne
Gngjejte me brohori: Kjo ketu eshte, banesa e
qëllshime.
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APOSTULLI
Frymet jane Gngjejt’ e tu. Bekoje Zotin, o
shpirti im.
Prej Letres se Palit per Hebrenjte.
Vellezer, neqoftese esht e vertete f jala, e folur
prej Gngjeve, qe çdo çbaritje dhe çdegjim denohet sipas se drejtes, valle si do te shpetojme në,
qe kemi plogeruar shpetimin e math, te cilin na
e leçiti Zoti, dhe na e vertetuan ata, qe kane degjuar, dhe te cilin na e deshmoj Perendia me shenja dhe me çudira dhe me fuqira te ndryshme
dhe me dhurata te Shpirtit te Shenjte, te ndara
pas deshires se tij. Se boten e pritme, per te cilen
flasim, nuk e shtroj nene urdherin e Gngjejve.
Edhe na e deshmon Shkriptura, e cila thote: “Ç’
eshte njeriu, qe e kujton, a i biri i njeriut qe e viziton? E vogelove pakez nga Gngjejte; e kurorezove me nder dhe me lavdi; e vendose mi veprat
e duarve te tua; i shtrove te gjitha nen’ urdherin
e tij.” Thote se nuke la asgjë te pashtruar nen’
urdherin e tij, po ketë gje nuk e shohim tani per
tanl. Edhe shohim se Jesuj esht ay, i cili u-vogelua pakez nga Gngjejte, se e shkeli vdekjen, dhe
u-kurorezua me nder dhe me lavdi, dhe e ngjeroj
vdekjen per te gjitha me hirin e Perendise. Se duhej ay, qe i ka bere te gjitha, dhe ka lavderuar
shume bij, ta perfektonte Shpetimtarin e tyre me
anen e pesimeve.
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UNGJILLI PAS LUKAJT
Zoti u tha Dishëpujve: “Ay, qe ju degjon ju,
me degjon mua; dhe ay, qe ju perzuz ju, me perbuz mua; dhe ay, qe me perbuz mua, perbuz atë,
qe me ka derguar.” Edhe te Shtatedhjetet ukthyen prape me gas, edhe i thane: “0 Zot, edhe
demonet na binden me emrin tent.” Edhe Jesuj
u-tha: “E pashe Satanin qe u-rezua nga qelli si
rufë. Ja ku ju jap fuql te shkelni mi gjerpermj
edhe agrepe dhe mi tere poteren e armikut, edhe
asgjë nuke do tju benje dem. Po mos u-gezoni
per ketë, qe frymat ju binden, po u-gezoni me teper qe emrat tuaja jane shkruar ne qell.” Edhe
m’ atë ore, Jesujt iu-gezua shpirti, dhe tha: “Te
perhironj, o Ate, o Zot i qellit edhe i dheut, qe
keto ua ke fshehur te urteve dhe te mënçurve,
dhe ua ke zbuluar foshnjave. Po, o Ate, se ashtu
te pelqeu më mire.”
KUNGATORJA
Frymet jane Gngjejt’ e tu. Flaga dhe zjarri jane sherbetoret e tu.
9. Onesifori dhe Porfiri, Deshmoret e Shenjte; Mat~
rona, Nena jone Oshenare.
10. Olimbdj, Erasti, Sosipatri, dhe Kuarti, prej te
Shtatedhjete Apostujve te Shenjte; Oresti, Deshmori i
Shenjte.

PGRLGSHORJA E SHGN ORESTIT,
T. IV, TAKHI PROKATALLAVE
Deshmori yt o Zot, me vojtje lot dhe mundfm,
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kurore te ndrlçime prej teje mori sot, si roge dhe
si çperblim; se me fuqine tende, ka rrezuar tiranet, dhe ka dermuar djajte, e kuximt’ e te dobet;
ay per në po te lutet o Krisht Perendi, te shpetohen shpirtet tona.
11. Mina.j, Viktori dhe Vikenti, Deshmoret e Shenjte; Stefanida* Deshmorja e Shenjte; Shen Theodori Studiti, A ti yne Oshenar dhe konfesor.

PGRLGSHORJA E THEODORIT STUDITIT,
T. T. IV, ORTHODOKSIAS ODHIJE
Udheheqes Orthodoks, dhe mesonjes i beses
dhe i perkores je , se na ke ndritur si nje yll, dhe
u-tregove si shembell e Kryeprifterve, i urte
Theodor, te gjithe i ndriçove dhe i mesove ti,
lira e Shpirtit Shenjt. Lutju Krishtit Perendi, te
shpetohen shpirtet tona.
PGRLGSHORJA E SHGN MINAJT, T. IV,
TAKHI PROKATALLAVE
Deshmoret e tu o Zot, me vojtje lot e mundim,
kurore te ndriçime prej teje muarne, si roge dhe
si çperblim; se me fuqine tende, i rrezuan tiranet; edhe i shtypne djajte, e kuximt’ e te dobet;
ata per në po te luten o Krisht Perendi, te shpetohen shpirtet tona.
12. Shen Joani Eleimoni, A ti yne i Shenjte, Kryepeshkopi i Aleksandrise, dhe Nili, A ti yne Oshendr.

PGRLGSHORJA E JOAN ELEIMONIT, T. T. IV
Durove dhe fitove çperblimin per mundimet,
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Ate Oshenar, me lutje te paprera edhe me agjerime; i ke dashur te mjeret, edhe i ke permbajtur; nermjeto pra perpara Zotit Krisht, te shpetohen shpirtet tona.
13. Shen Joani Gojarti.

PGRLGSHORJA E GOJARTIT, T. T. IV.
Fjala jote si nje pishtar, shkelqeu dhe ndriti,
boten e tere me diturl; thesaret e varferise na
dhuroj, dhe lartesm’ e perunjesise na tregoj. Po
siç na rrite me f jale, Ate Shen Joan Gojarte, lutju Krishtit Fjales Perendl, te shpetohen shpirtet tona.
THIRRTORET, T. T. I, KHERIS ASKITIKON
Lum’ ti o Kryeprift shembellor, ti o kollone, e
patundur e Kisheve, lavdi e Orthodoksise, qe ke
buruar çudl, lum’ i dashurise, qe po rjeth per në;
o yll qe shkelqën dhe ndrit, instrumenti i Shpirtit Shenjt, mendje qelllore, zemerbuti me hir dhe
nder, i stolisuri me virttit dhe perunjesi; o meshetar dhe Shenjt me nam, o Gngjell i qiellit, o
punetor i vreshtes, o mik i f jeshte i Zotit Krisht;
pra lutju pa prere, qe besnlkeve tu falc, meshire
dhe shpetim.
Dhene dhe qellin e trashegon, si zemerbute, qe
u-çfaqe ner njërezit, o ate i lavderuar, qe me fuqi dhe me ment, dhe me f jale t’ urta, dhe me hir
qellor, armiqte e Zotit Krisht, heretiket e liq pa
ment, i shtype fare, edhe besen e hyjeshme, dhe
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shpetonjese, lart e ngrite me Shpirtin Shenjt; ti
u tregove Klsheve, me drit' e me predikim, ta
lavderojne Jesune, te bashkeqenshim ne nje Trini; me Atin pa nisje, qe i fali botes, meshire dhe
shpetim.
Brenda ne tempull brenda n’ alltar, i shenjteruar, ke shkelqyer si kryeprift, me vepra dhe
theorira, me urtesl dhe me ment, veshur me stolira te shkelqyera; tani pra ne qiellin, perpara
Zotit o Oshenar, n’ alltar te larte, po meshon tok
me Gngjejte, si ketu mi dhë, neper Kishet e njëresve; mos na harro po na kujto, Joan Kryeprlft
i math, në qe po lusim me besc, kujtimin tent edhe nermjeto; per në kurdohere, qe Jesuj te na
dhuronje, meshire dhe shpetim.
LAVDI DHE TANI, T. II. Nje Perendi dhe
Zot, dhe nje Trini te Shenjte, me Atin edhe Birin,
dhe Shpirtin e bekuar, leçite Shen Joan me nam.
PASVARGJET, T. T. I, KHERIS ASKITIKON
Lum’ ti o instrumënt muzikal, i f rymesuar prej
Jesujt dhe prej Gngjejve, qe fole dhe predikove,
dhe keshillove me zell, edhe na mesove te pendohemi; i urte i arte Shenjt, dallendryshe kendonjcse, pullump i bukur, ligjeronjes i psallmeve,
si florl shkelqën, ne luath te virtutave; krua midis lendlnave, qe r jeth midis luleve, o goj’ e shenjte qe solle, vellazeri midis njëresve. Iu-lut Jesu
Krishtit, te na fale kurdohere, meshire dhe
shpetim.
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Lum’ ti qe mpron jetimet si At, ti o perikje e te
gjithe te shtypurve, o mprojtje e varferise, dhe i
urise ushqim, ndreqje e shigurt’ e mekatareve; o
mjeku i shplrteve, dhe i gjithe lengatave, ti o mesonjes, theollog i doktrinave, ti qe na shpjegon
Testamentet e Shpirtit Shenjt; ligje qe çapet na
cakton, kanun qe na shpie drejt, o theori dhe
praktike, o urtesi pa kufi dhe funt. Iu-lut Jesu
Krishtit, te na fale kurdohere, meshire dhe
shpetim.
Ti o pallat’ i lare me ar, plot me virtuta, dhe
zili shenjteronjese, se ty te bene banese, si nonje
tempull qellor, ty o At i Shenjte Kryeprift i Math;
se urte dhe plot me ment, veperimet e ndjënjave,
i qeverise, edhe shpirtin e ruajte, si thesar te
math, lark pesimeve çthurese; pra si i par’ i Gngjejve, u-çfaqe o Shenjt i Math, o Kryeprfft i bekuar, edhe kollona e Klsheve. Iu-lut Jesu Krishtit, te na fale kurdohere, meshire dhe shpetim.
LAVDI DHE TANI, T. II. Zonje Hyjlindese,
qe linde Jesu Krishtin, per në pa prere lutu, me
Shen Joan Gojartin, o Nene shpirtet na shpeto.
NDGNJGSORET, T. T. IV, TIN SOFIAN
Urtesine prej qellit na e meson, edhe hirin e
Fjales prej Zotit Krisht, te gjitheve u shkelqën,
dyke ndritur posi florf, edhe Trinine e Shenjte,
leçite posi njeri, edhe godite lakmimin me arkun
e f jaleve. Pra si e qertove, mbretereshen e prape,
u-dbove prej grigjes lark, u-mundove padrejte-
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slsht; o Gojarte peshkop Joan, lutu-i Zotit Jesu
Krisht, te na dhuronje ndjesen e fajeve, neve qe
po ta lusim, diten e shenjte beserlsht.
LAVDI DHE TANI. Shpirtin tim te perunjur
o Shen Mari, qe ne shqoten e jetes brenda ne det,
po rrihet prej ëreve, dhe perpiqet prej valave, edhe nga barr’ e mekatit po mbytet prej ujcve, edhe ne funt te Ferrit po kridhet tani me vrap;
eja Virgjereshe, dhe me lutjet e nxehta, shpetome dhe shpjerme shpejt, ne liman dhe ne qetesl;
se me bese po te therrës: Lutu-i Birit Jesu Krisht,
te na dhuronje ndjesen e mekatave; se me ty kemi shprese, gjithe te pavyerit.
T. III, THIAS PISTEOS
En’ e qëllshime e Kishes sone, bes’ e pasuri e
parembyer, u-tregove o Shen Joan o Kryeprfft i
Math, se jeten tende e shkove me gas pa helm,
dhe u ke dhene meshiren kendonjesve. Ate Oshenar, iu-lut Perendise Jesu Krisht, tu fale shpirteve, meshire dhe shpetim.
LAVDI DHE TANI, T. T. I,
TON SINANARKHON
0 luadhi i Fjales dhe i Shkripturave, qe na ben
te besojme dhe te pendohemi, qe durove gjithe
ngasjet e demoneve, në besniket o Shen Jan, dhe
dishëpujte me mall siç duhet po te nderojme, se
lutesh perpara Zotit, per shpetim te gjithe shpirteve.
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T. IV, EPEFANIS
Me fjalime si florl, e ke vaditur, o Gojarte Shen
Joan, Kishen e Shenjte per çudf, dhe çdo semundje na e sheron, neve qe lusim, te kremten e
ndrlçime.
LAVDI DHE TANI, TON SINANARKHON
As Sinodi armik edhe i pali'gjeshme, as urrejtja e verber e pamejtuarshme, e mbretereshes dhe
e gjithe kundreshtareve, o Shen Joan s’ te muntne dot, se si ari mun ne zjarr shkelqën dhe per në
po lutesh, perpara Trinise Shenjte, o At’ o Kryeprfft i Math.
SHKALLESA KREMTORE, T. IV
Qe prej djalerise, shume pasione me leftojne,
po ti perkrah-me dhe shpetome, o Shpetimtari im.
Ju qe urreni Sionen, do te turperoheni prej Zotit, dhe do te fishkeni si bari ne zjarr.
LAVDI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, merr
jete çdo shpirt, dhe lartesohet ne paqesi, dhe
ndriçohet prej njesise Trinisore mistikerisht.
TANI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, rjedhin
burimet e hirit, dhe vaditin tere kriesen per jetelindje.
PARGVARGU. Goja ime do te flase urtesi,
dhe zemra ime kupetlm.
UNGJILLII MGNGJEZIT PAS JOANIT
Zoti u tha Judenjve, qe i kishin ardhur: “Me te
vertete, me te vertste po ju them: Ay, qe nuke
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hyn nga dera ne hoborrin e dhenve, po ngjitet
gjëtkazi, ay eshte vjedhes edhe kusar, edhe ay,
qe hyn nga dera, ay eshte bariu i dhenve. Ati ia
hap deren portari, dhe ay i therrët me emer
dhente, dhe i nxier jashte. Dhe kur i nxier jashte
dhente, barët perpara atyre, dhe dhente i vene
pas, se ia njohin zerin. Se nuk i vene pas nje te
huaji, po ikin prej tij, se nuk ua njohin zerin te
huajve.” Ketë parabolle ua tha Jesuj, po nuk i
muarne vesh ato, qe u thoshte. Jesuj, pra, u tha
perseri: “Me te vertete, me te vertete po ju them
se une jam dera e dhenve. Te gjithe ata, qe kane
ardhur perpara meje, jane vjedhes edhe kusare,
edhe dhente nuk i degjuan. Une jam dera. Ay, qe
hyn me anen time, do te shpetonje, dhe do te hynje, dhe do te dale, dhe do te gjenje kullotje.”
Psalmi 5t pa ze.

LAVDI. Me nermjetimet e Kryepriftit, o meshireplot, shuaji paudhesit’ e mia.
TANI. Me nermjetimet e Hyjlindeses, o meshireplot, shuaji paudhesit’ e mia.
Meshirome, o Perendi meshireplot, edhe shuaji paudhesit’ e mia.

T. II. Si nje bori me ze, Ungjillin e buçite, dhe
dhente i kullote, dhe grigjen e shpetove, nga Ferri i demoneve.
SHKURTORJA, T. T. II, TIN IPER IMON
Qe prej qellit lart, Joan o Shen Gojarte, more
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hirin perendor dhe na mesove, t' adhurojme Trinine me nje Perendi, Oshenar dhe Patrik me
nam, orator i doktrinave, perandaj te lavderojme sot, si me te madhin profesor, per Perendl dhe
per Krisht.
SHTGPIA
I pergjunjem Perendise, dhe i lutem Jesu Krishtit, edhe i kerkonj dhuraten e f jales qe ta lavderonj sipas vleres Shen Joan Gojartin, Patrikun e math, edhe Mesonjesin Ekumenik, se ay
ka qene me i madhi profesor per Perendi dhe per
Krisht.
SINAKSARI
Me tetembedhjete te keti muaji, kujtojme Shen
Joanin, Gojartin, Atin tone dhe kryepeshkopin e
Kostandinopojes.
Me nermjetimet e Gojartit, o Krisht Perendf,
meshirona dhe shpetona. Amin.
ZBRITGSORET, T. IV, ANIKSO.
I. Ja gojen e çel tani, i frymesuar prej Shpirtit Shenjt, dhe kenge do t’ i kendonj, Nenes se
Madhe mi fron, dhe do ta kremtonj, me valle buzeqeshur, me ze do t' i çpall kudo, gjithe çudit’
e saj.
III.
0 Zonje dhe Nen’ e Perendise, burim i pasosur jetesor, ti shiguroji gjith’ ata, qe te kendojne plot me zell, dhe lart ne qell ku mbreteron,
kurorezoji me çdo lavdl.
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IV. Te pagjyrmesuarin pllan perendor, qe po
misherohet i larti Zot prej Virgjereshes, Abakumi si Profët, e pa dhe tha me ze te math: Zot i
fuqishim lavdi me ty.
V. Te gjith’ i habite ti, me nje çudl dhe nje
lavdi: Ti o Virgjerësh’ e pamartuar, Zotin e jetes
qe mbreteron lart ne qell, si nje bir e mbajte ne
peqi dhe shpetim qe lartazi, u dhurove besnikeve.
VI. Ketë te kremte e lusim sot, per Zonjen edhe Nenen Hyjlindese, gjithe hyjmëndesit, eni
trokisni pra duarte, dhe lavderoni Zotin qe lindi
prej asaj.
VII. Nuk u faleshin, krijësave hyjmëndesit,
po Krijetarit lart, dhe kercenimin me zjarr, e
shkelne me trimeri, psallnin me brohori: Zot
lavdi me ty, o Perendi i Aterve, ti je vetem
i bekuar.
VIII. Djemat e denuar per te djegur, prej
zjarrit i ka shpetuar lindj’ e Zotit Krisht, si simbol ne vjeteri dhe si veperim tani, dhe tere boten
po e mbleth per keng’ e lavderim: Hymnojeni ju
veprat e Zotit, dhe e lartesoni permi te gjitha jetet.
IX. Gjithe njërezit, keceni me ngazellim tek
drit’ e Shpirtit Shenjt, eni lavderojeni, GngjejP
e qellit eni kremtojeni, ketë te shenjte panalr te
Kryezonjes Mari, dhe therrisni: Ti je më e lumura, Virgjerësh’ e kulluar Hyjlindese.

310

KREM TORE

DGRGIMGSORET, T. III, EPESKEPSATO
Me fjalime si florl, o Shen Joan Patrlk me nam,
e ndrite Kishen e Zotit Krisht, dhe ke gezuar
çdo besnlk, dhe na u-çfaqe si kasnëc, i beses Orthodokse, dhe çpalles i dogmave.
Virgjereshe Hyjlindese, o Nena e besnlkeve,
iu-lut perhere Zotit Krisht, per ndjesen e mekatave, tok me Gojartin Shen Joan, dhe falna dhe
dhurona, Parajsen e Gngjejve.
LAVDGRIMET, T. I, TON URANION
E imitove Shen Janin Profetin Pagezor, o Ate
nga permbajtja, dhe Elline Profetin, me kreshm’
e agjerime dhe virgjeri, o Gojarte Shen Jan i
Math, dhe i perbuze tiranet plot me kuxim, si bari i Shpetimtarit Krisht.
I frymesuar prej fjales dhe prej Shkripturave,
ndriçove tere boten, me mesimet e tua, o Ate
Kryeprift Gojarte Shen Jan, çpalle qysh te pendohemi, dhe t’ i kujtojme te varferit gjithenjë,
pas Ungjillit te Zotit Krisht.
Me shpirt e zemer te paqme dhe te panjollshime, si yll e si nje diell, i ndriçove besniket, me
dogma Orthodokse o Kryeprift, o Gojarte Shen
Jan i Math, dhe trashegove Parajsen prane Jesujt, dhe kuroren e qiellit.
LAVDI, T. T. IV. Me f jale te florinjta, dhe me
predikime te perendishme, e stolise Kishen e Perendise, dhe ia rrite pasurite shpirterore. Perandaj po te sjellim sot, nje kurore prej lulesh te pa-
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flshkura, per kujtimin e nderuar, o Shen Joan i
arte nga goja dhe nga shpirti, dhe te perunjur te
lutemi: Nermjeto prane Krishtit, te shpetohen
shpirtet tona.
TANI. Prit-i Hyjlfndese, lutjet e sherbetoreve,
shpetona gjithenje, prej rezlkeve dhe hidherfmeve.
SHKURTORJA, T. IV, 0 IPSOTHIS
I permipaqmi tempull i Shpetimtarit, e permishenjta nuserore e virgjer, dhe ark’ e art’ e ndriçime thesar’ i Zotit Krisht, sot po sillet me lavdi,
ne shtepfn’ e Perendise, dhe hirin brenda po na
sjell, plot me Frymen e Shenjte, pra e hymnojne
Gngjejte me brohori: Kjo ketu eshte, banesa e
qëllshime.
APOSTULLI
Goja ima do te flase urtesi. Degjojini keto, te
gjithe kombet.
Prej Letres se Palit per Hebrenjte.
Vellezer, nje Kryeprift i ketille na duhej, i
di*ejte, i mire, i paqme, i larguar prej mekatareve, dhe më i larte se qelli, i cili nuke ka nevoje, si
kryeprifterinjte e tjere, te blatonje therore më
pare per mekatat e veta dhe pastaj per ato te
popullit, se ketë e beri nje here, kur e blatoj veten
e tij. Se ligja i ben kryeprifter njërezit, qe kane
dobesira, po fjala e bese pas ligjes e ben Birin te
mbaruar per jete. Me pake fjale, kemi nje Krye-
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prift te ketille, i cili ndenji me te djathten e fronit te madheshtise ne qell, nje meshetar te shenjterores dhe te tabernakullit te vertete, te cilen e
ka ngritur Zoti dhe jo njeriu.
UNGJILLI PAS JOANIT
Zoti tha: Une jam dera. Ay, qe hyn me anen
time, do te shpetonje, dhe do te hynje, dhe do te
dale, dhe do te gjenje kullotje. Kusari nuke vjen
veçse per te vjedhur, per te therrur dhe per te
humbur, po une kam ardhur qe tju jap jete dhe
tju jap jete te teper. Une jam bariu i mire. Bariu i
mire ve shpirtin per dhente. Po rogetari, i cili
nuk eshte bari, dhe nuk i ka te tija dhente, e sheh
ujkun, qe vjen, edhe i le dhente, dhe iken, dhe ujku i rembën, edhe i çkaterron dhente. Dhe rogetari iken, sa eshte rogetar, dhe nuk e ha malli per
dhente. Une jam bariu i mire, dhe i njoh te miat,
edhe te miat me njohin. Sikunder me njeh im Ate,
edhe une e njoh Atin, edhe ve shpirtin per dhente.
Kam edhe dhen te tjera, qe nuke jane prej keti
hoborri, edhe duhet t’ i siell edhe ato; edhe do ma
degjojne zerin, edhe do te behen nje kopë dhe
nje barl.
KUNGATORJA
I drejti do te kujtohet per jete.
lJf. Shen Filipi.

PGRLGSHORJA E SHGN FILIPIT, T. III.
Filip Apostull i Shenjte, lutju Zotit tone Jesu
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Krisht, tu fale shplrteve tona, ndjesen e mekatave.
THIRRTORET, T. T. II, OLIN APOTHEMENI
Vepren ti e quajte, zbatimin e theorise, theorire nje drejtim, per nje veperim te krishtere edhe
besnik; edhe gjete Zotin Krisht, qe ta çfaqi Zotin,
Mbreterine e Shenjtoreve, se cilido mi dhë, di logjikerlsht Atin Perendl, qe beri dhen’ e qlellin,
dhe çdo gje e more qe kishe mall; per keto te gjitha, pasqyre kishe Zotin Krisht, pra nermjeto
per te gjithe në, dhe shpirtet na i shpeto.
Hipe shpirterisht ’ne qell, si Moisiu Profeti, qe
re mal Sina u-ngjit, Zotin Perendi ta shikonje
liichc mall; dhe me sy ti e pë, si me nje pasqyre,
shembellsm’ e tij te qëllshime; se Biri doemos,
eshte si dhe Ati dhe Shpirti Shenjt; dhe jane qe
te dy nje soj, nje qe nga substanca e hyjeShme;
edhe ner te gjitha, njesf e tyre çfaqet ploterlsht,
ne Mbraterin’ e perjëtshime, tok me gjithe Gngjejte.
Si organ dhe instrumënt, i frymesuar prej qellit, dyke patur Shpirtin Shenjt, si nje udheheqes
te mellodirave; Ungjillin e Zotit Krisht, predikon re bote, dhe ndriçove te mesuarit, me gjuhe
flag’ e zjarr, dogje prapesit’ e paganeve; si kasht’
c vrah e si gerdhu, dhe si bar te djegur prej dlellit; edhe Perendine, dhe Zotin Shpetimtarin Jesu
Krisht, ua leçite besnikeve, o Shen Apostull Filip.
LAVDI DHE TANI, T. II. Driten prej Dfellit,
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0 Shen Fillp e more, edhe mi dhë shkelqeve, dhe
njërezit i ndrite, o Apostull i Zotit Krisht.
PASVARGJET, T. T. IV, 0 TU PARADHOKSU
Ç’ eshte kjo çudi dhe kjo habi! Ay qe ish peshkatar, na u-çfaq Apostull tanf, dhe grjahtar i njëresve, peshkatari i qiellit; me rjete f jalesh, kombet i ze si pishq; me tonje Kryqi, boten perpjët’ e
heq. Oh ç’ fare gjah te math, na i solli Zotit Krisht
ky Shenjt i Math! Pra atë e lusim sot, me brohori dhe mall.
Ç’ eshte kjo çudf dhe kjo habi! Na e dergoj Zot’
1 Math, Shen Filipin prej qiellit, dele midis ujqerve, po ay nuk u-tremp aspak, bishat i beri,
shqerra me bes’ e fe; boten e tere, me predikim e
ndroj. Sa vepra pa tregim, na ke ber’ o Apostull
i Zotit Krisht! Pra atë e lusim sot, me brohori
dhe mall.
Ç’ eshte kjo çudi dhe kjo habl! Si pus per në po
buron, uj’ e vala me urtesi, per te gjithe njërezit,
Apostulli i Zotit Krisht; prej tij doktrinat, rjedhin posi lumënj, hir dhe sherime, kunder lengatave. Sa vepra me lavdf, dhe çudi ke bere ti o Shen
Filfp! Pra atë e lusim sot, me brohori dhe mall.
LAVDI DHE TANI, T. II. Boten me vrap e lë,
dhe Krishtit pas i vajte, dhe njërezit i ktheve, me
driten e Ungjillit, Fillp dhe vdiqe si Deshmor.
NDGNJGSORET, T. T. IV, TIN SOFIAN
Po i ndjek djajt’ e zes dhe i çkaterron, dhe sa
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jan’ erresuar, ti i ndriçon, se Diellin ti u çfaq,
prej Marise Hyjlindese; edhe Kishet pagane i
çthure perfunderisht, edhe Kishe Orthodokse
ndertove per Zotin Krisht; ty pra t' adhurojme,
dhe me mall te hymnojme, me buj’ e me brohori,
dhe therresim me ze te math: I Shenjt’ Apostull
Filip, lutu-i Zotit Jesu Krisht, te na dhuronje
ndjesen e mekatave, neve qe po kremtojme, beserisht kujtimin tent.
LAVDI DHE TANI. Shpirtin tim te perunjur
o Shen Mari, qe me shqoten e jetcs brenda ne det,
po rrihet prej ëreve, dhe perpiqet prej valave, edhe nga barr’ e mekatit, po mbytet prej ujcve, edhe ne funt te Ferrit po kridhet tani me vrap; eja
Virgjereshe, dhe me lutjet e nxehta, shpetome
dhe shpjerme shpejt, ne liman dhe ne qetesi; se
me bese po te therrës: Lutu-i Birit Jesu Krisht,
te na dhuronje ndjesen e mekatave, se me ty kemi shprese, gjithe te pavyerit.
Meqëneqe nuke ka Ungjill te Mengjezit, kendohet menjehere:

SHKURTORJA, T. T. IV, OS APARKHAS
Shen Apostulli shoku yt, imitator’ i vojtjeve,
te prokllamoj kudo si Perendi dhe Zot, o Shpetimtar o Jesu Krisht. Pra ay po te lutet, ta shpetosh Kishen tende, prej kundershtareve, te liq
me nermjetimet e Zonjes sone Hyjlfndese.
SHTGPIA
Fal-me valat e fjales, forcoma zemren, dhe
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ndritma mendjen, o Zot i zemerdhempshur, qe ta
lavderonj sipas vleres Dishëpullin e degjuar dhe
Apostullin Shen Fillp, me nermjetimet e Zonjes
sone Hyjllndese.
SINAKSARI
Me katermbedhjete te keti muaji, kujtojme
Shen Filipin, Apostullin e lavderuar dhe emershkelqyer prej te Dymbedhjëteve.
Me nermjetimet e tij, o Perendi, meshirona dh^
shpetona. Amin.
ZBRITGSORET, T. IV, ANIKSO
I. Ja gojen e çel tani, i frymesuar prej Shpirtit Shenjt, dhe kenge do t ’ i kendonj, Nenes se
Madhe mi fron, dhe do ta kremtonj, me valle buzeqeshur, me ze do t’ i çpall kudo, gjithe çudft’
e saj.
III. 0 Zonje dhe Nen’ e Perendise, burim i pasosur jetesor, ti shiguroji gjith’ ata, qe te kendojne plot me zell, dhe lart ne qell ku mbreteron,
kurorezoji me çdo lavdi.
IV. Te pagjyrmesuarin pllan perendor, qe po
misherohet i larti Zot prej Virgjereshes, Abakumi si Profët, e pa dhe tha me ze te math: Zot i
fuqishim lavdi me ty.
V. Te gjith’ i habite ti, me nje çudl dhe nje
lavdi: Ti o Virgjerësh’ e pamartuar, Zotin e jetes
qe mbreteron lart ne qell, si nje bir e mbajte ne
peqi dhe shpetim qe lartazi, u dhurove besnikeve.
VI. Ketë te kremte e lusim sot, per Zonjen e-
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dhe Nenen Hyjlindese, gjithe hyjmendesit, eni
trokisni pra duarte, dhe lavderoni Zotin qe lindi
prej asaj.
VII. Nuk u faleshin, krijësave hyjmëndesit,
po Krijetarit lart, dhe kercenimin me zjarr, e
shkelne me trimeri, psallnin me brohori: Zot
lavdf me ty, o Perendf i Aterve, ti je vetem
i bekuar.
VIII. Djemat e denuar per te djegur, prej
zjarrit i ka shpetuar lindj’ e Zotit Krisht, si simbol ne vjeterl, dhe si veperlm tani, dhe tere boten
po e mbleth per keng’ e lavderim: Hymnojeni ju
veprat e Zotit, dhe e lartesoni permi te gjitha jetet.
IX. Gjithe njërezit, keceni me ngazellim tek
drit’ e Shpirtit Shenjt, eni lavderojeni, Gngjejt’
e qellit eni kremtojeni, ketë te shenjte panair te
Kryezonjes Mari, dhe therrisni: Ti je më e lumura, Virgjerësh’ e kulluar Hyjlindesa.
DGKGIMGSORET, T. III, EPESKEPSATO.
More hir prej Shpirtit Shenjt, o Shen Fillp o
Apostull, edhe Ungjillin e Jesujt, e çpalle midis
kombeve. Pra nermjeto perpara tij, qe te na dhuronje, Parajsen e Gngjejve.
0 Mari Hyjlindese, nermjeto prane Birit tent,
tok me Dishëpullin Filfp, qe te na mpronje gjithenjë, dhe tu dhuronje perdellim, shpetim edhe
meshire, te gjithe besnlkeve.
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LAVDGRIMET, T. I, TON URANION
Mi tere dhen’ u-degjua nami yt o Filip, o Apostull i lumur, qe perhape Ungjillin, dhe dogmen
orthodokse qe na leçlt, Atin Birin dhe Shpirtin
Shenjt, qe adhurojme te gjithe mistikerisht, si
Trini te bashkeqenshime.
Si Apostullin e pare te Zotit Jesu Krisht, edhe
si yll te ndriçim, t' orizontit te Kishes, te quajme
te gjithe o Shen Filip, dhe nga shpirti ndriçohemi, se nermjeton dhe na fal gjithenje shpetim, edhe ndjese te mekatave.
E more Kryqin mi stipet, si na tha Zoti Krisht,
dhe dolle faqebardhe, dhe fitove kuroren, me
djers’ e me mundime o Shen Filip, dhe keshtu
trashegon ne qell, Parajsen tok me Shenjtoret
dhe nermjeton, per shpetimin e besnikeve.
LAVDI, T. II. 0 Apostull Filip, me lule predikimesh, e mbolle Krishterimin, dhe mblet’ e
mjalte mblodhe, ne Kishet me Ungjillin tent.
TANI. Çdo shprese mi ty e varr, Mari o Hyjlindese, Nen’ e Zotit Krisht, ti me ruaj perhër’ e
ti me mpro.
SHKURTORJA, T. IV, 0 IPSOTHIS
I permipaqmi Tempull i Shpetimtarit, e permishenjta nuserore e virgjer, dhe ark’ e art’ e ndriçime thesar’ i Zotit Krisht, sot po sillet me lavdl,
ne shtepin’ e Perendise, dhe hirin brenda po na
sjell, plot me Frymen e Shenjte, pra e hymnojne
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Gngjejte me brohori: Kjo ketu eshte, banesa e
qëllshime.
APOSTULLI
Fama e tij u-perhap ne tere boten. Qelli tregon
lavdine e Perendise.
Prej Akteve te Apostujve.
M’ ato dite, Gngjelli i Zotit i foli Filipit, edhe i
tha: “Ngrehu, dhe shko nga juga ne udhen, qe
zbret nga Jerusalemi ne Gazen, e cila eshte ne
shkretetire.” Dhe ay u-ngrit, edhe vajti, dhe ja
ku nje hadëm Ethiop, nje zyrtar i Kandakes,
mbretereshes se Ethiopeve, i cili e qeveriste tere
Gazen, edhe kishte ardhur qe te falej ne Jerusalëm, edhe tani po kthehej, edhe rrinte mi qeren,
edhe kendonte Isaine. Edhe Shpirti i Shenjte i
tha Filipit: “Shko, edhe ngjitu pas asaj qëreje.”
Dhe Filipi rendi, dhe e degjoj qe po kendonte
Isaine, dhe i tha: “Valle a i merr vesh ato, qe po
kendon?” Dhe ay iu-pergjëq: “Si do te munt, kur
nuke kam njeri qe te mi shpjegonje?” Dhe iu-lut
Filipit qe te hipte, dhe te rrinte prane tij. Edhe
pjesa e Shkriptures, te cilen e kendonte, ishte
kjo: “Si dele u-hoq ne therje, dhe si shqerre nuk
e hapi gojen kunder ati qe e qethte. E humbi gjykimin nga poshterimi. Edhe kush do te flase per
brezin e tij? Se jeta e tij po rembehet prej dheut.”
Edhe hademi e pyeti Filipin: “Te lutem, thua-me
per ke i thote keto Profeti? Per veten e tij apo per
nonjë tjater?” Dhe Filipi e çeli gojen, dhe nisi
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nga ajo Shkripture, dhe ia predikoj Krishtin.
Dhe tek po shkonin udhes, arrine me nje uje, dhe
hademi tha: “Ja uje. Ç* me ndalon te pagezohem?” Dhe Filipi i tha: “Neqoftese beson me tere
zemren, munt ta bejme.” Dhe ay u-pergjëq: “Besonj se Jesu Krishti esht i Biri i Perendise.” Dhe
urdheroj qe te qendronte qerja; dhe zbritne ne
ujen qe te dy, Filipi dhe hademi, dhe e pagezoj.
Edhe kur duallne nga uja, Shpirti i Shenjte e
rembeu Filipin, dhe hademi nuk e pa më, edhe
vazhdoj udhen i gezuar.
UNGJILLI PAS JOANIT
M' ate kohe, Jesuj deshi te shkonte ne Galilë;
edhe e gjeti Filipin, dhe i tha: “Eja pas meje.”
Dhe Filipi ishte nga Bethsaida, qyteti i Andreut
edhe i Pjetrit. Filipi e gjeti Nathanielin, edhe i
tha: “E gjeta Jesune, te birin e Josefit nga Nazareti, per te cilin kane shkruar ne ligje Moisiu dhe
Profetet.” Edhe Nathanieli i tha: “A munt te vinje nonjë e mire nga Nazareti?” Dhe Filipi iupergjëq: “Eja dhe shih.” Edhe Jesuj e pa Nathanielin, qe i vinte, dhe tha per atë. “Ja nje Israellt
i fjeshte pa djallezi.” Dhe Nathanieli i tha: “Qe
nga me njeh?” Edhe Jesuj iu-pergjëq: “Perpara
se te te therriste Filipi, te pashe qe ishe nene fikun.” Edhe Nathanieli i tha: “0 Zot, ti je i Biri i
Perendise, ti je Mbreti i Israelit.” Edhe Jesuj iupergjëq: “Se tc thashe qe te pashe nene fikun, me
besove? Do te shikosh gjera më te medha se kjo.”
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Edhe pastaj i tha: “Qe tanf e tutje do ta shikosh
qellin te hapet, edhe Engjejt’ e Perendise te hipin
e te zbresin mi te Birin e njeriut.”
KUNGATORJA
Fama e tij u-perhap ne tere boten.
15. Guria, Samonaj dhe Habibi, Deshmoret e Shenjte.
16. Shen Mattheu Ungjillori.

PGRLCSHORJA E SHGN MATHEUT, T. III.
Shen Matthë Apostull dhe Ungjillor, lutju Zotit tone Jesu Krisht, tu fale shplrteve tona, ndjesen e mekatave.
THIRRTORET, T. T. IV, TIIMAS.
Si te te levdojme o Apostull? Si nje qell qe na
tregove, çdo lavdi te Zotit Krisht; shkrepetlm qe
e shkelqeve, tere boten me ndriçun; si re e cila
derdhi shi prej qiellit; si ene plot me vere te çudiçime, qe u jep defrlm dhe urtesi, zëmrave dhe
gjithe shpfrteve. Te lutemi, nermjeto per në dhe
na shpeto.
Si te te levdojme o Apostull? Si nje lume te Parajses, qe na rjeth e na vadit, si nje arke me nje
dhjate, qe na fali Zoti Krisht; si diell shpirteror
qe na ndriçon me gas; si drite qe shkelqën ne mes
te Klsheve; Buk' e Shenjte e Alltareve, Kup’ e
Kungates se Shpirtit Shenjt. Te lutemi, nermjeto per në dhe na shpeto.
Si te te levdojme o Apostull? Meshetar per sakramentat, perendore te Jesujt; themeltar i Kri-
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shterimit, qe ne Kishen predikon; qe pllakat ke
latuar te kumandave, qe ligjen ke perhapur, dhe
nje hir te ri, qe nga Sion’ e Profëteve, e prokllamove o Ungjillor. Te lutemi, nermjeto per në dhe
na shpeto.
Si te te levdojme o Apostull? Si thesar prej pasurirash, te panumerta ne qell; a si mjek dhe si
sheronjes, per çdo zemer dhe çdo shpirt; si shokun e patundur dhe leçitesin, e dogmave te mirelajmeruara; tituj ke te shum’ o Shen Matthë, dhe
je nje pus i virtutave. Te lutemi, nermjeto per në
dhe na shpeto.
Si te te levdojmc o Apostull? Si Dishepull qe leçite, Shpetimtarin Jesu Krisht; si mjek qe pasionet, i sheron per çdo besnlk; si diell shpirteror
qe na ndriçon me gas; kollone dhe themël i gjithe Kisheve; ti qe na e shkrove o Matthë, Ungjillin e Zotit Jesu Krisht. Te lutemi, nermjeto per
në dhe na shpeto.
Si te te levdojme o Apostull? Meshetar i urtesise, i vertetc dhe besnlk, ti na shkrove na leçite,
çdo meslm e porrosi, kollon’ e gjithe Kisheve te
Zotit Krisht, keshtjëir e patronditur e besnlkeve.
Te shuma dhe te panumerta, dhuratat e doktrinave. Te lutemi, nermjeto per në dhe na shpeto.
LAVDI DHE TANI, T. II. Driten prej Diellit,
0 Shen Matthë e more, edhe mi dhë shkelqeve,
dhe njërezit i ndrite, 0 Ungjillor i Zotit Krisht.
PASVARGJET, T. T. IV, 0 TU PARADHOKSU
Ç’ eshte kjo çudl dhe kjo habi! Ay qe ish pub-
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likan, na u-çfaq Apostull i math, Ungjillor i kisheve, shpetimtar i njëresve, me predikime, kombet i kthen ne f e, me tonje Kryqi, boten perpjët’ e
ngre. Oh ç* fare gjah te math, na i solli Zotit
Krisht, ky Shenjt i Math! Pra atë e lusim sot, me
brohori dhe mall.
Ç’ eshte kjo çudl dhe kjo habi! Na e dergoj Zot’
i Math, Shen Matthene prej qiellit, dele midis ujqerve, po ay nuk u-tremp aspak, bishat i beri,
shqerra me bes’ e fe; boten e tere, me predikim e
ndroj. Sa vepra pa tregim, na ke ber’ o Ungjillor
i Zotit Krisht! Pra atë e lusim sot, me brohorl
dhe mall.
Ç’ eshte kjo çudi dhe kjo habl! Si pus per në po
buron, uj’ e vala me urtesi, per te gjithe njërezit,
Ungjillori i Zotit Krisht. Prej tij doktrinat, rjedhin posi lumënj, hir dhe sherime, kunder lengatave. Sa vepra me lavdi, dhe çudi ke bere ti o Shen
Matthë! Pra atë e lusim sot, me brohori dhe mall.
LAVDI DHE TANI, T. II. Boten me vrap e lë,
dhe Krishtit pas i vajte, dhe njërezit i ktheve, me
driten e Ungjillit, Matthë o Ungjillor i Math.
NDGNJGSORET, T. I, TON TAFON SU
I pari Apostull, qe ke shkruar Ungjillin, dhe
boten e ndriçon me mesimet e tua, Matthë i
Shenjt Apostull, dhe dishëpull i Zotit Krisht, te
nderojme pra, me hymne dhe mellodira, dhe te
lutemi, qe te na falen mekatat, te gjithe besnikeve.
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LAVDI, T. T. IV, TIN SOFIAN
Neverite floririn me te vertët, edhe Krishtin
pasove vullnetarlsht, i Shenjte Apostull Matthë,
tere boten po e ndriçon, dhe ti qe ishe’publikan ubere dishëpulli, dhe ungjillor i degjuar i f jales se
Zotit Krisht. Sot pra jemi mbledhur, dhe me mall
te nderojme, ma buj’ e me brohori, dhe me kenge
levdonjese, dhe therresim me ze te math: I
Shenjt Ungjillor Matthë, lutu-i Zotit Jesu Krisht,
te na dhuronje ndjesen e mekatave, neve qe po
kremtojme, beserfsht kujtimin tent.
TANI. Ti o porte qellore o Shen Mari, ti o mali i
shenjte plot me shkelqim, o re udhehëqese, ti o
shkalla e qëllshime, ti o Parajs’ e mëndeshme per
Even shpetonjese, ti o thesar i botes, i shtrenjte i
çmuarshim; ti o Nen’ e Shenjte, ti shpetimin na
solle, nga fajet e prinderve, dhe mallkimet e gjysherve. Perandaj te therresim: Nermjeto prane
Birit tent, qe tu dhuronje ndjesen e mekatave, te
gjith’ atyre qe lusin, lindjen tende te hyjeshme.
Meqëneqe nuke ka Ungjill te Mengjezit, kendohet menjehere:

SHKURTORJA, T. IV, 0 IPSOTHIS
E hodhe tutje terezin’ e doganes, dhe nene
zgjedhen e se drejtes u-lidhe, dhe u-tregove tregetar i shenjte me ment, mblodhe pasuri ne qell,
dhe thesar urtesie, dhe leçite plot me zell, predikimin e Krishtit, edhe u prure njëresve shpetim,
se trasheguan, Parajsen e Gngjejve.
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SHTGPIA
Shpetome nga tirania e armikut te pangopur,
qe ma shkretoj shpirtin, dhe ma rembeu faren e
mire, o Ungjillor Shen Matthë, o mik edhe dishepull i Shpetimtarit, se ti leçite plot me zell predikimin e Krishtit, edhe u prure njëresve shpetim,
dhe trasheguan Parajsen e Gngjejve.
SINAKSARI
Me gjashtembedhjete te keti muaji, kujtojme
Shen Matthene, Ungjillorin dhe Apostullin e lavderuar dhe emershkelqyer prej te Dymbedhjëteve.
Me nermjetimet e tij, o Perendi, meshirona. Amm.
ZBRITGSORET, T. IV, ANIKSO
I. Ja gojen e çel tani, i frymesuar prej Shpirtit Shenjt, dhe kenge do t’ i kendonj, Nenes se
Madhe mi fron, dhe do ta kremtonj, me valle buzeqeshur, me ze do t ’ i çpall kudo, gjithe çudlt’
e saj.
III. 0 Zonje dhe Nen’ e Perendise, burim i pasosur jetesor, ti shiguroji gjith’ ata, qe te kendojne plot me zell, dhe lart ne qell ku mbreteron,
kurorezoji me çdo lavdl.
IV. Te pagjyrmesuarin pllan perendor, qe po
misherohet’i larti Zot prej Virgjereshes, Abakumi si Profët, e pa dhe tha me ze te math: Zot i
fuqishim lavdi me ty.
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V. Te gjith' i habite ti, me nje çudi dhe nje
lavdf: Ti o Virgjerësh’ e pamartuar, Zotin e jetes
qe mbreteron lart ne qell, si nje bir e mbajte ne
peqi dhe shpetim qe lartazi, u dhurove besnikeve.
VI. Ketë te kremte e lusim sot, per Zonjen edhe Nencn Hyjlmdese, gjithe hyjmëndesit, eni
trokisni pra duarte, dhe lavderoni Zotin qe lindi
prej asaj.
VII. Nuk u faleshin, krijësave hyjmëndesit,
po Krijetarit lart, dhe kercenimin me zjarr, e
shkelne me trimerf, psallnin me brohori: Zot
lavdi me ty, o Perendi i Aterve, ti je vetem
i bekuar.
VIII. Djemat e denuar per te djegur, prej
zjarrit i ka shpetuar lindj’ e Zotit Krisht, si simbol ne vjeteri, dhe si veperim tani, dhe tere boten
po e mbleth per keng’ e lavderim: Hymnojeni ju
veprat e Zotit, dhe e lartesoni permi te gjitha jetet.
IX. Gjithe njërezit, keceni me ngazellim tek
drit’ e Shpirtit Shenjt, eni lavderojeni, Gngjejt’
e qellit eni kremtojeni, ketë te shenjte panalr te
Kryezonjes Mari, dhe therrisni: Ti je më e lumura, Virgjerësh’ e kulluar Hyjlindese.
DGRGIMGSORET, T. III, EPESKEPSATO
Terezine me flori, e hodhe tej dhe Kryqin tent,
e more dhe i vajte pas, Jesujt o Shen Matthë me
nam; dhe Mbreterine me lavdi, dhe ndere trashegove, o Shenjt Ungjillor i Math.
0 Mari Hyjlindese, nermjeto prane Birit tent,
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tok me Matthene Ungjillor, qe te na mpronje
gjithenje, dhe tu dhuronje perdelllm, shpetlm edhe meshire, te gjithe besnlkeve.
LAVDGRIMET, T. I, TON URANION
Mi tere dhen’ u-degjua nami yt o Matthë, o
Apostull i lumur, qe perhape Ungjillin, dhe dogmen Orthodokse qe na leçit, Atin Birin dhe Shpirtin Shenjt, qe adhurojme te gjithe mistikerisht,
si Trini te bashkeqënshime.
Si Ungjillorin e pare te Zotit Jesu Krisht, edhe
si yll te ndriçim, t’ orizontit te kishes, te quajme
te gjithe o Shen Matthë, dhe nga shpirti ndriçohemi, se nermjeton dhe na fal gjithenjë shpetim,
edhe ndjese te mekatave.
E more Kryqin mi supet, si na tha Zoti Krisht,
dhe dolle faqebardhe, dhe fitove kuroren, me
djers’ e me mundime o Shen Matthë, dhe keshtu
trashegon ne qell, Parajsen tok me Shenjtoret
dhe nermjeton, per shpetimin e besnlkeve.
LAVDI, T. II. 0 Ungjillor Matthë, me lule predikimesh, e mbolle Krishterimin, dhe mblet’ e
mjalte mblodhe, ne Kishet me Ungjillin tent.
TANI. Çdo shprese mi ty e varr, Mari o Hyjlindese, Nen’ e Zotit Krisht, ti me ruaj perhër’ e
ti me mpro.
SHKURTORJA, T. IV, 0 IPSOTHIS
I permipaqmi Tempull i Shpetimtarit, e permishenjta nuserore e virgjer, dhe ark’ e art’ e ndrf-
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çime thesar’ i Zotit Krisht, sot po sillet me lavdi,
ne shtepin’ e Perendise, dhe hirin brenda po na
sjell, plot me Frymen e Shenjte, pra e hymnojne
Gngjejte me brohori: Kjo ketu eshte, banesa e
qëllshime.
APOSTULLI
Fama e tij u-perhap ne tere boten. Qelli tregon
lavdine e Perendise.
Prej Letres I se Palit per Korinthianet.
Vellezer, Perendia na çfaqi në Apostujte si te
funtme ne vdekje e siper, se u-beme theater per
boten edhe per Gngjejte edhe per njërezit. Në te
marre per Krishtin, dhe ju te mençim me Krishtin; në te dobet, edhe ju te forte; ju te lavderuar,
edhe në te çnderuar. Edhe gjer ne oren e tanishme kemi url edhe etje, edhe jemi te çveshur edhe
te rrahur edhe te arratisur edhe te munduar, dyke punuar me duarte tona; kur shahemi, bekojme; kur ndiqemi, durojme; kur poshterohemi, falemi; jemi bere si gatrat e botes edhe si plehet e
te gjitheve gjer tani. Nuk jua shkruanj keto qe
tju turperonj, po qe tju keshillonj si bijt’ e mi te
dashur. Se munt te kini dhjete mije mesonjes, po
nuke kini shume ater; se une ju kam lindur me
Jesu Krishtin me anen e Ungjillit. Ju lutem, pra,
bëhuni imitatoret e mi.
UNGJILLI PAS MATTHEUT
M’ ate kohe, Jesuj tek po shkonte, p& ne zyren
e doganes nje njeri, tc quajtur Matthë, edhe i tha:
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“Eja pas meje.” Dhe ay u-ngrit, edhe i vajti pas.
Edhe kur u-shtrua per te ngrene ne shtepi, ja ku
arthne shume publikane dhe mekatare, edhe ushtruan ne sofer bashke me Jesune dhe me Dishëpujt’ e tij. Edhe kur e pane Farisianet, u thoshin Dishëpujve: “Persë Mesonjesi juaj ha dhe
pi me publikanet edhe mekataret?” Edhe kur e
degjoj, Jesuj u tha: “Nuke kane nevoje per mjekun te shendoshet po te semuret. Shkoni, edhe
mesoni ç’ kupetlm kane f jalet e Shkriptures: Dua
meshire dhe jo therore. Se nuke kam ardhur te
therrës per pendfm te drejtet, po mekataret.”
KUNGATORJA
Fama e tij u-perhap ne tere boten.
17. Grigori Çudibëresi,, Ati yne i Shenjte, peshkopi
i Neokesarise.

PGRLGSHORJA E GRIGORIT TG
NEOKESARISG, T. T. IV.
Me lutje dhe nermjetfm, dhe me sherime dhe
me çudi te parështura, fitove fame te madhe te
merituarshme. Pra lutju Zotit Krisht Perendi
Ate Grigor ne qell, t’ i ndrite shpirtet tona, qe te
mos na zere gjumi i mekatit per vdekje.
18.

Platoni dhe Romani, Deshmoret e Shenjte.

19. Abdiu, Profeti i Shenjte; Varlaani, Deshmori i
Shenjte.
20. Vengjilla e Hyrjes se Shen Marise ne Kishe;
Grigori Dekapoliti, A ti yne i Shenjte; Prokli, A ti yne
i Shenjte, kryepeshkopi i Kostandinopojes.
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PGRLGSHORJA E GRIGORIT DEKAPOLITIT,
T. IV.
0 Perendl i Aterve, qe na sillesh gjithenje, me
miresl dhe bntesi, mos e kursë perdellimm tent
per në; me lutjet e Aterve tane, qeveris-e * ten
tone me paqe.
21.

Hyrja e Shen Marise.

PGRLGSHORJA E HYRJES, T. IV.
Sot eshte parenisja e mirepelqimit te Perendise, dhe pareleçitja e shpetimit te njëresve; ne Kishen e Perendise, tregohet Virgjeresha madherlsht, edhe Krishtin u parelajmeron te gjitheve;
asaj edhe në le t’ i therresim me ze te math: Gezohu o mbarim i urdherimit te Krijetarit.
THIRRTORET, T. I, TON URANION
Le te kecëjm’ o besnlke me psallm’ e hymne
sot, le ta kendojme Zotin, dhe Marm’ e bekuar,
se hyri sot n’ alltarin plot me lavdi, qe te rritat ne
tëmpullin, dhe Zaharia e priti si kryeprlft, me
gezfm dhe me brohorl.
Sot Virgjeresha dhe Zonja Nena e Zotit Krisht,
ner grate e bekuar, hyn ne tempull te shenjte,
dhe prinderit e saj kremtojne me gas, Joakimi
dhe Anna tok, dhe virgjereshat kecejne me brohori, dhe hymnojne Hyjlindesen.
Te lajmeruan Profetet Zonje Hyjlindese, dhe
Apostujt’ e Shenjte, dhe Deshmoret te mburrne,
besniket te hymnojne me brohori, dhe lavdi si
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perlindese, se nermjeton gjithenje dhe na fal
shpetfm, edhe ndjesen e mekatave.
LAVDIDHE TANI, T. II. Zoti buke te jep, ne
Tëmpullin e Shenjte, me duar engjellore, dhe
e. belsi qellore, si Zonje dhe Hyjlindese.
1 ASVARGJET, T. T. I, KHERIS ASKITIKON
Gas mbreteron ne qell dhe mi dhë, se qell’ i
^hpirtit, po hyn brenda ne tëmpullin, ne Kishen
f Perendise, qe te stervitet me zell, Virgjerësh’
( vetem e panjollshime; asaj sot po i therrët, Zaharia Profët’ i math: Der’ e te Lartit, ja per ty
~len dyerte, eja hyr me gas, edhe reth e perqark
cë; sot mora vesh dhe po besonj, shpetimi po
vien per në, edhe per ter’ Israelin, se Fjal’ e Zotit
nre.i teje lint, Jesuj Shpetimtari, dhe ay i dhuron
hotes, meshire dhe shpetfm.
Anna e Shenjte sot po e sjell, vajzen hirplote,
Virgjereshen Hyjllndese, ne Kishen e Perendise,
me gas dhe me ngazellim, dyke patur vajza paravajtese, llambadhe te ndëzura, dyke mbajtur
ne duarte, edhe i thoshte: Shko perpara krijonjesit, si nje mblat’ e re, si kurban edhe si temjan.
Shko brenda hyr ne tëmpullin, n’ alltarin e brëndeshme, edhe mesoji misteret ti o banese e Zotit
Trrisht, qe ardhi ne bote, tu dhuronje njerezise,
meshire dhe shpetiir
Hyre ne Kishen o oiien Mari, dhe u-blatove si
nje tempull i Zotit Krisht, o Nene dhe Virgjereshe, dhe me llambadhe tani, te percjellin vajza
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driteprurese. Kecejne nga gazi, çift’ i shenjt’ i
Hyjprinderve, Shen Joakimi, dhe Shen Anna gezohen sot, se krijonjesin bij’ e tyre Mari po lint;
kjo po kecën perqark tani, perbrenda ne tëmpullin, edhe ushqehet me doren, e Perendise dhe
Gngjejve, si nena e Krishtit, qe i fali njerezise,
meshire dhe shpetim.
LAVDI DHE TANI, T. II. Vajza me brohori,
percillni Virgjereshen, me kenge dhe llambadhe,
ne Tëmpullin si nuse, n’ Alltarin e te Shënjtave.
NDGNJGSORET, T. I, TON TAFON SU
Te drejtet prinder ke, Joakimin dhe Annen,
dhe vjen ne Kishe sot, si dhurate per Zotin, e vogel nga versa je, ti qe jet’ e ushqhn na jep, ty po
te bekon, Profeti plak Zaharia; pra te gjithe në,
o Nen’ e Zotit dhe Mbretit, me bese te falemi.
T. IV, KATEPLLAJIIOSIF
Sa pa lindur o Marl, per Perendine dhureti, posa linde permi dhë, sipas zotimit prinderor, ushpure menjehere perpara Zotit. Ne tëmpullin
e math, Tempull i Zotit Krisht, si foshnje pa nje
cen, midis llambadheve shkelqën, si nje kandil i
drites se paafruarshme. E madhe eshte, e kremtja jote, o Virgjereshe Hyjlindese.
T. T. IV, TO PROSTAKTHEN
Le te gezohet hymnografi Shen Davidi, le te
kecejne Joakimi tok me Annen, se nje bij’ e
shenjte prej atyre lindi. Maria, si nje llambadhe
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sot po shkelqën; ne tempull, sot e gezuar hyn me
lavdi, dhe ate e bekoj me mall. Profët’ i math Zahari, dhe thirri edhe tha me gas: Drit’ e botes
lavdl me ty.
SHKALLESA KREMTORE, T. IV
Qe prej djalerise, shume pasione me leftojne,
po ti perkrah-me dhe shpetome, o Shpetimtari im.
Ju qe urreni Sionen, do te turperoheni prej Zotit, dha do te fishkeni si bari ne zjarr.
LAVDI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, merr
jete çdo shpirt, dhe lartesohet ne paqesi, dhe
ndriçohet prej njesise Trinisore mistikerfsht.
TANI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, rjedhin
buriniet e hirit, dhe vaditin tere kriesen per jetelindje.
PARGVARGU. Unj-e veshin dhe degjo, shiko
dhe harroje popullin tent, edhe shtep^n, e atit
tent, se mbreti ra ne dashuri me bukurine tende.
UNGJILLI I MGNGJEZIT PAS LUKAJT
M’ ato dite, Mariama u-ngrit, dhe vajti me nxitim ne malesi, ne nje qytët te Judese, dhe hyri ne
shtepine e Zaharise, dhe e pershendoshi Elisabeten. Dhe posa e degjoj Elisabeta pershendoshjen
e Marise, keceu foshnja ne barkun e saj. Dhe Elisabeta, e frymesuar prej Shpirtit te Shenjte, thirri me ze te math, edhe tha: “E bekuar je ti ne
mes te grave, dhe e bekuar eshte pema e barkut
tent. Dhe si me ngjau kjo lumeri, qe e-jema e tim-
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Zoti te me vizitonje? Se ja, posa me tingelliu ne
veshet pershendoshja jote, me keceu foshnja ne
barkun me ngazellim. Dhe lum’ ajo, qe ka besuar, se do te permbushen fjalet, qe jane thene prej
Zotit per ate.” Dhe Mariama tha: “Madheshtoje
Zotin, o shpirti im, edhe ti, o mendja ime, ngazellohu mi Perendine, Shpetimtarn tim; se e hodhi
syrin mi sherbetoren e perunjur; se ja qe-tani e
tutje gjithe brezat do me lumerojne; se me madheshtoj i Fuqishmi, dhe emri i tij esht’ i shenjte.” Dhe mbeti Mariama bashke me ate nja tre
muaj, dhe pastaj u-kthye ne shtepine e vete.
Psalmi 51 pa ze.

LAVDI, T. II. Sot Zonja Shen Mari, ne Tëmpullin si Tempull, i Shpetimtarit tone, po hyn per te
banuar, o popuj pra gezohuni.
TANI. Gjithajo.
Meshirome, o Perendi meshireplot, edhe shuaji paudhesit’ e mia.

T. II. Sot vete Tëmpullin, e Krishtit Perendise,
e priti Zaharia, ne Shenjterore brenda, o Gngjej
lavderojeni.
SHKURTORJA, T. IV, 0 IPSOTHIS
Kjo Shkurtore kendohet ne Meshen pas Hyrjes se V ogel qe me 8 te Nentorit gjer me 25 te Nentorit. Pas kesdj date kendohet Shkurtorja e Kershendëllave.

I permipaqmi Tempull i Shpetimtarit, e permishenjta nuserore e virgjer, dhe ark’ e art’ e ndiçime thesar’ i Zotit Krisht, sot po sillet me lavdi.
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ne shtepm' e Perendise, dhe hirin brenda po na
sjell, plot me Frymen e Shenjte; pra e hymnojne
Gngjejte me brohori: Kjo ketu eshte, banesa e
qëllshime.
SHTGPIA
Kur shikonj Misteret e Perendise dhe hirin, qe
i çfaqet Virgjereshes, gezohem dhe nuke di si ta
tregonj me f jale, se Shen Maria u-lartesua permi
krijesen e dukur dhe te padukur. Ndonese jam i
habitur, prape kuxonj, edhe leçlt, edhe lavderonj :
Kjo ketu eshte banesa e qëllshime.
SINAKSARI
Me njezët e nje te keti muaji, kujtojme Hyrjen
e Shen Marise, Kryezonjes sone, Hyjlindeses, dhe
gjithenjë Virgjereshes, ne Tëmpullin.
Me nermjetimet e Hyjlindeses, o Perendl, mc
shirona. Amin.
Kendohen Zbritesoret e para 0 4 ) te Kershendëllave:

ZBRITGSORET, T. I, KHRISTOS JENNATE
I - A. Ja Krishti lint lavderojeni; ja Krisht’ i
qellit vjen dilni priteni; ja Krishti mi dhene
ngrëhuni; Zotin pra e kendoni lart e mi dhë, dhe
me ngazellime, perhymnojeni me mall, popuj
dhe me lavdl.
III - A. Perpara nga jetet, lart ne qell, ti ke
lindur prej Atit si Bir, edhe tani prej Virgjereshes, si nje foshnje u-çfaqe, o Krisht Perendi te
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falemi: Ti qe na ngrite perpjete me nder, o Zot
i Shenjte je.
IV - A. Shkop nga renja e Jesseut je, dhe lule
prej asaj o Krisht, ke lulezuar prej Hyjllndeses,
prej mali hieplot, dhe te dendur me lisa, dhe umisherove prej Marise, dhe linde o Perendi: Zoti
i fuqishim lavdi me ty.
V - A. 0 Zoti i paqes, o Ate me hir, per shpetimin e njëresve Gngjellin, qe paqen perendore
sjell, dergove permi dhë; sot pra te udhehequr
me drite Perendie, qe menate ngrihemi, dhe lavderojme njeridashesin.
VI - A. Si Profeti Shen Jona, passi u-gelltlt
ne det, prej peshkut te math, dolli dhe nuk u-nga,
gjithashtu tanl, edhe Fjala e qellit Jesuj Shpetimtar, shkoj nga gjir’ i Virgjereshes dhe Hyjlindeses, se u-misherua pa pesim, edhe Nenen e
la te pacënshime.
VII - A. Tre Djemat qe u-rritne besemire, trimerisht perbuzne urdherin e shtypesit, nga furra dhe zjarri nuk u-trempn’ aspak, po ne flage
dhe ne prush, me kenge faleshin: 0 Perendi ateror, je i bekuar.
VIII - A. Furra veseplote na tregoj nje shembell, te çudise qe shkeli natyren, se ajo s’ i dogji
Tre Djemat qe priti; ashtu dhe zjarri i qellit s’ e
ngau Virgjereshen aspak. Pra le ta hymnojm’ e
le t’ i falemi: E bekoni te gjithe Zotin me ze te
math, dhe e lartesoni permi te gjitha jetet.
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MADHGSHTIMET E MGNGJEZIT, T. IV
6ngjejte, kur pane Virgjereshen, ne Tëmpullin çuditeshin, si hyri brenda n’ Alltarin, ne te Shenjtat e Shenjterores.

Si nje arke mistike me shpirt, nje dore e pabese s’ duhet ta preke; vetem buze prej besnikesh
duhet te therresin, me ze eng'jellor me gas dhe
pa pushlm, dhe me brohorl le te thone, je m’ e
larte se te gjithe pa f jale, Virgjereshe Mari.
T. I. 0 shpirt madheshtoje, Marine Virgjereshen, ge
hyri ne Alltarin, e Tëmpullit te Zotit (3 here).
LAVDI. 0 shpirt madheshtoje, Trinin’ e lavderuar,
te Shenjt’ e te pandare.
TANI. 0 shpirt madheshtoje, Marine Virgjereshen,
me te lavderuar, se Forcat Gngjellore.

ZBRITGSORE, KGNGA IX - A. Mistër te çudiçim, shikonj dhe s’ e marr dot vesh; se si qell
nje shpelle ndrit; fron Kerublk u-çfaq Virgjeresha; dhe grazhdi i vogel, e nxuri atë qe bota nuk
e nxe, Krishtin Perendl; e madheshtojme pra me
kenge sot.
DGRGIMGSORJA, T. II, TIS MATHITES
Te parelajmeruaren, prej çdo Profeti sheshit,
si shtemb’ e pllake dhe si shkop, malin e pacinuar, Marine Zonjen e Shenjte, Nenen e Shpetimtarit, me bes’ e lavderojme sot, se ne Tëmpullin
hyri plot me lavdi, dhe ne Shenjteroren e Perendise, n’ alltarin e te Shënjtave, si nuse engjellore (3 here).
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LAVDGRIMET, T. I, TON URANION
Me drita dhe me llambadhe po e percjellin sot,
n’ alltarin Virgjereshen, vajzat me lavderime,
dhe t’ arthmen lajmerojne me profeti, se Shen
Maria Hyjllndese, posi nje tempull i shenjte i
Zotit Krisht, me lavdl po hyn ne tëmpullin.
Sipas premtimit te Zotit nje bije me lavdi, Maria Virgjereshe, u-tregua ne bote, m’ e larta nga
te gjitha pra beserisht, silkt enda ne tëmpullin, edhe deshiren e zemu : ”a mbaron, njorezise dhe prinderve.
Me buke qelli u-rrite Ma Ilv lindese, ne tëmpullin e Zotit, edhe boter* \’r c, nje buke jete
Fjalen dhe Perendl, si njc terrpu’l i Zotit Krisht,
dhe u-vlesove me Shpirtin mistikerisht, si nje
nuse e qëllshime.
U-hapne portat e Kishes per ty Hyjlindese; si
Kish’ e gjithesise, edhe froni i Zetit, po shpiresh
me lavdi perbrenda n’ alltar, prej Hyjprindit
Shen Joakfm, dhe si dhurate blatohesh dhe si
kurban, edhe behesh Nen’ e Zotit Krisht.
LAVDI DHE TANI, T. II. Sillat ne Tempull
sot, prej Gngjejve Maria, s* Nen’ e Jesu Krishtit,
dhe hyn n’ alltar te shenjte, me kenge brohoritese.
APOSTULLI
Madheshtoje Zotin, o shpirti im. Se e hodhi syrin mi sherbetoren e perunjur.
Prej Letres se Palit per Filipianet.
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Vellezer, kini ate fryme, qe ka patur Jesu
Krishti, i cili kishte formen e Perendise, dhe ishte
barabar me Perendine, po e zbriti veten e tij aqe
sa mori formen e sherbetorit edhe shembellsine
e njeriut, edhe u-çfaq si njerl nga fytyra, dhe e
perunji veten e tij, edhe u-tregua i bindur g*jer
ne vdekje, dhe ne vdekje mi Kryqin. Perandaj
edhe Perendia e lartesoj, edhe i dha nje emer permi çdo emcr tjater, qe perpara ati te pergjunjen
te gjithe ata, qe jane ne qell edhe mi dhë edhe nene dhene, edhe çdo gjuhe te refenje se Jesu Krishti eshte Zot per lavdine e Perendise dhe Atit.
UNGJILLI PAS LUKAJT
M’ atë kohe, Jesuj hyri ne nje katunt, edhe nje
grua, e quajtur Martha, e priti ne shtepine e vete. Edhe ajo kishte nje moter, te quajtur Maria,
e cila ndenji ne kembet e Jesujt, edhe degjonte
f jalet e tij. Po Martha sillej rotull, dhe sherbente
rende, pastaj qendroj, edhe tha: “0 Zot, valle nuke
te ha malli qe ime-moter me ka lene te sherbënj
e vetem? Thuaj-i, te lutem, te me ndihmonje.”
Dhe Jesuj u-pergjëq, edhe i tha: “Martha, Martha, po kujdesesh edhe trubullohesh per shume
gjera, po vetem per nje gje eshte nevoje; dhe Maria ka zgjedhur pjesen e mire, e cila nuke do te
rembehet prej saj.” Edhe kur po i thoshte keto
f jale, nje grua prej popullit e ngriti zerin, edhe i
tha: “Lum’ barku, qe te ka mbajtur, edhe siset,
qe ke thethitur.” Po ay tha: “Jo, po lum’ ata, qe
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e deg’jojne f jalen e Perendise, dhe e ruajne.”
MADHGSHTIMII MESHGS, T. IV.
Gngjejte, kur pane Virgjereshen, ne Tëmptdlin çtiditeshin, si hyri brenda n’ Alltarm, ne te Shenjtat e Shenjterores.

Si nje arke mistike me shpirt, nje dore e pabese
s’ duhet ta prekc, vetem buze prej besnikesh duhet te therresin, me ze engjellor me gas dhe pa
pushim, dhe me brohori le te thone, je m’ e larte se te gjithe pa f jale, Virgjereshe Mari.
KUNGATORJA
Do ta marr kupen e shpetimit, dhe do ta pertherrës emrin e Zotit.
22 Filemoni, Apfia, Arkippi dhe Onesimi, Apostujte e Shenjte; Kekilia, Valeriani dhe Tiburti, Deshmoret
e Shenjte.
28. Grigori, A ti yne i Shenjte, peshkopi i Akragantes; Amfilloki, A ti yne i Shenjte, peshkopi i Konjes.

PGRLGSHORJA E GRIGORIT TG
AKRAGANTGS, T. T. IV.
0 Perendl i Aterve, qe na sillesh gjithenjë, me
miresi dhe butesi, mos e kursë perdellimin tent
per në; me lutjet e Aterve tane, qeveris-e jeten
tone me paqe.
24. Klementi i Romes dhe Pjetri i Aleksandrise, Aterit tane te Shenjte dhe Hierodeshmore.

PGRLGSHORJA E KLEMENTIT DHE E
PJETRIT, T. T. IV.
0 Perendl i Aterve tane, qe na sillesh gjithe-
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një, me miresf dhe butesl, mos e kursë perdellimin tent per në; me lutjet e Aterve tane, qeveris-e jeten tone me paqe.
25. Shen Ekaterina, Deshmorja e Madhe; Merkuri,
Deshmori i Shenjte.

PGRLGSHORJA E SHGN EKATERINGS,
T. T. IV, KATEPLLAJIIOSIF
Shqerra jote o Jesu, me ze te math po te therrët: Dhenter ty te desheronj, dhe nat’ e dite te
kerkonj, dhe kryqesohem dhe varrosem tok me
Pagezimin; edhe vuanj tok me ty, qe te gezohem
tok me ty, edhe vdes per emrin tent, qe tok me
ty te rronj ne qell; po si nje fli te shenjte prit-me
mua qe per ty sakrifikohem. Degjona lutjet, edhe shpetoji, shpirtet tona prej vdekjes.
THIRRTORET, T. I, TON URANION
Aleksandrf e Misirit sot po defrën me gas, se
bije te ka patur, dhe shperginjte ne Kishe, t’ i
ruan si thesar ne arke per në, pra kremtojme me
bes’ e mall, Ekaterine Deshmore kujtimin tent,
nermjeto pra per te gjithe në.
Ekaterine kujtimin po ta kremtojme sot, se ti
vertët i theve, ushterlt’ e armikut, me f jale dhe
me vepr’ i shtrive perdhë, oratoret e profkave;
pra nermjeto prane Zotit dhe na shpeto, prej te
gjith’ heretikeve.
Lum’ ti Deshmore e Madhe Ekaterine me nam;
se ne Sina ne malin, ku e pa Moisiu, ne flage te
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padjegur ferren atjë, Perendia dhe Zoti Krisht,
ta shpuri trupin ta ruan si nje thesar, gjer ne
fundin e jëtcve.
LAVDI DHE TANI, T. II. Hirin e Shpirtit
Shenjt, ta fali Perendia, dhe e perbuze mbretin,
me trimerm’ e shpirtit, Deshmor’ e Madh’ e Zotit Krisht.
PASVARGJET, T. II, IKOS TU EFRATHA
Shpirti Shenjt te ndihmoj, Merkur Deshmor i
Shenjte, t’ i thyesh Ethiopet, me armet dhe fitove, kuroren e Shenjtoreve.
Gngjell i Zotit Krisht, prej qellit u-dergua, dhe
plaget t’ i sheronte, kur ishe i permbytur, prej
gjakut o Deshmor i Math.
Mbretin nuk e perflll, statujave s’ u f alesh, dhe
me litar te varrne, edhe me zjarr te doqne, Merkur o Athlofor i Math.
LAVDIDHE TANI. Mbretin e kallezon, si nje
pagan te çmendur, dhe Krishti Shpetimtari, te
fali ne Parajse, kuroren e Deshmoreve.
NDGNJGSORET, T. I, TON TAFON SU
U-çfaqe trimerisht, o Deshmore e lumur, per
Zotin Jesu Krisht, u-perveshe per vojtjet, tiranin e qertove pra, si te çmendur dhe si pagan,
oratoreve, u mbylle gojen e repte, dhe u-ngjite
lart, ne lumerimet qellore, Deshmore lavdl me ty.
LAVDIDHE TANI. Te drejtet prinder ke, Joakimin dhe Annen, dhe vjen ne Kishe sot, si dhu-
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rate per Zotin, e vogel nga versa je, qe jet’ e ushqfm na jep, ty po te bekon, Profeti plak Zaharia,
pra te gjithe në, o Nen’ e Zotit dhe Mbretit, me
bese te falemi.
T. IV, KATEPLLAJI IOSIF
Virgjereshe me lavdl, Ekaterina plot me hir,
me fuqin’ e Zotit Krisht, si u-forcua shpirterisht,
me ngazellfm po hyn ne mes t’ arenes; tiranin e
perbuz, me trimerl dhe kuxlm, dhe nga turma
nuk u-tremp, armiqesore pa fe, me brohorl kendonte pra me ze te larte dhe pa pushlm: 0 Krisht
i daehur, shpetom’ e prit-me, ne Parajsen e Gngjejve.
LAVDI DHE TANI. Sa pa lindur o Marl, per
Perendine dhureti, posa linde permi dhë, sipas
zotimit prinderor, u-shpure menjehere perpara
Zotit. Ne tëmpullin e math, Tempull i Zotit
Krisht, si foshnje pa nje cen, midis llambadheve
shkelqën, si nje kandil i Drites se paafruarshme.
E madhe eshte, e kremtja jote, o Virgjereshe
Hyjlindese.
T. T. IV, TO PROSTAKTHEN
Aleksandria e Egiptes prane detit, te kremten
tende po e lus me lavderime, dhe gezohet qe te
lindi o Ekaterine; se vojte, me trimerl per Zotin
Krisht,therrët pra, dyke u-mburrur me brohorl,
o Deshmore e ndërçime, qe je tanl lart ne qell,
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perpara Zotit Jesu Krisht, nermjetd gjithenje
per në.
LAVDI DHE TANI. Le te gezohet hymnografi Shen Davidi, le te kecenje Joakimi tok me
Annen, se nje bij' e shenjte prej atyre lindi. Maria, si nje llambadhe sot po shkelqën, ne tempull,
sot e gezuar hyn me lavdi, dhe atë e bekoj me
mall, Profët’ i math Zahari, dhe thirri edhe tha
me gas: Drit’ e botes lavdi me ty.
SHKALLESA KREMTORE, T. IV
Qe prej djalerise, shume pasione me leftojne,
po ti perkrah-me dhe shpetome, o Shpetimtari im.
Ju qe urreni Sionen, do te turperoheni prej Zotit, dhe do te flshkeni si bari ne zjarr.
LAVDI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, merr
jete çdo shpirt, dhe lartesohet ne paqesf, dhe
ndriçohet prej njesise Trinisore mistikerisht.
TANI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, rjedhin
burimet e hirit, dhe vaditin tere kriesen per jetelindje.
PAREVARGU. Zoti ka bere çudira me Shenjtoret ne bote.
UNGJILLII MENGJEZIT PAS MATTHEUT
Zoti tha kete parabolle: Mbreteria e qellit
shembellën me dhjete virgjeresha, te cilat muarne llambat dhe duallne per te pritur Dhënterin.
Dhe pese prej ketyre ishin te mënçime, dhe pese
te marra. Te marrat, kur i muarne llambat, nuke
muarne edhe vaj; po te mënçimet, bashke me
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llambat, muarne edhe vaj ner enet e tyre. Dhe
meqeneqe Dhenteri vonoj, i zuri gjumi te gjitha,
edhe po flinin. Dhe ne mes te nates u-degjua nje
klithme: “Ja ku vjen Dhenteri; dilni ta prisni.”
Atehere u-ngritne te gjitha virgjereshat, edhe
ndreqne llambat. Edhe te marrat u thane te mençimeve: “Na jepni ca vaj, se na u-shuan llambat.”
Po te mençimet u-pergjeqne: “Jo, se nuke kemi
mjaft per në dhe per ju, po më mire shkoni, dhe
blini vaj atjë, ku e shesin.” Dhe kur ato shkuan
per te blere vaj, ardhi Dhënteri; dhe virgjereshat
e mënçime, qe ishin gati, hyne bashke me Dhënterin ne dasme; dhe dera u-mbyll. Pastaj arthne
edhe virgjereshat e marra, edhe thane: “0 Zot, o
Zot, hapna-e deren.” Po Dhënteri u-pergjëq: “Me
te vertete, me te vertete po ju thom qe nuke ju
njoh.” Pra, vigjelloni, se nuke dini as diten as
oren, ne te cilen vjen i Biri i njeriut.
Psalmi 51 pa ze.

LAVDI. Me nermjetimet e Athlofores, o meshireplot, shuaji paudhesit’ e mia.
TANI. Me nermjetimet e Hyjlindeses, o meshireplot, shuaji paudhesft’ e mia.
Meshirome, o Perendi meshireplot, edhe shuaji paudhesit’ e mia.

T. II. Lusim kujtimin tent, o Shen Ekaterine,
se mbretin e perbuze, dhe prokllamove Krishtin,
dhe lutesh gjithenjë per në.
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SHKURTORJA, T. II, TA ANO.
Besnike me zell, me buje brohoriteni, Deshmoren me nam, lavdin’ e te Krishtëreve, Ekaterinen; kjo n’ arene Jesun’ e leçiti faqeza, dhe e
shkeli gjarperin, dhe mundi taborin e oratoreve.
SHTGPIA
E urte qe prej foshnjerise, Deshmorja e Madhe
Shen Ekaterina falej nat’ e dite, dhe e trimeruar
prej Zotit edhe Shpetimtarit tone Jesu Krisht, i
rrezoj idhullat, e perbuzi mbretin ne arenc, e leçiti Krishterimin, dhe e mundi taborin e oratoreve.
SINAKSARI
Me njezët e pese te ketl muaji, kujtojme Shen
Ekaterinen, Deshmoren e Madhe.
Gjithe sot, kujtojme te nje qint e pesedhjete
Oratoret, te cilet e besuan Krishtin me anen e
Shen Ekaterines, dhe e mbaruan jeten te djegur
ne zjarr.
Gjithe sot, Shen Vasilisa, e shoqja e Maksentit,
e mbaroj jeten e vrare me shpate.
Gjithe sot, Shen Porfiri Stratellati edhe te dy
qint ushtaret e mbaruan jeten te vrare me
shpate.
Gjithe sot, kujtojme Shen Merkurin, Deshmorin e Math.
Gjithe sot, kujtojme Pjetrin Hesikastin, Atin
tone Oshenar.
Gjithe sot, te gjashte qint e shtatedhjete Desh-
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moret e Shenjte mbaruan jeten te vrare me
shpate.
Me nermjetimet e tyre, o Perendi, meshirona. Amin.
Kendohen Zbritesoret e para (A ) te Kershendëllave:

ZBRITGSORET, T. I, KHRISTOS JENNATE
I - A. Ja Krishti lint lavderojeni; ja Krisht’ i
qellit vjen dilni prlteni; ja Krishti mi dhene
ngrëhuni; Zotin pra e kendoni lart e mi dhë, dhe
me ngazellime, perhymnojeni me mall, popuj
dhe me lavdi.
III - A. Perpara nga jetet, lart ne qell, ti ke
lindur prej Atit si Bir, edhe tani prej Virgjereshts, si nje foshnje u-çfaqe, o Krisht Perendi te
falemi: Ti qe na ngrite perpjete me nder, o Zot
i Shenjte je.
IV - A. Shkop nga renja e Jesseut je, dhe lule
prej asaj o Krisht, ke lulezuar prej Hyjllndeses,
prej mali hieplot, dhe te dendur me lisa, dhe umisherove prej Marise, dhe linde o Perendi: Zoti
Zoti i fuqishim lavdi me ty.
V - A. 0 Zoti i paqes, o Ate me hir, per shpetimin e njëresve Gngjellin, qe paqen perendore
sjell, dergove permi dhë; sot pra te udhehequr
me drite Perendie, qe menate ngrihemi, dhe lavderojme njeridashesin.
VI - A. Si Profeti Shen Jona, passi u-gelltit
ne det, prej peshkut te math, dolli dhe nuk u-nga.
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gjithashtu tanl, edhe Fjala e qellit Jesuj Shpetimtar, shkoj nga gjir’ i Virgjereshes dhe Hyjlindeses, se u-misherua pa pesim, edhe Nenen e
la te pacënshime.
VII - A. Tre Djemat qe u-rritne besemire, trimerisht perbuzne urdherin e shtypesit, nga furra dhe zjarri nuk u-trempiT aspak, po ne flage
dhe ne prush, me kenge faleshin: 0 Perendi ateror, je i bekuar.
VIII - A. Furra veseplote na tregoj nje shembell, te çudise qe shkeli natyren, se ajo s’ i dogji
Tre Djemat qe priti; ashtu dhe zjarri i qellit s’ e
ngau Virgjereshen aspak. Pra le ta hymnojm’ e
le t’ i falemi: E bekoni te gjithe Zotin me ze te
math, dhe e lartesoni permi te gjitha jetet.
IX - A. Mistër te çudiçim, shikonj dhe s’ e
marr dot vesh; se si qell nje shpelle ndrit; fron
Kerubik u-çfaq Virgjeresha; dhe grazhdi i vogel, e nxuri atë qe bota nuk e nxe, Krishtin Perendi; e madheshtojme pra me kenge sot.
DERGIMESORET, T. II, EPESKEPSATO
Frymesove me kuxim, dhe trimerf te vfrgjerat, Ekaterin’ e ndriçime, Deshmor’ e Madhe me
lavdi, dhe fillosofeve pa ment, u dhë te kupetojne, çudin’ e Hyjllndeses.
E HYRJES. Ne te Shenjtat hyre sot, o Zonje
dhe Hyjlindese, edhe te priti me gezim, Profeti
Zaharf me nam, edhe u-rrite me lavdf, me buke
engjellore, n’ Alltarin e Tëmpullit.
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LAVDGRIMET, T. II, IKOS TU EFRATHA
Lusim kujtimin tent, o Shen Ekaterine, se
munde oratoret, dhe prokllamove sheshit, Jesune njeridashesin.
Mbretin e kallezon, si nje pagan te çmendur,
dhe Krishti Shpetimtari, te fali ne Parajse, kuroren e Deshmoreve.
Hirin e Shpirtit Shenjt, ta fali Perendia, dhe
e perbuze mbretin, me trimerfn’ e shpirtit, Deshmor’ e Madh’ e Zotit Krisht.
LAVDI, T. II. Rrojte si Gngjejte, o Shen Ekaterine, si lul’ e Perendise, edhe me gjak fitove,
kurore.n e Deshmoreve.
TANI E HYRJES. Sillet ne Tempull sot, prej
Gngjejve Maria, si Nen’ e Jesu Krishtit, dhe hyn
n’ alltar te shenjte, me kenge brohoritese.
SHKURTORJA, T. IV, 0 IPSOTHIS
I permipaqmi Tempull i Shpetimtarit, e permishenjta nuserore e virgjer, dhe ark’ e art’ e ndriçime thesar’ i Zotit Krisht, sot po sillet me lavdi,
ne shtepm’ e Perendise, dhe hirin brenda po na
sjell. plot me Frymen e Shenjte, pra e hymnojne
Gngjcjte me brohorf: Kjo ketu eshte, banesa e
qëllshime.
APOSTULLI
Porendia ka bere çudira me Shenjtoret. Bekojeni I'erendine ne Kishet.
Prej Letres se Palit per Gallatianet.
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Vellezcr, pa ardhur besa, ishim nene lig'jen,
dhe ishim te mbyllur per besen, e cila na u-zbulua
më pastaj. Pra, ligja ka qene mesonjesi yne, qe
na rriti per drejtesimin e beses me Krishtin. Po
tanl qe ka ardhur besa, nuke jemi nene mesonjesin më. Se tani jini qe te gjithe bij te Perendise
me besen e Jesu Krishtit. Se ju, qe u-pagezuat
me Krishtin, jini veshur me Krishtin. S’ ka Jahudi as Elin; s’ ka rob as te lire; s’ ka mashkull
as femer; se qe te gjithe jini nje me Krishtin
Jesu. Dhe posa jini besnike te Krishtit, atehere
jini edhe bij te Abrahamit, edhe trashegimtare
te zotimit. Dua te them qe, sa kohe qe trashegimtari esht i mitur, nuke ndryshon nga robi, ndonese esht i zoti i te gjithave; se eshte nene gardiane dhe kujdestare gjer ne kohen e caktuar prej
atit. Gjithashtu edhe në, kur ishim te mitur, ishim te roberuar nene elementat e botes; po kur umbarua koha, Perendia dergoj te Birin, qe lindi
prej nje gruaje, qe u-unj nene ligjen, qe t’ i çperblenje ata, qe ishin nene ligjen, dhe ta gezojne adoptimin edhe ata.
UNGJILLIPAS MARKUT
M’ atë kohe, nje turme e madhe e pasonin dhe
e shtrengonin Jesune. Dhe nje grua, e cila vuante nga rjedhja e gjakut qe prej dymbedhjete
vjeç, edhe ishte munduar keq prej shume mjekesh, edhe kishte harxhuar tere mallin e vetc, edhe jo vetcm s’ kishte pare asnjë dobi, po ishte
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semurur me rende, kur degjoj per Jesune, i vajti
midis turmes prapazaj, dhe e preku roben e tij,
se thoshte qe: “Edhe sikur tja prek robat vetem,
do te sherohem.” Dhe menjehere i pushoj rjedhja e gjakut edhe ndjeu qe trupi iu-sherua nga ajo
semundje. Edhe Jesuj menjehere e ndjeu fuqine, qe i dolli nga trupi, dhe u-kthye nga populli,
dhe tha: “Cili mi preku robat?” Dhe Dishëpujte
u-pergjeqne: “E sheh popullin, qe te shtrengon,
dhe na pyët, cili me preku?” Po Jesuj shikonte
rotull qe ta gjente atë, qe e kishte prekur. Dhe
gruaja u-tremp, edhe ardhi e drithteruar, dyke
ditur seç i kishte ngjare, dhe i ra ner kembc, dhe
ia tha tere te verteten. Dhe Jesuj i tha: “Bije,
besa jote te shpetoj; shko ne paqe, dhe qofsh e
shendoshe nga semundja jote.”
KUNGATORJA
Perendia ka bere çudira me Shenjtoret.
26. Alipi Kioniti dhe Nikoni i Pendimit, Aterit tane
Oshenare.
27. Jakobi Persani, Deshmori i Math.

PGRLGSHORJA E SHGN JAKOBIT, T. IV,
TAKHI PROKATALLAVE
Deshmori yt o Zot, me vojtje lot e mundim, kurore te ndriçime prej teje mori sot, si roge dhe si
çperblim; se me fuqine tende, ka rrezuar tiranet, dhe ka dermuar djajte, e kuxfmt’ e te dobet;
ay per në po lutet o Krisht Perendi, te shpetohen
shpirtet tona.
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28. Stefani i Ri, Deshmori i Shenjte dhe Oshendr;
Irenarku, Deshmori i Shenjte.

PGRLGSHORJA E STEFANIT TG RI,
T. IV, 0 IPSOTHIS
Si i stervitur Ashketi ncper malet, dermove
gjithe ushterit’ e armikut, me armet e pamundura te Kryqit Shpetimtar, dhe u-nise per deshmhn, u-perveshe si burre, vrave Mbretin Kopromm, me sepaten e beses, dhe per keto kurore
merr ne qell, Deshmor i Shenjte, Stefan i kujtuarshim.
29. Paramoni dhe Fillumeni, Deshmoret e Shenjte.
30. Shen Andreu, Apostulli i Shenjte, i lavdermr
dhe emer-shkelqyer.

PGRLGSHORJA E SHGN ANDREUT, T. IV.
Si i pareftuari i Apostujve, dhe vellaj i Kryetarit, lutju Zotit te gjithesise o Shen Andrë, t’ i
fale paqen botes se tere, dhe shpirteve tona perdellimin e math.
THIRRTORET, T. T. IV, TIIMAS.
Si te te levdojme o Apostull? Si nje qell qe na
tregove, çdo lavdi te Zotit Krisht; shkrepetfm qe
e shkelqeve, tere boten me ndriçim; si re e cila
derdhi shi prej qlellit; si ene plot me vere te çudiçime, qe u jep defrim dhe urtesl, zëmrave dhe
gjithe shpirteve. Te lutemi, nermjeto per në dhe
na shpeto.
Si te te levdojme o Apostull? Si nje lume te Pa-
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rajses, qe na rjeth e na vadit; si nje arke me nje
dhjate, qe na fali Zoti Krisht; si dlell shpirteror
qe na ndriçon me gas; si drite qe shkelqën ne mes
te Klsheve; Buk' e Shenjte e Alltareve, Kup’ e
Kungates se Shpirtit Shenjt. Te lutemi, nermjeto per në dhe na shpeto.
Si te te levdojme o Apostull? Meshetar per sakramentat, perendore te Jesujt; themeltar i
Krishterimit, qe ne Kishen predikon; qe pllakat
ke latuar te kumandave, qe lig-jen ke perhapur,
dhe nje hir te ri, qe nga Sion’ e Profëteve, e prokllamove o Shen Andrë. Te lutemi, nermjeto per
në dhe na shpeto.
Si te te levdojme o Apostull? Si thesar te pasurive, te panumerta ne qell; a si mjek a si sheronjes, per çdo zemer dhe çdo shpirt; si shokun e
patundur dhe leçitesin, e dogmave te mirelajmeruara; tituj ke te shum’ o Shen Andrë, dhe je nje
pus i virtutave. Te lutemi, nermjeto per në dhe
na shpeto.
Si te te levdojme o Apostull? Si Dishepull qe leçite, Shpetimtarin Jesu Krisht; si nje mjek qe
pasionet, i sheron per çdo besnlk; si diell shpirteror qe na ndriçon me gas; kollone dhe themël i
gjithe Kfsheve; ti qe perhape o Andrë, Ungjillin
e Zotit Krisht. Te lutemi, nermjeto per në dhe
na shpeto.
Si te te levdojme o Apostull? Meshetar i urtesise, i vertete dhe besnlk, ti qe shkrove dhe leçite,
çdo mesim dhe porrosi, kollon, e gjithe Kisheve te
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Zotit Krisht, keshtjëir e patronditur e besnikeve. Te shuma dhe te panumerta, dhuratat e doktrinave. Te lutemi, nermjeto per në dhe na shpeto.
LAVDI DHE TANI, T. II. Rjetat e plshqeve,
Andrë i neverite, edhe gjahtar i Krishtit, u-bere
dhe u çpalle, Ungjillin mekatareve.
PASVARGJET, T. T. IV, 0 TU PARADHOKSU
Ç' eshte kjo çudf dhe kjo habi! Ay qe ish peshkatar, na u-çfaq Apostull tani, dhe gjahtar i njëresve, peshkatari i qlellit; me rjete f jalesh, kombet i ze si pishq; me tonje Kryqi, boten perpjët’ e
heq. Oh ç’ f are gjah te math, na i solli Zotit Krisht
ky Shenjt i Math! Pra atë e lusim sot, me brohorl dhe mall.
Ç’ eshte kjo çudl dhe kjo habi! Na e dergoj Zot’
i Math, Shen Andrene prej qiellit, dele midis iijqerve, po ay nuk u-tremp aspak, bishat i beri,
shqerra me bes’ e fe; boten e tere, me predikim e
ndroj. Sa vepra pa tregim, na ke ber’ o Apostull
i Zotit Krisht! Pra atë e lusim sot, me brohorl
dhe mall.
Ç’ eshte kjo çudi dhe kjo habi! Si pus per në po
buron, uj’ e vala me urtesi, per te gjithe njërezit,
Apostulli i Zotit Krisht; prej tij doktrinat, rjedhin posi lumënj, hir dhe sherime, kunder lengatave. Sa vepra me lavdi, dhe çudi ke bere ti o Shen
Andrë! Pra atë e lusim sot, me brohorl dhe mall.
LAVDIDHE TANI, T. II. Rjetat me vrap i lë,
dhe Krishtit pas i vajte, dhe njërezit i ktheve, me
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driten e Ungjillit, Andrë dhe vdiqe si Deshmor.
NDGNJGSORET, T. I, TON TAFON SU
Dishepull me lavdi, qe u-ftove i pari, prej Zotit
Jesu Krisht, te kremtojme me hymne, Andrë
Shen Apostull me nam, te therresim me ze te
math: Grigjen e shpeto, e mpro e ruaj perhere,
prej rezlkeve, prej çdo nevoje dhe helmi, dhe gjithe mundimeve.
LAVDI DHE TANI. 0 Zonje Shen Marl, en’ e
shenjte e Zotit, na ngrer dhe na shpeto, në qe
humpme çdo shprese, qe vdesim dhe mbytemi,
ncper llomat e fajeve, ti e vetem je, shpetim i
çdo mekatari, ti je ndlhmese, dhe ti je mprojtje e
forte, e gjithe besnlkeve.
T. III, THIAS PISTEOS
Ti i pari je, qe gjete Krishtin, nga Dishëpujte,
Andrë i lumur, qe ke leçitur porosit’ e tij me ze
te math, dhe fluturove neper boten kudo si zok,
edhe i ndrite gjithe kombet dhe popujte; pra iulut atl, o Shenjt Apostull i Math, tu fale pcrdellimin gjithe njëresve.
LAVDI DHE TANI. Zonje Shen Mari, banës'
e Fjales, Nen’ e Zotit Krisht, o Virgjereshe, qe
kapercën nga bukuria gjithe Gngjejte, hith nje
sy permi në qe te lutemi, se prej mekatave te zeza po mbytemi. Birit pra iu-lut, o Nene Mari Hyjlindese, shpetimin te na fale mekatareve.
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T. T. I, TON SINANARKHON
Apostullin Andrë le ta lavderojme sot, Ungjillorin e Fjales edhe leçitesin, predikonjesin e
kombeve dhe popujve, se na mesoj dhe na tregoj,
si ta njohim Zotin Krisht, te vëtemin Bir te Zotit; dhe nermjeton prane tij pa prere, per shpetimin e besnikeve.
LAVDI DHE TANI. Virgjereshe dhe Nene
Mari Hyjllndese, qe hidherimin e Eves e ktheve
ne gezfm, te hymnojme në besniket dhe te falemi,
se na çlirove ploterisht, nga mallkimi prinderor
o Zonj’ e permibekuar; nermjeto pra per në pa
prere, qe te shpetojme prej rezikeve.
SHALLESA KREMTORE
Qe prej djalerise, shume pasione me leftojne,
po ti perkrah-me dhe shpetome, o Shpetimtari im.
Ju qe urreni Sionen, do te turperoheni prej Zotit, dhe do te fishkeni si bari ne zjarr.
LAVDI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, merr
jete çdo shpirt, dhe lartesohet ne paqesi, dhe
ndriçohet prej njesise Trinisore mistikerisht.
TANI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, rjedhin
bnrimet e hirit, dhe vaditin tere kriesen per jetelindje.
PARGVARGU. Fama e tij u-perhap ne tere boten.
UNGJILLII MGNGJEZIT PAS MATTHEUT
M’ ate kohe, Jesuj, tek po bariste anes detit te
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Galilese, pa dy vellezer, Simonin, i cili quhej Pjeter, edhe Andrenc te vellan’ e tij, qe po hithnin
rjeten ne detin, se ishin peshkatare, dhe u tha:
“Ejani pas meje, dhe une do tju benj peshkatare
njërezish.” Edhe ata menjehere i lane rjetat, edhe i rane pas. Edhe passi shkoj s' andejmi, pa
dy vellezer te tjere, Jakobin te birin e Zebedeut,
edhe Joanin, te vellan’ e tij, tok me Zebedeun, t’
atin e tyre, qe po ndreqnin rjetat ne anien e vete,
dhe i thirri. Dhe ata menjehere e lane anien dhe
t ’ atin e vete, dhe i rane pas. Edhe Jesuj shetitte
neper tere Galilene, edhe predikonte ne sinagojat e tyre, edhe leçitte Ungjillin e Mbreterise, edhe sheronte çdo semundje dhe çdo lengate neper popullin.
Psalmi 51 va ze.

LAVDI. Me nermjetimet e Apostullit, o meshireplot, shuaji paudhesit’ e mia.
TANI. Me nermjetimet e Hyjlindeses, o meshireplot, shuaji paudhesit’ e mia.
Meshirome, o Perendi meshireplot, edhe shimji paudhesit’ e mia.

T. II. I pareftuari, Andrë qe ke pesuar, si vete
Shpetimtari, per në pa prere lutu, shpetona prej
demoneve.
SHKURTORJA, T. II, TIN EN PRESVIES
Andrene burrin me emer edhe me pune, edhe
te parin Dishepull te Shpetimtarit, edhe te vella-
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ne e Kryefronesit, le ta kendojme se ati edhe neve na therrët: E gjetme çlironjesin pra priteni.
SHTGPIA
Davidi qe lartazi e ndalon mekatarin t’ i tregonje lavdite e Perendise, po na jep mesime per
punen e beses, dhe na keshillon me lote te shuma.
Degjojani zerin sot, edhe mos e hidheroni si Israeli, se na thote me Psalmin pasonjes: Kendojeni
Zotin mi tere dhene! E gjetme çlironjesin! Pra,
priteni!
SINAKSARI
Me tridhjete te ketl muaji, kujtojme Shen Andrene, Apostullin e Pareftuar, te lavderuar dhe
emershkelqyer.
Gjithe sot, kujtojme Frumentin, Atin tone 0shenar, peshkopin e Hindit.
Me nermjetimet e tyre, o Perendl, meshirona. Amln.
Kendohen Zbritesoret e para (A) te Kershendellave:

ZBRITGSORET, T. I, KHRISTOS JENNATE
I - A. Ja Krishti lint lavderojeni; ja Krisht’ i
qellit vjen dilni priteni; ja Krishti mi dhene
ngrëhuni; Zotin pra e kendoni lart e mi dhë, dhe
me ngazellime, perhymnojeni me mall, popuj
dhe me lavdf.
III - A. Perpara nga jetet, lart ne qell, ti ke
lindur prej Atit si Bir, edhe tani prej Virgjere-
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shes, si nje foshnje u-çfaqe, o Krisht Perendi te
falemi: Ti qe na ngrite perpjete me nder, o Zot
i Shenjte je.
IV - A. Shkop nga renja e Jesseut je, dhe lule
prej asaj o Krisht, ke lulezuar prej Hyjlindeses,
prej mali hieplot, dhe te dendur me lisa, dhe umisherove prej Marise, dhe linde o Perendi: Zoti
i fuqishim lavdi me ty.
V - A. 0 Zoti i paqes, o Ate me hir, per shpetimin e njëresve Gngjellin, qe paqen perendore
sjell, dergove permi dhë; sot pra te udhehequr
me drite Perendie, qe menate ngrlhemi, dhe lavderojme njeridashesin.
VI - A. Si Profeti Shen Jona, passi u-gelltit
ne det, pre j peshkut te math, dolli dhe nuk u-nga,
gjithashtu tani, edhe Fjala e qellit Jesuj Shpetimtar, shkoj nga gjir’ i Virgjereshes dhe Hyjlindeses, se u-misherua pa pesim, edhe Nenen e
la te pacënshime.
VII - A. Tre Djemat qe u-rritne besemire, trimerlsht perbuzne urdherin e shtypesit, nga furra dhe zjarri nuk u-trempn' aspak, po ne flage
dhe ne prush, me kenge faleshin: 0 Perendi ateror, je i bekuar.
VIII - A. Furra veseplote na tregoj nje shembell, te çudise qe shkeli natyren, se ajo s’ i dogji
Tre Djemat qe priti; ashtu dhe zjarri i qellit s’ e
ngau Virgjereshen aspak. Pra le ta hymnojm’ e
le t’ i falemi: E bekoni te gjithe Zotin me ze te
math, dhe e lartesoni permi te gjitha jetet.
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IX - A. Mistër te çudiçim, shikonj clhe s’ e
marr dot vesh; se si qell nje shpelle ndrit fron
Kerubik u-çfaq Virg'jeresha; dhe grazhd' i vog’d, e nxuri atë qe bota nuk e nxe, KrishtH Perendi; e madheshtojme pra me kenge sot
DGRGIMGSORET, T. III, EPESKEPSATO
Shpetimtari Zoti Krisht, posa te gjeti te thirri,
te parin prej Dishëpujve, Andrë o Apostull me
nam, pra si i Pareftuari, dhe vllaj i Pjetrit falna,
shpetimin e shpirteve.
Na linde o Hyjlindese, Jesune Krishtin P ^rendl, qe tere boten e shpetoj, nga Ferri i demoneve;
shpetona nga semundjet pra, nga helmet dhe
mekatat, me lutjet e dhëmpshura.
LAVDGRIMET, T. I, TON URANION
0 Bethsaide gezohu se ja luadhi yt, na ndriti
dhe na f ali dy zambake dy lule, Shen Pjetrin dhe
Andrene mistikerisht, dy leçites te Zotit Krisht,
me hir qellor te mirosur dhe me bekfm, qe deshmuan me trimeri.
Andrë kecë dhe gezohu se prite Dlellin, dhe
Driten edhe Fjalen, dhe lavdine qellore, dhe Krishtin jetedhenes dhe Shpetimtar, e leçite me bes’
e mall; atf iu-lut pa pushuar per gjithe në, per
shpetimin e besnlkeve.
0 Apostull i degjuar i Shpetimtarit Jesu, uzgjodhe si i pari, per leçitjen e Fjales; Shen Pjetrin kur e pë i thirre o vlla: Ja Messia ja Zoti
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Krisht, ja ku e gjetme atë qe na lajmeroj, çdo
Profët i Shkripturave.
LAVDI, T. T. IV. Le ta lavderojme Shen Andrene, leçitesin e beses, dhe sherbetorin e Fjales,
se i çliroj njërezit nga Ferri me anen e Kryqit,
edhe i shpuri ne udhen e Perendise me anen e Ungjillit, edhe nermjeton gjithenjë per shpetimin e
besnlkeve.
TANI. Hyjllndesen Bethlehëm, prit-e se ja ku
po te vjen; driten qe s’ perendon, do te linde per
njerine; Gngjejte çuditen ne qiellin lart, njërezit
kendojne kudo permi dhë. Mage qe nga Lindja,
tri dhuratat sillini dhe blatojini. Barinj e lavderoni, Trishenjtorin kendojini me fyejte. Çdo frymesor, e kendofte Zotin e jetes.
SHKURTORJA, T. III, I PARTHENOS
Virgjeresha sot po vjen, ne Bethlehëm per te
lindur, Fjalen e perjëtshime, brenda ne shpellen
se fshehti. Vallezo, e tere bota dyke degjuar, lavdero, bashke me Gngjejt’ e me Barinjte, Perendm’ e ameshuar, qe desh te çfaqet, si djal’ i ri
permi dhë.
Kjo Shkurtore kendohet ne Meshen pas Hyrjes se Vogel qe me 26 te Nentorit gjer me 2k te Dhjetorit.

APOSTULLI
Fama e tij u-perhap ne tere boten. Qelli tregon
lavdine e Perendise.
Prej Letres I se Palit per Korinthianet.
Vellezer, Perendia na çfaqi në Apostujte si te
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funtme ne vdekje e siper, se u-beme theater per
boten edhe per Gngjejte edhe per njërezit. Në te
marre per Krishtin, dhe ju te mençim me Krishtin; në te dobet, edhe ju te forte; ju te lavderuar,
edhe në te çnderuar. Edhe gjer ne oren e tanishme kemi url edhe etje, edhe jemi te çveshur edhe
te rrahur edhe te arratisur edhe te munduar, dyke punuar me duarte tona; kur shahemi, bekojme; kur ndiqemi, durojme; kur poshterohemi, falemi; jemi bere si gatrat e botes edhe si plehet e
te gjltheve gjer tani. Nuk jua shkruanj kcto qe
tju turperonj, po qe tju keshillonj si bijt’ e mi te
dashur. Se munt te kini dhjete mije mesonjes, po
nuke kini shume ater; se une ju kam lindur me
Jesu Krishtin me anen e Ungjillit. Ju lutem, pra,
bëhuni imitatoret e mi.
UNGJILLI PAS JOANIT
M' ate kohe, Joani ishte me dy Dishepuj te tij,
dhe e pa Jesune kur po bariste, dhe tha: “Ja
qengji i Perendise.” Dhe te dy Dishëpujte e degjuan qe foli keshtu, dhe i rane pas Jesujt. Edhe
Jesuj u-kthye, dhe i pa qe po i venin pas, edhe u
tha: “Ç’ doni?” Dhe ata e pyetne: “Rabbi, domethene Mesonjes, ku banon?” Edhe Jesuj u-pergjëq: “Eni dhe shikoni.” Dhe ata vajtin, edhe pane se ku banonte, dhe qendruan atë dite me atë,
se ora ishte nja dhjete. Nje prej atyre, qe e degjuan Joanin te flase, dhe pastaj i rane pas Jesujt, ishte Andreu, i vellaj i Simon Pjetrit. Edhe
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Andreu per se pari e hasi Simonin, te vellane,
dhe i tha: “E gjetme Messine, domethene Krishtin.” Edhe ia solli Jesujt. Edhe kur e pa Jesuj, i
tha: “Ti je Simoni, i biri Jonajt; ti do te quhesh
Kefa, domethene Gur.
KUNGATORJA
Fama e tij u-perhap ne tere boten.
TG KREMTET E DHJETORIT
1.

Naumi, Profeti i Shenjte.

PGRLGSHORJA E SHGN NAUMIT, T. IV.
0 Naum Profët i Shenjte, qe te kremtojme me
bese, nermjeto perpara Zotit, te shpetohen shpirtet tona.
2. Abakumi, Profeti i Shenjte.
3. Sofonia, Profeti i Shenjte.
U- Shen Barbara, Deshmorja e Madhe; Joan Damaskeni, A ti yne Oshenar.

PGRLGSHORJA E SHGN BARBARGS, T. IV.
Le ta nderojme Shen Barbaren, se grackat e
armikut i dermoj, dhe shpetoj prej tyre si nje
zok, me ndihmen dhe armen e Kryqit e nderuara.
PGRLGSHORJA E DAMASKENIT, T. T. IV,
ORTHODOKSIAS ODHIJE
Udheheqes Orthodoks, dhe mesonjes i beses
dhe i perkores je, se na ke ndritur si nje yll, dhe
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u-tregove si shembell e Kryeprifterve, i urte
Damaskën, te gjithe i ndriçove dhe i mesove ti,
lira e Shpirtit Shenjt. Lutju Krishtit Perendl, te
shpetohen shpirtet tona.
5. Sava i Shenjteruar, A ti yue Oshenar.

PGRLGSHORJA E SHGN SAVGS, T. T. IV,
TES TON DHAKRION SU
Me lote derdhur si rekë, shkretetiren e that’ e
vadite per lerim, dhe me vajtim dhe psheretim,
gjer nje qint here peme mblodhe per çdo mundfm; u-çfaqe pra si yll, dhe e ndriçove boten me
çdo çudi, o Sav’ i Shenjte Ate dhe Oshenar, lutju
Zotit Krisht Perendl, te shpetohen shpirtet tona.
THIRRTORET, T. T. I, KHERIS ASKITIKON
Lum ti o Sav’ i Math Ashketi, thesar dhe arke,
e shkelqyer e vojtjeve, se Kryqin mi sup e ngrite,
dhe Zotit Krisht pas i re, dhe sakrifikove, veten
pa kursim; deshirat e poshtera, trupesore perdhë
i shkel, dhe me virtuta, shpirtin tent e stolls e
ngre, dhe me zell qellor si Parajsen e larteson.
Pra sot ketu po mblidhemi, kremtojme kujtimin
tent, o Oshenar o Shen Save, dhe te perlotur te
lutemi; na mpro prane Zotit, dhe te gjitheve dhurona, meshire dhe shpetim.
Ndrit si thengjlll i ndezur ne qell, i frymesuar
si Prof etet prej Shpirtit Shenjt, ne boten f itove f ame, dhe predikove kudo, fjalet e Ungjillit plot
me ngazelllm; dhe driten qe s’ perendon, e per-
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hape kudo mi dhë, dhe shkretetiren e vesove qe
ldrtazi, dhe thengjijt’ e saj i flladite çuditerisht.
Pra Kryetari Zoti Krisht, kuroren e mundjeve,
te ka dhuruar o Ate edhe Parajsen e Gngjejve;
perpara ti j mprona, dhe te gjitheve dhurona, meshire dhe shpetim.
Shkalle qe lart ne qellin arrin, o At i Shenjte,
na u-çfaqe mi dhene ti, u-ngrite perpara Zotit,
dhe me Jesune po flet, Oshenar i lumur Ashketl
me nam, dhe driten e qlellit, dhe t’ Ungjillit te
Zotit Krisht, e predikove, nga tribunat e Kisheve, edhe njërezit i ndriçove me bes’ e mall. Pra
ne Parajsen je tani, dhe lutesh per gjithe në, qe
ta kremtojme kujtimin perunjerlsht dhe te lutemi; perpara tij mprona, dhe te gjitheve dhurona, meshire dhe shpetim.
LAVDI, T. II. Sav' Oshenar me nam, virtuta
ke leruar, çudira ke punuar, me lutje pra dhurona, Parajsen e Shenjtorevee.
TANI. Çdo shprese me ty e varr, Mari o Hyjlindese, Nen’ e Zotit Krisht, ti me ruaj perhër’ e
ti me mpro.
PASVARGJET, T. II, IKOS TU EFRATHA
Çfaqesh ne vogell, i zgjëdhuri i Zotit, dhe en' e
shenjteruar, o At i frymesuar, prej Krishtit dhe
prej Shpirtit Shenjt.
Kryqin ne dor' e mban, o Ashketi i lumur, dhe
djajte dhe demonet, fantazmat dhe kuçedrat, o
At’ i çkaterrove krejt.
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Djajte i shtype krejt, dhe faqebardhe dolle, me
Kryqin dhe me Krishtin, edhe u-lavderove, o Ate
Oshenar me nam.
LAVDI DHE TANI. Ti gjithenje na mpron,
nga çdo rezik i jetes, nga grackat e armikut, Satanit te pabese, o Save Oshenar me nam.
NDGNJGSORET T. I, TON TAFON SU.
Jetove shpirterlsht, permi dhene o Ate, i paster
dhe pa cen, si i zgjedhur i Zotit, si drite udhehëqese, e te gjithe besnikeve, pra te lutemi, te nermjetosh prane Krishtit, te shpetohemi, o Oshenar i degjuar, Shen Save lavdl me ty.
LAVDI DHE TANI. Si nene te Jesujt, qe te
gjithe te njohim, o Zonje Shen Mari, Virgjereshe
pas lindjes, perikim pra me ty me mall, si e mire
qe je per në; ty te kemi pra, në mekataret si
mprojtje, prej rezikeve, dhe shpetimtare ne
ngasjet, o Nene Hyjllndese.
T. T. IV, TIN SOFIAN
More Kryqin e Zotit tone Jesu, edhe pas e
vazhdove gjer ne mbarlm, dhe prape s’ u-ktheve
më, ne qytetet e njëresve, me permbajtje dhe vojtje, pesimet i vrave krejt, dhe e bere trupin tent
nje tempull te Shpirtit Shenjt; more pra dhurata,
per mundimet e renda, lengatat te na sherosh,
dhe demonet te na i dbosh, o Shen Sav’ Oshenar
me nam, lutju Krishtit Perendi, te na dhuronje
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ndjesen e mekatave, neve qe po e kremtojme, beserisht kujtimin tent.
IAVDI DHE TANI. Shpirtin tim te perunjur
o Shen Mari, qe ne shqoten e jetes brenda ne det,
po rrihet prej ëreve, dhe perpiqet prej valave, edhe nga barr’ e mekatit, po mbytet prej ujeve, edhe ne funt te Ferrit, po kridhet tani me vrap;
eja Virgjereshe, dhe me lutjet e nxehta, shpetome dhe shpjerme shpejt, ne liman dhe ne qetesl,
se me bese po te therrës: Lutu-i Birit Jesu Krisht,
te na dhuronje ndjesen e mekatave, se me ty kemi shprese, gjithe te pavyerit.
T. T. IV, TIN SOFIAN
Çdo te mire te jetes prapa e lë, edhe ndonese
kishe trupin mi dhë, u-bere si Gngjejte, edhe rronje ne qlellin; se per çudi i shove, pesimet e trupit tent, edhe shok i Trinise, u-çfaqe me lumeri;
pra sheron semundjet, dhe lengatat e trupit, dhe
dbon çdo demon te lik, me nje fja! e nje porrosi,
0 Shen Sav’ Oshenar me nam, lutju Krishtit Perendl, te na dhuronje ndjesen e mekatave, neve
qe sot e kremtojme, beserisht kujtimin tent.
LAVDIDHE TANI. Ti o porte qellore, o Shen
Mari, ti o mali i shenjte plot me shkelqim, o re
udhehëqese, ti o shkalle e qëllshime, ti o Parajs'
e mëndeshme, per Even shpetonjese, ti o thesar
1jetes, i shtrenjte i çmuarshim; ti o Nen’ e Shenjte, ti shpetimin na solle, nga fajet e prinderve,
dhe mallkimet e gjysherve. Perandaj te therre-
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sim: Nermjeto prane Birit tent, te na dhuronje
ndjesen e mekatave, neve qe sot e kremtojme, beserisht kujtimin tent.
SHKALLESA KREMTORE, T. IV
Qe prej djalerise, shume pasione me leftojne,
po ti perkrah-me dhe shpetome, o Shpetimtari im.
Ju qe urreni Sionen, do te turperoheni prej Zotit, dhe do te fishkeni si bari ne zjarr.
LAVDI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, marr
jete çdo shpirt, dhe lartesohet ne paqesi, dhe
ndriçohet prej njesise Trinisore mistikerisht.
TANI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, rjsdhin
burimet e hirit, dhe vaditin tere kriesen per jetelindje.
PARGVARGU. Vdekja e Oshenarit esht e
nderuar perpara Zotit.
UNGJILLII MGNGJEZIT PAS MATTHEUT
Zoti u tha Dishëpujve: Te gjitha mi ka dorezuar im Ate; dhe asnjë nuk e njeh Birin pervëç
Atit; edhe asnjë nuk e njeh Atin pervëç Birit edhe ati, te cilit Biri do tja zbulonje. Ejani tek une
te gjithe te lodhurit edhe te ngarkuarit, edhe
une do tju preh. Ngrëreni zgjedhen time mi veten tuaj, dhe mesoni prej meje qe jam i bute dhe
i perunjur nga zemra, dhe do te gjeni prehje ne
shpirtin. Se zgjedha ime esht e lehte.
Psalmi 51 pa ze.

LAVDI. Me nermjetimet e Oshenarit, o mc-

D H JET O R I

369

shireplot, shuaji paudhesit’ e mia.
TANI. Me nermjetimet e Hyjlindeses, o meshireplot, shuaji paudheslt’ e mia.
Meshirome, o Perendi meshireplot, edhe shuaji paudhesit’ e mia.

Sav’ Oshenar me nam, virtuta ke leruar, çudira ke punuar, me lutje pra dhurona, Parajsen e
Shenjtoreve.
SHKURTORJA, T. T. IV, TIIPERMAKHO
Prej foshnjerise, u-blatove si kurban me mall,
dhe me virtutat, shkrepetive Save Oshenar, per
ate qe te bekoj para se te lintnje. Dhe u-çfaqe,
si i paP i Oshenareve, dhe si kollonizator i shkretetirave; te therrës pra sot: Lum ti o Ashketi i
Math.
SHTGPIA
Desherove urtesine qe prej foshnjerise, o Save
At’ i Shenjte Oshenar, dhe u-ndave prej botes
dhe u-ngjite ne qell, ku fitove kuroren e pafishkur te Oshenareve, dhe u-lavderove prej Krishtit
ne Parajsen e Shenjtoreve. Perandaj, pra, te therresim sot: Lum’ ti o Ashketi i Math.
SINAKSARI
Me pese te keti muaji lusim Saven e Shenjteruar, Atin tone Oshenar.
Gjithe sot, kujtojme Anastasin, Deshmorin e
Shenjte.

370

K REM TO RE

Gjithe sot, Diogjeni, Deshmori i Shenjte, mbaroj jeten i vrare me gure.
Gjithe sot, Averqi, Deshmori i Shenjte, mbardj
jeten i vrare me shpate.
Gjithe sot, Noni, Ati yne Oshenar, mbaroj jeten ne paqe.
Me nermjetimet e tyre, o Perendi, meshirona. Amin.
ZBRITGSORET, T. I, KHRISTOS JENNATE
I - A. Ja Krishti lint lavderojeni; ja Krisht’ i
qellit vjen dilni prlteni; ja Krishti mi dhene
ngrëhuni; Zotin pra e kendoni lart e mi dhë, dhe
me ngazellime, perhymnojeni me mall, popuj
dhe me lavdl.
III - A. Perpara nga jetet, lart ne qell, ti ke
lindur prej Atit si Bir, edhe tani prej Virgjereshes, si nje foshnje u-çfaqe, o Krisht Perendi te
falemi: Ti qe na ngrite perpjete me nder, o Zot
i Shenjte je.
IV - A. Shkop nga renja e Jesseut je, dhe lule
prej asaj o Krisht, ke lulezuar prej Hyjlindeses,
prej mali hieplot, dhe te dendur me lisa, dhe umisherove prej Marise, dhe linde o Perendi: Zoti
i fuqishim lavdi me ty.
V - A. 0 Zoti i paqes, o Ate me hir, per shpetimin e njëresve Gngjellin, qe paqen perendore
sjell, dergove permi dhë; sot pra te udhehequr
me drite Perendie, qe menate ngrihemi, dhe lavderojme njeridashesin.
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VI - A. Si Profeti Shen Jona, passi u-gelltit
ne det, prej peshkut te math, dolli dhe nuk u-nga,
gjithashtu tanl, edhe Fjala e qellit Jesuj Shpetimtar, shkoj nga gjir’ i Virgjereshes dhe Hyjlindeses, se u-misherua pa pesim, edhe Nenen e
la te pacënshime.
VII - A. Tre Djemat qe u-rritne besemire, trimerisht perbuzne urdherin e shtypesit, nga furra dhe zjarri nuk u-trempn’ aspak, po ne flage
dhe ne prush, me kenge faleshin: 0 Perendi ateror, je i bekuar.
VIII - A. Furra veseplote na tregoj nje shembcll, te çudise qe shkeli natyren, se ajo s’ i dogji
Tre Djemat qe priti; ashtu dhe zjarri i qellit s' e
ngau Virgjereshen aspak. Pra le ta hymnojm’ e
le t’ i falemi: E bekoni te gjithe Zotin me ze te
math, dhe e lartesoni permi te gjitha jetet.
IX - A. Mistër te çudiçim, shikonj dhe s’ e
marr dot vesh; se si qell nje shpelle ndrit; fron
Kerublk u-çfaq Virgjeresha; dhe grazhdi i vogel, e nxuri atë qe bota nuk e nxe, Krishtin Perendl; e madheshtojme pra me kenge sot.
DGRGIMGSORET, T. III, FOS ANALIOTON
0 shkretetire gezohu, dhe lulezo si zambaku,
se t’ i ka shtuar pallatet, dhe bijte Sava i Shenjte,
dhe ti o vend’ i Jordanit, kecë dhe ngazellohu, ne
diten e sotme.
Ti o keshtjëll’ e florinjte, me dymbedhjete fortesa, o fron qe ndrit posi dielli, ku Mbreti rri me
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Shenjtoret, ti o çudi qe s’ ke kufl, o Nene Virgjereshe, qe Zotin na linde.
LAVDGRIMET, T. I, TON URANION
Ti qe perbuze te mirat e ketl shëkulli, dhe pate
mall per qellin, edhe per shkretetiren, o Save
Oshenar te gjithe na fton, ta kremtojme kujtimin tent, se prane Zotit perherc po nermjeton,
per shpetimin e besnikeve.
Ne bote s’ deshe gje tjater pervëç virtutave,
me to e lavderove, permi dhene sa vojte, Jesune
Shpetimtarin me ngazelllm, dhe fitove lavdl ne
qell, edhe sherime lengatash po na buron, o Shen
Sav' Oshenar me nam.
I mir’ i matur i bute edhe i embel fort, ke qen’
o At i Shenjte, permi çdo njeri t jater, dhe tempull
shpirteror i Zotit Jesu, u-tregove ketu mi dhë, edhe dhurata sheronjese po u fal, pasurisht adhuronjesve.
LAVDI, T. II. Sav’ Oshenar me nam, ne boten
u-degjove, demonet i dermove, dhe Gngjejt’ i arrive, dhe shpirtet tona i shpeton.
TANI. Zonje Hyjlindese, me lutje prane Birit,
çlirona nga mekatat, shpetona dhe dhurona, Parajsen e Shenjtoreve.
SHKURTORJA, T. IV, I PARTHENOS.
Virgjeresha sot po vjen, ne Bethlehëm per te
lindur, Fjalen e perjëtshime, brenda ne shpellen
se fshehti. Vallezo, e tere bota dyke degjuar, lav-

D H JET O R I

373

dero, bashke me Gngjejt’ e me Barinjte, Perendln’ e ameshuar, qe desh te çfaqet, si djal' i ri
permi dhë.
APOSTULLI
Vdekja e Oshenarit esht e nderuar perpara
Zotit. Si do tja çpaguajme Zotit te gjitha te
mirat?
Prej Letres se Palit per Hebrenjte.
Vcllezcr, bindjuni krëreve tuaj, dhe degjojini;
se ata vigjellojne per shpirtet tuaja, meqëneqe
do te japin fjale per ketë gje; se atehere do ta
bejne me gezim dhe jo dyke psheretitur; edhe
kjo nuk esht e dobishme per ju. Faluni per në,
se jemi te bindur qe kemi ndergjëgjie te kthjellct, se jemi perpjekur te sillemi mire me te gjithe; dhe më teper ju lutem ta beni ketë gje, qe te
vendosem më shpejt prane jush. Edhe Perendia
i paqes, i cili e ngriti se vdëkuresh barine e math
te dhenve, Zotin tone Jesu, me gjakun e dhjates
se perjetme, ju stervitte per çdo vepcr te mire,
qe ta mbaroni deshiren e tij, dhe ju befte si ta
gjenje te pelqyer me anen e Jesu Krishtit, i cili
paste lavdi ne jetct e jëteve. Amin.
UNGJILLI PAS LUKAJT
M’ atë kohe, Jesuj qendroj ne nje fushe me
grupin e Dishëpujve dhe me nje shumice te madhe prej populli nga e tere Judea dhe nga Jerusalemi dhe nga anedeti i Tyres edhe Sidones, te
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cilet kishin ardhur qc ta degjonin dhe te sheroheshin prej semundjeve dhe demoneve, edhe beheshin te shendoshe. Dhe populli i tere deshnin
ta preknin; se nje force dilte prej atl, edhe i sheronte te gjithe. Dhe Jesuj i ngriti syte mi Dishëpujte, dhe u tha: “Lum’ ju te varferit, se Mbreteria e Perendise eshte juaja; lum’ ju qe jini tanl
te uret, se do te nginjeni; lum’ ju qe qani tanl, se
do te qeshni; lum’ ju, kur njërezit do tju urrejne,
dhe do tju çkisherojne, dhe do tju perqeshin, dhe
do tjua nxijne emrin per te Birin e njeriut. Gezohuni atë dite, dhe ngazellohuni, se roga juaj
do te jete e madhe ne qell.”
KUNGATORJA
I drejti do te kujtohet per jete.
6.

Shen Kolli.

PGRLGSHORJA E SHGN KOLLIT, T. IV,
KANONA PISTEOS
Kanun i beses, edhe kor’ e butesise, mesonjes
i perkores, ndrite perpara besnlkeve, me te verteten e puncve; perandaj i fitove me perunjesine
te lartat, me varferine te pasurat. At i lavderuar
Peshkop Shen Koll, lutju Zotit Krisht Perendi,
te shpetohen shpirtet tona.
THIRRTORET, T. II, OTE EK TU KSILLU
Myrat i bekove me banim, myrre e vertete uçfaqe, si u-mirose me shpirt, o kryepeshkop Shen
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Koll, o meshetar i Jesujt, dhe fytyrat ua miros,
atyre qe vijne, plot me bes’ e pietët per te kremtuar me mall, edhe i shpeton qe te gjithe, prej çdo
hidherimi dhe zie, se perpara Krishtit nermjeton per në.
Mundje sipas emrit luftetar, per besnikun popull u-çfaqe, ne ngasje dhe ne rezik, o kryepeshkop Shen Koll, o sherbetor i Jesujt, se kudo qe te
fton dikush, arrfn menjehere, edhe i shpeton me
vrap, dhe mall perfkesit, se perhere diten dhe naten, i shpeton me enderr dhe bese, prej rezikeve
dhe ngaterrimeve.
Mbretin Kostandin e lajmeron, bashke me Ablabin ne enderr, i keshillon dhe i tremp, dhe keshtu i porroslt: Me vrap leshojini, gjith’ ata qe
burgoste sot, pa shkak dhe pa hake, se per vrasjen s’ kane faj se s’ kane bere asgjë, se sikur te
mos i çlironi, lutje do te benj prane Zotit, qe pas
vepres suaj te denoheni.
Ndihmes i palodhur dhe besnik, per nevojat
dhe per reziket, je gjithenjë pa dyshim, o kryepeshkop Shen Koll, o predikonjes i math, permi
dhë edhe permi det, per lark e per afer, se i zemerdhempshur je, dhe nermjeton pa kufl, perandaj te mbledhur therresim, nermjeto per në prane Zotit, dhe shpetoji shpirtet e besnikeve.
LAVDI, T. II. 0 Kryeprift Shen Koll, o meshetar i Zotit, te lutemi degjona, me lutje shigurona,
Parajsen e Shenjtoreve.
TANI. Zonje Hyjlfndese, me lutje prane Birit,
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çlirona nga mekatat, shpetona dhe dhurona, Parajsen e Shenjtoreve.
PASVARGJET, T. T. I, KHERIS ASKITIKON
Lum’ ti o Shenjt i pare mi dhë, ti o thesar dhe
ti o ark’ e virtutave, kanun i shenjteruar i prifterise Jesujt, dhe bari i mire i besnlkeve; pishtar’ i
triumfit, i lavderuar pas ëmerit, qe me meshire,
po perunjesh edhe degjon, te perluturat e te gjithe lengonjesve; mprojtesi i te shtypurve, çlironjes dhe ruajtes, per gjith’ ata qe po lusin te
kremten tende me bes’ e mall. Iu-lut Jesu Krishtit, te na mpronj’ e te na fale, meshire dhe shpetim.
Lum’ ti o Shenjt i urte me nam, ti o banese e
Trinise dhe Gngjejve, kollon’ e fort’ e Klshes, edhe perkrahes besnik, i te raskapiturve dhe te
lodhurve; o yll i te mjëreve, qe me anen e rëzeve,
çan erresiren, dhe furtunen e hëlmeve, ti qe ndrit
ne qell, o Shen Koll o kryepeshkop; ti o liman i
lundrave, i qete i dëteve, ku po perikin te mjeret
edhe shpetojne prej shqotave. Iu-lut Jesu Krishtit, te na mpronj’ e te na fale, meshire dhe shpetlm.
Lum’ ti o Shenjt i mbushur me zell, qe i shpetove nga nje vdekje e turpshime, ata qe ishin denuar, pa bere faj dhe me kot, dyke u-fanesur neper ënderrat; Shen Koll o kryepeshkop, o burimi
i Myrave, qe pa pushuar, na miros edhe na vadit,
edhe na shpeton prej peslmeve ndotese; draper
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qe kore ëgjerat, e gjith’ heretlkeve, edhe doktrinat e zeza, te Ariosit dhe shokeve. Iu-lut Jesu
Krishtit, te na mpronj’ e te na fale, meshire dhe
shpetim.
LAVDI DHE TANI, T. II. 0 Shenjt i math me
nam, njeri i Perendise, dhe meshetar i Krishtit,
edhe kollon’ e Kishes, pa prere nermjeto per në.
NDENJESORET, T. I, TON TAFON SU
Shkelqeve permi dhë, me çudl dhe me reze,
Shen Koll peshkop i math, dhe levize çdo gjuhe,
per kenge dhe per lavderlm, te Jesujt qe te lavderoj; pra ati iu-lut, te na shpetonje perhere, prej
rezikeve, në qe me mall te nderojme, i zgjedhur
i Aterve.
LAVDI DHE TANI. 0 Zonje Shen Mari, en’ e
shenjte e Zotit, na ngrer dhe na shpeto, në qe
humpme çdo shprese, qe vdesim dhe mbytemi,
neper llomat e fajeve; ti e vetem je, shpetim i
çdo mekatari, ti je ndlhmese, dhe ti je mprojtje e
forte, e gjithe besnikeve.
T. IV, EPEFANIS SIMERON
Ti u del besnikeve, mprojtes perhër’ o i lumur,
dhe prej gjithe hëlmeve, po i shpeton me dhempsheri, o bukurl e Shenjtoreve, Shen Koll i ndriçim, lavdl e besnikeve.
LAVDI DHE TANI. Virgjereshe mprojtese,
per çdo nevoje, nermjeto per gjithe në, qe kemi
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shprese pcrmi ty, dhe na shpeto prej rezikeve, o
Nen' e Krishtit, o ndihm’ e besnikeve.
T. IV, TAKHI PROKATALLAVE
Si mprojtes i Kisheve, te Shpetimatrit Jesu, uçfaqe Shen Koll i math, rezove plot me kuxim,
doktrinat e shtrembera; theve heretiket, dhe kanun u-tregove, ndrite gjith’ Orthodokset, dhe pa
prere po lutesh, perpara Krishtit per te gjithe,
besniket dhe pasonjesit.
LAVDI DHE TANI. 0 Zonje Hyjlindese, kerkesat tona i prit, dhe shpjer-i te lutemi, perpara
Birit Jesu, dhe Zotit te qiellit; nxirna nga çdo
shtrengese, se me ty perikim, thyeji te paudhet,
dhe dermoji armiqte, qe na leftojne pa prere, ti
o mprojtje e besnlkeve.
SHKALLESA KREMTORE, T. IV
Qe prej djalerise, shume pasione me leftojne,
po ti perkrah-me dhe shpetome, o Shpetimtari im.
Ju qe urreni Sionen, do te turperoheni prej Zotit, dhe do te fishkeni si bari ne zjarr.
LAVDI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, merr
jete çdo shpirt, dhe lartesohet ne paqesi, dhe
ndriçohet prej njesise Trinisore mistikerisht.
TANI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, rjedhin
burimet e hirit, dhe vaditin tere kriesen per jetelindje.
PARGVARGU. Vdekja e Oshenarit esht e
nderuar perpara Zotit.
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UNGJILLII MGNGJEZIT PAS JOANIT
Zoti u tha Judenjve, qe i kishin ardhur: “Me te
vertete, me te vertete po ju them: Ay, qe nuke
hyn nga dera ne hoborrin e dhenve, po ngjitet
gjëtkazi, ay eshte vjedhes edhe kusar, edhe ay,
qe hyn nga dera, ay eshte bariu i dhenve. Atl ia
hap deren portari, dhe ay i therrët me emer
dhente, dhe i nxier jashte. Dhe kur i nxier jashte
dhente, barët perpara atyre, dhe dhente i vene
pas, se ia njohin zerin. Se nuk i vene pas nje te
huaji, po ikin prej tij, se nuk ua njohin zerin te
huajve.” Kete parabolle ua tha Jesuj, po nuk i
muarne vesh ato, qe u thoshte. Jesuj, pra, u tha
perseri: “Me te vertete, me te vcrtetc po ju them
se une jam dera e dhenve. Te gjithe ata, qe kane
ardhur perpara meje, jane vjedhes edhe kusare,
edhe dhente nuk i degjuan. Une jam dera. Ay, qe
hyn me anen time, do te shpetonje, dhe do te hynje, dhe do te dale, dhe do te gjenje kullotje.”
Psalmi 51 pa ze.

LAVDI. Me nermjetimet e Kryepriftit, o meshireplot, shuaji paudhesit’ e mia.
TANI. Me nermjetimet e Hyjlindeses, o meshireplot, shuaji paudheslt’ e mia.
Meshirome, o Perendi meskireplot, edhe shuaji paudhesiV e mia.

T. II. Lum’ ti o Kryeprlft, o punetor i vreshtes,
qe solle peme shume, hyr ne gezim tc Zotit, Shen
Koll dhe nermjeto per në.
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SHKURTORJA, T. III, I PARTHENOS.
0 Shcn Koll i Myrave, kryepeshkop u-tregove,
porrosit’ e Zotit Krisht, sipas Ungjillit i pcrmbushe, shpirtin tent, pcr besniket e dorezove; popullin, nga çdo rezik e shpetove; perandaj u-shenjterove, me hir te Zotit, o Kryeprift i Math.
SHTGPIA
Le ta lavderojme Shen Kollin, barine dhe mesonjesin e Myrave, meshetarin e kulluar nga
shpirti dhe nga trupi, nermjetarin e palodhur
perpara Krishtit, mprojtesin dhe perluftarin e
Kishes, qe u-shenjterua me hir te Zotit, si Kryeprift i Math.
SINAKSARI
Me gjashte te ketl muaji, kujtojme Shen Kollin, Atin tone, Kryepeshkopin e Myrave te Likise, çudiberesin.
Me nermjetimet e tij, o Perendl, meshirona. Amin.
ZBRITGSORET, T. I, KHRISTOS JENNATE
1 - A. Ja Krishti lint lavderojeni; ja Krisht' i
qellit vjen dilni priteni; ja Krishti mi dhene
ngrëhuni; Zotin pra e kendoni lart e mi dhë, dhe
me ngazellime, perhymnojeni me mall, popuj
dhe me lavdi.
III - A. Perpara nga jetet, lart ne qell, ti ke
lindur prej Atit si Bir, edhe tanl prej Virgjereshes, si nje foshnje u-çfaqe, o Krisht Perendi te
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falemi: Ti qe na ngrite perpjete me nder, o Zot
i Shenjte je.
IV - A. Shkop nga renja e Jesseut je, dhe lule
prej asaj o Krisht, ke lulezuar prej Hyjlindeses,
prej mali hieplot, dhe te dendur me lisa, dhe umisherove prej Marise, dhe linde o Perendi: Zoti
i fuqishim lavdi me ty.
V - A. 0 Zoti i paqes, o Ate me hir, per shpetimin e njëresve Gngjellin, qe paqen perendore
sjell, dergove permi dhë; sot pra te udhehequr
me drite Përendie, qe menate ngrihemi, dhe lavderojme njeridashesin.
VI - A. Si Profeti Shen Jona, passi u-gelltlt
ne det, prej peshkut te math, dolli dhe nuk u-nga,
gjithashtu tanl, edhe Fjala e qellit Jesuj Shpetimtar, shkoj nga gjir’ i Virgjereshes dhe Hyjlindeses, se u-misherua pa pesim, edhe Nenen e
la te pacënshime.
VII - A. Tre Djemat qe u-rritne besemire, trimerlsht perbuzne urdherin e shtypesit, nga furra dhe zjarri nuk u-trempn’ aspak, po ne flage
dhe ne prush, me kenge faleshin: 0 Perendi ateror, je i bekuar.
VIII - A. Furra veseplote na tregoj nje shembcll, te çudise qe shkeli natyren, se ajo s’ i dogji
Tre Djemat qe priti; ashtu dhe zjarri i qellit s’ e
ngau Virgjereshen aspak. Pra le ta hymnojm’ e
le t’ i falemi: E bekoni te gjithe Zotin me ze te
math, dhe e lartesoni permi te gjitha jetet.
IX - A. Mistër te çudiçim, shikonj dhe s’ e
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marr dot vesh; se si qell nje shpelle ndrit; fron
Kerubik u-çfaq Virgjeresha; dhe grazhdi i vogel, e nxuri ate qe bota nuk e nxe, Krishtin Perendf; e madheshtojme pra me kenge sot.
DGRGIMGSORET, T. II, TIS MATHITES
Te gjithe le te mblldhemi, Shen Kollin ta kremtojme, Peshkopin e Myrëasve, meshetarin e lumur, se ka shpetuar nga vdekja, njërezit e pafajme, kur iu-fanës ner ënderrat, Mbretit edhe
Ablabit edhe u tha, t’ i leshonin njërezit menjehere, se ndryshe do denoheshin, per ketë faj te
rende.
0 Shen Mari Hyjlindese, mprona prej çdo reziku, mprona prej hidherlmeve, mprona prej çdo
nevoje, dhe mos na ler te na marre, djalli diten
e funtme, as Ferr’ i erresfrave, mprona perpara
gjyqit te Birit tent, nxirna faqebardhe o Virgjereshe, si Nen’ e Zotit ti i ke, qe te gjitha ne dore.
LAVDGRIMET, T. I, TON URANION
Si zok mi lulet e Kishes po fluturon perqark,
qe nga folëj’ e larte, engjellore e qellit, Shen Koll
tri her’ i lumur ti nermjeton, prane Zotit per gjithe në, dhe na shpeton nga çdo ngasje dhe çdo
rezik, dhe prej gjithe mjerimeve.
E zbukurove mantellen tende o Kryeprift, me
vepra dhe virtuta, e shkelqeve me drite, o At’ i
Shenjteruar pra veperon, çdo çudi edhe çdo she-
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rim, per çdo lengat’ e semundje dhe na shpeton,
prej te gjithe mjeruneve.
Me bukurite qellore dhe te padukura, ke qene
i rethuar, dhe keshtu kupetove, lavdirat e verteta o Kryeprift, o Shenjtor i Shenjtoreve, dhe
perandaj gjithenje po na lajmeron, predikimet
e Gngjejve.
Ne enderr naten iu-duke Mbretit meshireplot,
prej vdekjes i shpetove, hapsaniket e mjere;
keshtu pra nermjeto per në gjithenjë, gjithashtu
te shpetohemi, nga çdo rezik dhe shtrengice dhe
psheretim, në besniket dhe kendonjesit.
LAVDI, T. T. I. Bjëruni trumbëtave, dhe mblldhuni te gjithe per te kremten e Kryepriftit.
Mbreter edhe krere, barinj edhe mesonjes, lavderojeni me kenge te gjithe: Te semuret mjekun;
mekataret nermjetarin; te varferit thesarin; te
hidheruarit ngushellimtarin; udhetaret udhehëqesin; lundrezonjesit kapedanin. Te gjithe le te
therresim me nje ze: Shen Koll nermjeto perpara Krishtit, edhe shpetona prej rezlkeve dhe
hëlmeve.
TANI. 0 Mari Hyjlindese, Nen’ e Zotit Krisht,
edhe perikje e gjithe te Krishtëreve, nermjeto
perpara Birit tent, edhe vleresona per Mbreterine qellore.
SHKURTORJA, T. IV, I PARTHENOS
Virgjeresha sot po vjen, ne Bethlehëm per te
lindur, Fjalen e perjëtshime, brenda ne shpellen
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Vallezo, e tere bota dyke degjuar, lavdero, bashke me Gngjejt’ e me Barinjte, Perendm’ e ameshuar, qe desh te çfaqet, si djal’ i ri
permi dhë.
APOSTULLI
Vdekja e Oshenarit esht e nderuar perpara
Zotit. Si do tja çpaguajme Zotit te gjitha te
mirat?
Prej Letres se Palit per Hebrenjte.
Vellezer, bindjuni krëreve tuaj, dhe degjojini;
se ata vigjellojne per shpirtet tuaja, meqeneqe
do te japin fjale per ketë gje; se atehere do ta
bejne me gezim dhe jo dyke psheretitur; edhe
kjo nuk esht e dobishme per ju. Faluni per në,
se jemi te bindur qe kemi ndergjëgjie te kthjellet, se jemi perpjekur te sillemi mire me te gjithe; dhe më teper ju lutem ta beni ketë gje, qe te
vendosem më shpejt prane jush. Edhe Perendia
i paqes, i cili e ngriti se vdëkuresh barine e math
te dhenve, Zotin tone Jesu, me gjakun e dhjates
se perjetme, ju stervitte per çdo veper te mire,
qe ta mbaroni deshiren e tij, dhe ju befte si ta
gjenje te pelqyer me anen e Jesu Krishtit, i cili
paste lavdl ne jetet e jëtcve. Amin.
UNGJILLI PAS LUKAJT
M’ atë kohe, Jesuj qendroj ne nje fushe me
grupin e Dishëpujve dhe me nje shumice te madhe prej populli nga e tere Judea dhe nga Jeru-
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salemi dhe nga anedeti i Tyres edhe Sidones, te
cilet kishin ardhur qe ta degjonin dhe te sheroheshin prej semundjeve dhe demoneve, edhe bëheshin te shendoshe. Dhe populli i tere deshnin
ta preknin; se nje force dilte prej ati, edhe i sheronte te gjithe. Dhe Jesuj i ngriti syte mi Dishëpujte, dhe u tha: “Lum’ ju te varferit, se Mbreteria e Perendise eshte juaja; lum' ju qe jini tani
te uret, se do te nginjeni; lum’ ju qe qani tanl, se
do te qeshni; lum' ju, kur njërezit do tju urrejne,
dhe do tju çkisherojne, dhe do tju perqeshin, dhe
do tjua nxijne emrin per te Birin e njeriut. Gezohuni atë dite, dhe ngazellohuni, se roga juaj
do te jete e madhe ne qell.”
KUNGATORJA
I drejti do te kujtohet per jete.
7.

Ambrosi, A ti yne i Shenjte, peshkopi i Milanit.

PGRLGSHORJA E SHGN AMBROSIT, T. IV,
KANONA PISTEOS
Kanun i beses, edhe kor’ e butesise, mesonjes
i perkores, ndrite perpara besnlkeve, me te verteten e puneve; perandaj i fitove me perunjesine
te lartat, me varferine te pasurat. At i lavderuar
Peshkop Ambros, lutju Zotit Krisht Perendi,
te shpetohen shpirtet tona.
8.
9.

Patapi, A ti yne Oshendr.
Zenia e Shen Annes, gjyshes se Krishtit.

386

KREMTORE

PGRLGSHORJA E SHGN ANNGS, T. IV.
Sot po zgjidhen vargonjte e palindjes, se Zoti
degjoj Joakimin dhe Annen, dhe zotohet tu jape
nje bije, Shen Marine Virgjereshen, prej se ciles
lindi vete i papershkruari, kur u-be njeri; perandaj i thirri Gngjelli me ze te math: Gezohu o Hirplote, Zoti eshte me ty.
PGRLGSHORJA E DANIELIT STILITIT,
10. Minaj Kalikelladi, Hermogjeni dhe Engrafi,
Deshmoret e Shenjte.

PGRLGSHORJA E MINAJT KALIKELLADIT,
T. IV, EPEFANIS SIMERON
Te rrembeu lart ne qell, Zoti nga dheu, jeten
tjater ta dhuroj, ne Mbreterine o Mina, bashke
me shoket qe kishe pas, dhe trashegove, kuroren
e pafishkur.
11. Danieli Stilitii, A ti yne Oshenar.

T. IV, TAKHIPROKATALLAVE
Kollon’ e patundeshme, e Kishes o Daniël, kandll i pashuarshme, i tere botes o Shenjt, u-çfaqe
plot me lavdl; ndrite mi tere dhene, me deshmim
e me vojtje, shove dhe paganizmen, e mallkuar
dhe t’ erret. Pra lutu prane Zotit Krisht, te shpetohen shpirtet tona.
E DIELA E STGRATGRVE
(Qe me 11-17 te Dhjetorit)

PGRLGSHORJA E STGRATGRVE, T. II.
Me bescn i drejtesove Steraterit, kur u-vlove
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me Kishen prej Gjentfleve; pra mburren Shenjtoret me lavdi, se prej atyre ka lindur, Nena jote
Virgjereshe. Me lutjet e tyre, meshirona o Krisht
Perendl.
SINAKSARI
Passi kendohet Sinaksari i dites se rnuajit, shtohet
edhe i Steraterve:

Gjithe sot, kujtojme Steraterit e Shenjte.
Me nermjetimet e tyre, o Perendi, meshirona. Amln.
Kendohen Zbritesoret e para (A ) te Kershendëllave:

ZBRITGSORET, T. I, KHRISTOS JENNATE
I - A. Ja Krishti lint lavderojeni; ja Krisht’ i
qellit vjen dilni priteni; ja Krishti mi dhene
ngrëhuni; Zotin pra e kendoni lart e mi dhë, dhe
me ngazellime, perhymnojeni me mall, popuj
dhe me lavdi.
III - A. Perpara nga jetet, lart ne qell, ti ke
lindur prej Atit si Bir, edhe tani prej Virgjereshes, si nje foshnje u-çfaqe, o Krisht Perendi te
falemi: Ti qe na ngrite perpjete me nder, o Zot
i Shenjte je.
IV - A. Shkop nga renja e Jesseut je, dhe lule
prej asaj o Krisht, ke lulezuar prej Hyjlindeses,
prej mali hieplot, dhe te dendur me lisa, dhe umisherove prej Marise, dhe linde o Perendf: Zoti
i fuqishim lavdi me ty.
V - A. 0 Zoti i paqes, o Ate me hir, per shpeti-
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min e njëresve Gngjellin, qe paqen perendore
sjell, dergove permi dhë; sot pra te udhehequr
me drite Perendie, qe menate ngrlhemi, dhe lavderojme njeridashesin.
VI - A. Si Profeti Shen Jona, passi u-gelltit
ne det, prej peshkut te math, dolli dhe nuk u-nga,
gjithashtu tani, edhe Fjala e qellit Jesuj Shpetimtar, shkoj nga gjir’ i Virgjereshes dhe Hyjlindeses, se u-misherua pa pesfm, edhe Nenen e
la te pacënshime.
VII - A. Tre Djemat qe u-rritne besemire, trimerisht perbuzne urdherin e shtypesit, nga furra dhe zjarri nuk u-trempn’ aspak, po ne flage
dhe ne prush, me kenge faleshin: 0 Perendl ateror, je i bekuar.
VIII - A. Furra veseplote na tregoj nje shembell, te çudise qe shkeli natyren, se ajo s' i dogji
Tre Djemat qe priti; ashtu dhe zjarri i qellit s' e
ngau Virgjereshen aspak. Pra le ta hymnojm’ e
le t’ i falemi: E bekoni te gjithe Zotin me ze te
math, dhe e lartesoni permi te gjitha jetet.
IX - A. Mistër te çudiçim, shikonj dhe s’ e
marr dot vesh; se si qell nje shpelle ndrit; fron
Kerubik u-çfaq Virgjeresha; dhe grazhdi i vogel, e nxuri atë qe bota nuk e nxe, Krishtin Perendl; e madheshtojme pra me kenge sot.
DGRGIMGSORET, T. II, TIS MATHITES
Kujtimin e Steraterve, kremtojme sot me valle, pra o besnike mbhdhuni, Abrahamin hym-
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noni, Jakobin dhe Isaakun, se prej atyre ndriti,
shpetimi i besnikeve, ne nje shpelle te varfer ne
Bethlehëm, dhe u-prit prej Gng-jejve dhe barinjve, me kenge mirepritese, nga qelli dhe nga dheu.
LAVDGRIMET, T. II, IKOS TU EFRATHA
Mblidhuni sot ketu, kujtojini me bese, Steraterit e Shenjte, kremtojini me kenge, me buje dhe
me brohori.
Shkelne furren me zjarr, Tre Djemat e bekuar,
dhe valle brenda losnin, dhe hymne po kendonin,
per Perendin’ e Aterve.
Brenda ne grop’ u-hoth, me bishat dhe luanet,
Profeti Danieli, dhe mbeti i pangare, me mprojtjen e krijonjesit.
LAVDI. Eni kendojeni, Profetin Isaia, qe tha
per Virgjereshen, qe do te linde Krishtin, shpetimin e besnlkeve.
TANI. E permibekuar je, o Hyjlindese Virgjereshe. Te hymnojme, se prej Birit qe linde, Ferri
u-roberua, Adami u-nduall prape, mallkimi vdiq,
Eva u-çlirua, vdekja u-dermua, dhe në muarme
jete. Perandaj po hymnojme, dhe therresim: I bekuar je, o Krisht Perendi, qe e pclqeve keshtu,
lavdl me ty.
SHKURTORJA, T. III, IPARTHENOS
Virgjeresha sot po vjen, ne Bethlehëm per te
lindur, Fjalen e perjëtshime, brenda ne shpellen
se fshehti. Vallezo, e tere bota dyke degjuar, lav-
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dcro, bashke me Gngjejt’ e me Barinjte, Perendin’ e ameshuar, qe desh te çfaqet, si djaP i ri
permi dhë.
APOSTULLI
I bekuar je, o Zot, o Perendi i Aterve tane. Se
na i bere te gjitha me te drejte.
Prej Letres se Palit per Korinthianet.
Vellezer, kur te çfaqet Krishti, jeta jone, atehere edhe ju do te çfaqeni me lavdl bashke me
atë. Pra, mbytini te gjitha pasionet e permidhëshme dhe deshirat e liga dhe lakmimet, te cilat e
zemerojne Perendine kunder bijve te pabindjes,
dhe ne te cilat kini ecur nje herc, kur rronit ne erresiren e paganizmes. Po tanl hidhini te gjitha
merite, zemerimet, ligesite dhe blasfemite nga
zemra juaj. Mos genjeni njerjatrin, se e kini çveshur roben e njeriut te vjeter me te gjitha punet
e tij, edhe tanl kini veshur roben e njeriut te ri,
dhe jini perseritur pas kores se Zotit, i cili ju ka
krijuar, atjë ku nuke ka Grek edhe Jahudi, rethprerje dhe parethperrje, barbar edhe Skith, rob
edhe te lirc, po ne te gjitha dhe mi te gjitha eshte
Krishti.
UNGJILLI PAS LUKAJT
Zoti tha ketë parabolle: Nje njeri beri nje darke te madhe, edhe ftoj shume veta, edhe dergoj
sherbetorin ne kohen e darkes qe tu thoshte tc
ftuarve: “Ejani, se te gjitha jane gatf.” Dhe me
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nje f jale nisne te hiqen te gjithe. I pari tha: “Kam
blere nje are, dhe do te vete ta shikonj. Te lutem,
quaj-me te hequr.” Edhe tjatri tha: “Kam blere
pese pende që, dhe do te vete t’ i provonj. Te lutem, quaj-me te hequr.” Edhe tjatri tha: “Jam
martuar, dhe nuke munt te vinj.” Edhe u-kthye
sherbetori, dhe ia lajmeroj keto te gjitha zotit.
Atehere u-zemerua i zoti i shtepise, edhe i tha
sherbetorit: “Shko shpejt ne rugat edhe ne sheshet e qytetit, edhe sill-i ketu brenda te varferit
edhe uloket edhe te çalet edhe te vërberit.” Edhe
sherbetori i tha: “Zot, kam bere siç me urdherove, po ka vent ëdhe.” Edhe Zoti i tha sherbetorit:
“Shko ner ulicat edhe gjerdhet, edhe shtrengoji
te gjithe te vijne gjer sa te mbushet e tere shtepia. Se po ju them qe asnjë nga te ftuarit nuke
do ta ngjeron je darken time. Se te ftuarit jane te
shumet, po te zgjëdhurit jane te paket.”
12.

Shen Spiridoni.

PERLESHORJA E SHEN SPIRIDONIT,
T. I, TU LITHU SFRAJISTHENTOS
Perluftari i Sinodit te pare u-tregove, edhe çudiberes hyjprures, o Spiridon i Shenjte; i fole se
vdëkures ne varr, dhe gjarperin e zi e bere ar;
dhe n’Alltarin kur sherbenje per Zotin Krisht, me
Engjejte tok meshonje; lavdi atf qe te lavderoj,
lavdi ati qe te dha kurore, lavdi atl qc veperoj, me
anen tende sherime.
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THIRRTOKET, T. T. I, KHERIS ASKITIKON
Lum’ ti o Kryeprlft shembelldr, ti o kollone, e
patundur e Kisheve, lavdi e Orthodoksise, qe ke
buruar çudi, lum’ i dashurise, qe po rjeth per në;
0 yll qe shkelqën dhe ndrit, instrumenti i Shpirtit Shenjt, mendje qellore, zemerbute me hir dhe
nder, i stollsuri me virtut e perunjesi; o meshetar
dhe Shenjt me nam, o Gngjell i qiellit, o punetor
1vreshtes, o mik i f jeshte i Zotit Krisht; pra lutju pa prere, qe besnlkeve tu fale, meshire dhe
shpetim.
Dhene dhe qellin e trashegon, si zemerbute, qe
u-çfaqe ner njërezit, o Ate i lavderuaur, qe me
fuqi dhe me ment, dhe me f jale t’ urta, dhe me
hir qellor; armikun e Zotit Krisht, Ariosin e lik
pa ment, e shtype fare, edhe bescn e hyjeshme,
dhe shpetonjcse, lart e ngrite me Shpirtin Shenjt;
ti u tregove Kisheve, me drit' e me predikfm, ta
lavdcrojnc Jesune, te bashkeqenshim ne nje Trini; me Atin pa nisje, qe i fali tere botes, meshire
dhe shpetim.
Vrave pesimet brenda ne trup, edhe i ngjalle,
qe prej varrit te vdëkurit, dhe gjarperin ar e bere, edhe qendrove lumënj, me fuqin’ e Zotit me
te falura; edhe naten iu-duke, ne enderr Mbretit
qe ish ne shtrat, dhe e sherove, nga semundj’ e
rezlkshime, edhe Zot’ i Math, me çudira te lavderoj; pra me nje buj’ e brohori, kujtimin ta lusim sot, edhe lipsanet e tua, i adhurojme me bes’
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e mall. Ato na burojne, mjekesine per lengatat,
meshire dhe shpetim.
IAVDI, T. I. Ate Oshenar i lumur, Spiridon i
urte, e pyete te vdëkuren; e bere gjarperin florl;
e sherove mbretin ne enderr, pra nermjeto perpara Krishtit, per shpetimin e shpirteve.
TANI. Shpelle pregatitu, se Virgjeresha vjen
per te lindur Krishtin. Barin jte e presin me fyell,
Maget i siellin ar livan dhe smirne. Besnike priteni, me buje dhe me brohori.
PASVARGJET, T. II, IKOS TU EFRATHA
Ate Shen Spiridon, ne darke sot i ftove, besniket t; i gostitesh, me gjellc shpirterore, per ndjescn e mekatave.
Ndrite me çdo virtut, shkelqeve me çudira, ne
Kishet predikove, dhe boten e ndriçove, si dlelli
i Zotit Krisht.
Ngrite te vdëkuren, dhe lumin e qendrove, dhe
mbretin e sherove, dhe gjarperin e ndrove, ne ar
o Spiridon o Shenjt.
LAVDI DHE TANI. Shtype çdo heretik, dhe
Kishen e forcove, çudira veperove, pra lutu prane Krishtit, per ndjesen e mekatave.
NDGNJGSORET, T. III, TIN OREOTITA
E ndrove gjarperin, e bere ar o Shenjt, dhe me
llogjlk’ e ment, i shtype ploterisht, gjith’ heretiket besellq te lidhur me Ariosin. Edhe mbretin e
sheron, si nje mjek i lengatave, dhe i ngjall te
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vdëkurit, dhe largon çdo demon dhe djall, ketu
pra te permbledhur hymnojme, diten tende te
shenjte o Kryeprift.
LAVDIDHE TANI. Zonje Hyjlindese, Nena e
Zotit Krisht, shpirtin qe m’ u-semur, eja dhe ma
shero, se jam i mbytur ploterisht prej fajeve Virgjereshe; ty pra te therrës me mall, dhe me zemer
renkonjese, prit-me e panjollshime, mekatarin
vajtonjesin, qe po te pershendosh posi Engjelli:
Gezohu o Zonje Hirplote.
T. IV, TAKHI PROKATALLAVE
Stolise me prediklm, Kishen e Zotit Krisht,
nderove me veperlm, te gjithe njërezit, i lumur
Shen Spiridon; ndrite ne tere boten, si nje yll urtesie, hir dhe sherime fale, per te gjitha lengatat,
te gjithe pra kremtojme, kujtimin tent o Kryeprift.
LAVDIDHE TANI. 0 shpres’ e besnikeve, qe
kane bese me ty, o Zonje Hyjlindese, o Virgjereshe Mari, o Nena e Zotit Krisht; lutju tok me
Shenjtoret, dhe me gjith’ Apostujte, paqen edhe
meshiren, tere botes t’ i fale, dhe neve qe te lusim,
Parajsen e Shenjtoreve.
T. T. IV, TIN SOFIAN
Ne pallatet e Kishes po predikon, ne Sinodet e
Shenjta po keshillon, Trinine shpetonjese, e
shpjegove me ment kudo. Edhe ne boten leçite,
qe kemi nje Perendi, ndare ne tri persona bash-
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kuar ne nje Trinf; pra me aresye, frymesuar prej
Zotit, e shtype perçaresin, Ariosin me Shpirtin
Shenjt; o i lumur Shen Spiridon, lutu-i Jesujt Perendi, te na dhuronje ndjesen e mekatave, sot qe
kremtojme te gjithe, beserlsht kujtimin tent.
LAVDI DHE TANI. Ti o porte qellore o Shen
Marl, ti o mali i shenjte plot me shkelqim, o re
udhehëqese, edhe shkalla e qëllshime, ti o Parajs’
e mëndeshme, per Even shpetonjese, ti o thesar
i botes, i shtrenjte i çmuarshim; ti o Nen’ e Shenjte, ti shpetimin na solle, nga fajet e prinderve,
dhe mallkimet e gjysherve. Perandaj te therrasim: Nermjeto prane Birit tent, te na dhuronje
ndjesen e mekatave, neve qe sot e kremtojme,
beserlsht kujtimin tent.
SHKALLESA KREMTORE, T. IV
Qe prej djalerise, shume pasione me leftojne,
po ti perkrah-me dhe shpetome, o Shpetimtari im.
Ju qe urreni Sionen, do te turperoheni prej Zotit, dhe do te f ishkeni si bari ne zjarr.
LAVDI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, merr
jete çdo shpirt, dhe lartesohet ne paqesi, dhe
ndriçohet prej njesise Trinisore mistikerlsht.
TANI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, rjedhin
burimet e hirit, edhe vaditin tere kriesen per jetelindje.
PARGVARGU. Goja ime do te flase urtesf,
dhe zemra ime kupetlm.
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UNGJILLIIMGNGJEZIT PAS JOANIT
Zoti u tha Judenjve, qe i kishin ardhur: “Me te
vertete, me te vertete po ju them: Ay, qe nuke
hyn nga dera ne hoborrin e dhenve, po ngjitet
gjëtkazi, ay eshte vjedhes edhe kusar, edhe ay,
qe hyn nga dera, ay eshte bariu i dhenve. Ati ia
hap dercn portari, dhe ay i therrët me emer
dhente, dhe i nxier jashte. Dhe kur i nxier jashte
dhente, barët perpara atyre, dhe dhente i vene
pas, se ia njohin zerin. Se nuk i vene pas nje te
huaji, po ikin prej tij, se nuk ua njohin zerin te
huajve.” Ketë parabolle ua tha Jesuj, po nuk i
muarne vesh ato, qe u thoshte. Jesuj, pra, u tha
perserl: “Me te vertete, me te vcrtete po ju them
se une jam dera e dhenve. Te gjithe ata, qe kane
ardhur perpara meje, jane vjedhes edhe kusare,
edhe dhente nuk i degjuan. Une jam dera. Ay, qe
hyn me anen time, do te shpetonje, dhe do te hynje, dhe do te dale, dhe do te gjenje kullotje.”
Psalmi 51 pa ze.

LAVDI. Me nermjetimet e Kryepriftit, o meshireplot, shuaji paudhesit’ e mia.
TANI. Me nermjetimet e Hyjllndeses, o meshireplot, shuaji paudheslt’ e mia.
Meshirome, o Perendi meshireplot, edhe shuaji paudhesit' e mia.

T. II. Ate Shen Spiridon, kollon’ e Krishterimit, perpara Krishtit lutu, perkrahna shigurona, Parajsen e Shenjtoreve.
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SHKURTORJA, T. II, TA ANO
Nga mair i Jesujt, u-ndeze o Kryeprift, ungjite ne qell, ne driten e Shpirtit Shenjt, me
theorl praktike, mbarove vepren e ndriçime, edhe u-bere therore e hyjeshme, dhe driten u fale
gjithe njëresve.
SHTGPIA
Le ta lavderojme Shen Spiridonin, Kryepriftin e Zotit, qe ndrit me hirin e lavdise qellore,
dhe mori nam ne tere boten me çudirat, qe i
shpeton mekataret, edhe i mpron te varferit, qe
ka sherbyer si meshetar n’ alltarin e Krishtit,
edhe u fali driten gjithe njëresve.
SINAKSARI
Me dymbedhjete te keti muaji, kujtojme Shen
Spiridonin, Atin tone, Kryepeshkopin e Trimithuntes, çudibëresin.
Gjithe sot, kujtojme Sinetin, Deshmorin e
Shenjte, Atin tone, kryepeshkopin e Jerusalemit.
Gjithe sot, kujtojme Amonathane dhe Anthin,
Aterit tane Oshenare.
Me nermjetimet e tyre, o Perendi, meshirona. Amm.
Kendohen Zbritesoret e para (A) te Kershendellave:

ZBRITGSORET, T. I, KHRISTOS JENNATE
I - A. Ja Krishti lint lavderojeni; ja Krisht’ i
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qellit vjen dilni priteni; ja Krishti mi dhene
ngrëhuni; Zotin pra e kendoni lart e mi dhë, dhe
me ngazellime, perhymnojeni me mall, popuj
dhe me lavdi.
III - A. Perpara nga jetet, lart ne qell, ti ke
lindur prej Atit si Bir, edhe tani prej Virgjereshes, si nje foshnje u-çfaqe, o Krisht Perendi te
falemi: Ti qe na ngrite perpjete me nder, o Zot
i Shenjte je.
IV - A. Shkop nga renja e Jesseut je, dhe lule
prej asaj o Krisht, ke lulezuar prej Hyjllndeses,
prej mali hieplot, dhe te dendur me lisa, dhe umisherove prej Marise, dhe linde o Perendl: Zoti
i fuqishim lavdl me ty.
V - A. 0 Zoti i paqes, o Ate me hir, per shpetimin e njëresve Gngjellin, qe paqen perendore
sjell, dergove permi dhë; sot pra te udhehequr
me drite Perendie, qe menate ngrihemi, dhe lavderojme njeridashesin.
VI - A. Si Profeti Shen Jona, passi u-gelltit
ne det, prej peshkut te math, dolli dhe nuk u-nga,
gjithashtu tani, edhe Fjala e qellit Jesuj Shpetimtar, shkoj nga gjir’ i Virgjereshes dhe Hyjlindeses, se u-misherua pa pesim, edhe Nenen e
la te pacënshime.
VII - A. Tre Djemat qe u-rritne besemire, trimerisht perbuzne urdherin e shtypesit, nga furra dhe zjarri nuk u-trempn’ aspak, po ne flage
dhe ne prush, me kenge faleshin: 0 Perendi ateror, je i bekuar.
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VIII - A. Furra veseplote na tregoj nje shembell, te çudise qe shkeli natyren, se ajo s’ i dogji
Tre Djemat qe priti; ashtu dhe zjarri i qellit s’ e
ngau Virgjereshen aspak. Pra le ta hymnojm’ e
le t’ i falemi: E bekoni te gjithe Zotin me ze te
math, dhe e lartesoni permi te gjitha jetet.
IX - A. Mistër te çudiçim, shikonj dhe s’ e
marr dot vesh; se si qell nje shpelle ndrit; fron
Kerublk u-çfaq Virgjeresha; dhe grazhdi i vogel, e nxuri atë qe bota nuk e nxe, Krishtin Perendl; e madheshtojme pra me kenge sot.
DERGIMESORET, T. III, EPESKEPSATO
Prej kopese pa gjykim, te shpuri Shpirti Tereshënjt, ne t’ aresyshmen si bari, si Moisl dhe si
Davld; keta i imitove pra, me fjale dhe me pune,
o drite o Spiridon.
Na linde o Hyllndese, Jesune Krishtin Perendi,
qe tere boten e shpetoj, me Ngjalljen e tridiçime;
shpetona nga semundjet pra, nga hehnet dhe
mekatat, me lutjet e dhëmpshura.
LAVDERIMET, T. I, TON URANION
Prej Shpirtit Shenjt i ndriçuar o Kryeprift i
Math, e shove heresine, t’ Ariosit te errct, me gjithe blasfemit’ e prallat e tij, dhe Trinine po na
leçit, dhe lavderohesh prej te gjltheve vleresisht,
si nje yll i Sinodeve.
Si u-ndriçove prej qellit o Kryeprift i Math,
dhe me fuqin’ e Krishtit, po sheron çdo lengate,
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te shpirtit dhe te trupit per gjith’ ata, qe kremtojne kujtimin tent, o At’ i lumur çudiberesi Spiridon, na kujto dhe nermjeto per në.
Si punetori i vreshtes besnlk i Zotit Krisht, uçfaqe qe menate, porrosit’ i mbarove, andaj pra
Mbreterine lart trashegon, si çperblim te mundimeve, pra nermjeto pa pushuar per gjithe në,
qe te lusim o Spiridon.
LAVDI, T. II. Shove çdo heretik, dhe Kishen e
forcove, çudira veperove, pra lutu pa pushuar,
per shpirtet e besnlkeve.
TANI. Zonje Hyjlindese, me lutje prane Birit,
çlirona nga mekatat, shpetona dhe dhurona, Parajsen e Shenjtoreve.
SHKURTORJA, T. III, I PARTHENOS
Virgjeresha sot po vjen, ne Bethlehëm per te
lindur, Fjalen e perjëtshime, brenda ne shpellen
se fshehti. Vallezo, e tere bota dyke degjuar, lavdero, bashke me Gngjejt’ e me Barinjte, Perendin’ e ameshuar, qe desh te çfaqet, si djal’ i ri
permi dhë.
APOSTULLI
Oshenaret do te mburren me lavdi. Kendojini
Zotit nje kenge te re.
Prej Letres se Palit per Efesianet.
Vellezer, barisni si bij te drites, se miresia dhe
drejtesia dhe e vcrteta jane pemet e Shpirtit te
Shenjte, dhe vezhgoni gjerat e pelqyera prej Zo-
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tit. Edhe mos u-shoqeroni me veprat e papëmeta
te errcsires, po i qertoni më teper, se ato, qe po
bejne fshëhtazi, nuke tregohen me goje. Edhe
ato, te cilat qertohen, çfaqen prej drites, edhe te
gjitha ato, qe çfaqen, jane drite. Perandaj
Shkriptura thote: “Ngrehu ti, qe fle, dhe ngjallu
prej se vdëkuresh, dhe do te ndriçonje Krishti/’
Kini mendjen, pra, dhe barisni me kujdës, jo si
te paditur po si te ditur, dyke pergjuar kohen, se
ditet jane te keqia. Perandaj, pra, mos u-beni te
çmendur, po kupetoni seç’ eshte dashuria e Zotit.
Edhe mos u-dehni me vere, se kjo eshte nje prodigeri, po mbushuni me Shpirtin e Shenjte, ligjeroni psallme dhe hymne dhe kenge shpirterore,
edhe kendojeni, dhe lavderojeni Zotin me zemren tuaj.
UNGJILLI PAS JOANIT
Zoti tha: Une jam dera. Ay, qe hyn me anen
time, do te shpetonje, dhe do te hynje, dhe do te
dale, dhe do te gjenje kullotje. Kusari nuke vjen
veçse per te vjedhur, per te therrur dhe per te
humbur, po une kam ardhur qe tju jap jete dhe
tju jap jete te teper. Une jam bariu i mire. Bariu i
mire ve shpirtin per dhente. Po rogetari, i cili
nuk eshte bari, dhe nuk i ka te tija dhente, e sheh
ujkun, qe vjen, edhe i le dhente, dhe iken, dhe ujku i rembën, edhe i çkaterron dhente. Dhe rogetari iken, se eshte rogetar, dhe nuk e ha malli per
dhente. Une jam bariu i mire, dhe i njoh te miat,
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edhe te miat me njohin. Sikunder me njeh im Atc,
edhe une e njoh Atin, edhe ve shpirtin per dhentc.
Kam edhe dhen te tjera, qe nuke jane prej keti
hoborri, edhe duhet t' i siell edhe ato; edhe do ma
degjojne zerin, edhe do te bchen nje kopë dhe
nje bari.
KUNGATORJA
I drejti do te kujtohet per jetc.
13. Strati, Auksenti, Eugeni, Mardari dhe Oresti,
Deshmoret e Shenjte; Lukia Virgjeresha, Deshmorja e
Shenjte.
1U. Thirsi, Lefqi, Kaliniku, FUemoni, Apolloni, Arriani dhe shoket e tij , Deshmoret e Shenjte.
15. Shen Lefteri, Hierodeshmori i Shenjte.

PGRLGSHORJA E SHGN LEFTERIT,
T. IV, QE TROPON METOKHOS
Shok i menyrave, nekembes i froneve, u-çfaqe
kor’ e Dishëpujve, zbatove me veperim kudo, çdo
theorf edhe predikfm; perandaj te verteten e leçite prer’ e drejt dhe per besen leftove gjer ne
gjak, si nje Deshmor o Shen Leftër; lutju Zotit
Krisht Perendi, te shpetohen shpirtet tona.
16. Hagaj, Profeti i Shenjte; Theofanoja, Mbreteresha e Shenjte dhe çudibërese.

PGRLGSHORJA E SHGN THEOFANOSG,
T. IV, O IPSOTHIS
Permi te gjitha preferove qelloret, Theofano o
Mbreterësh’ e degjuar, dhe si nje Gngjell jeten e
ke shkuar mi dhë; Zoti pra te vleresoj, per gezi-
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met e qellit, tok me gjithe Gngjejte, dhe me gjithe Shenjtoret, perpara Mbretit tone Jesu Krisht;
ati pra lutju, qe te gjejme perdelllm.
17.
Danieli, Profeti i Shenjte, dhe Anania, Azaria,
Misaili, te Tre Djemat e Shenjte; Dionisi, A ti yne i
Shenjte, kryepeshkopi i Egines.

PGRLGSHORJA E DANIELIT, T. IV.
MEGALLA TA TIS PISTEOS
Çudira te medha bes’ e forte po mbaron; ne
furre dhe ncper zjarr, si neper ujera te flladltura, Tre Djemat e denuar gezoheshin; edhe Profeti Daniël, ne shpellen u-çfaq, si bari i luaneve.
Dhe ata po te luten o Krisht Perendl, te shpetohen shpirtet tona.
Perleshorja e siperme kendohet edhe te Dielen Perpara Kershendellave.

PGRLGSHORJA E DIONISIT TG EGINGS,
T. L, TU LITHU SFRAJISTHENTOS
Te birin e Zakinthes dhe peshkopin e Egines,
rojtesin besnik te Strofades, te gjithe le ta lusim,
me kenge te Shenjtin Dionls, dhe le ta lavderojme pa pushim. Në besniket qe kremtojme me
brohori, shpetona se te therresim: Lavdi ati qe
te lavderoj; lavdl atl qe te fali çudirat; lavdi atl
qe na dhuroj nje nermjetar te palodhur.
E DIELA PGRPARA KGRSHGNDELLAVE
(Qe me 18-24 te Dhjetorit)

PGRLGSHORJA, T. IV, MEGALLA.
Çudira te medha bes’ e forte po mbaron; ne
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furre dhe neper zjarr, si neper ujera te flladitura, Tre Djemat e denuar gezoheshin; edhe Profeti Daniël, ne shpellen u-çfaq, si bari i luaneve.
Dhe ata po te luten o Krisht Perendi, te shpetohen shpirtet tona.
THIRRTORET, T. I, PANEFIMI.
0 Zonje dhe Ncn’ e Zotit Krisht, o pallat i Gngjejve, atë qe qlelli nuk e nxe, ti ne grazhd e
mban; brenda ne nje shpelle, linde te perjëtshimin, qe zbriti posht’ e u-be njeri, dhe u-perunj
mi dhë, qe t’ i ngrere te rrezuarit, prej mekatit,
ne pusi te gjarperit.
U-shkrove o Zoti Jesu Krisht, si nje rob i Kësarit, nga perdellimi pas urdherit, ardhe te na
dhurosh, hirin dhe lirine, jeten dhe shpetimin
tent, gjithe besnlkeve pa ndryshlm, dhe adhuronjesve, dhe ne shpelle lart nga qlelli, zbrite poshte, per shpetim te njëresve.
Kur lindi Jesune virgjerisht, Nena e panjollshime, dhe Virgjeresha Hyjlindese, ne Bethlehëm ne grazhd, Birit i therriste: Bir’ i dashur
Zoti Krisht, habitem fort per ketë çudi, Zot edhe
Perendi, krijetar i gjithe boteve, ben ç’ te duash,
te gjitha ne dor’ i ke.
LAVDI, T. T. II. Profeti Daniël pareshikoj,
dhe paretregoj qe do te lintnje prej Virgjereshes,
ti o Fjal’ e Perendise, Shpetimtari i shplrteve tona.
TANI. Shpelle pregatitu, se Virgjeresha vjen
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per te lindur Krishtin. Barinjte e presin me fyell,
Maget i sjellin ar livan dhe zmirne. Besnike priteni, me buje dhe me brohori.
PASVARGJET, T. II, IKOS TU EFRATHA
Mageve u-tregon, nje shpelle yir i ndriçim,
edhe ata per Krishtin, dhurata po gatitin, flori
dhe zmime dhe livan.
Zbrite ne Bethlehëm, siç thone profetite, dhe
deren e Parajses, per njërezit e çele, o Zoti Krisht
o Perendi.
Grazhdin bej-e gati, o Shpell’ e Bethlehemit,
se ZoP i gjithesise, mi ty perhapi rezet, per ndjesen e mekatave.
LAVDI DHE TANI. Ja Jesu Krishti vjen, o
shpelle pregatitu, o Bethlehëm gezohu, se ti ke
per te lindur, shpetimin e besnlkeve.
NDGNJGSORE, T. I, TON TAFON SU
Mi dhene Zoti zbret, qe prej qellit te larte, dhe
vjen ne Bethlehëm, per te lindur ne shpelle, prej
Zonjes dhe Hyjlindeses, Shen Marise si çilimi,
Zoti qe i mpron, foshnjat dhe çiliminjte; eni mblldhuni, me gas ta presim te gjithe, me zell dhe
me drejtesl.
LAVDI DHE TANI, gjithajo.
Gezohu o Sion, Bethlehëm pregatitu, se Krishti
Perendi, yll te ndriçim nga lindja, dergon dhe na
lajmeron, qe po zbret permi dhë per në. Gjithe
Gngjejte, edhe fuqite qellore, shtangen se po
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lint, prej Virgjereshes se Shenjte, shpetonjes i
njëresve.
LAVDI DHE TANI, gjithajo.
T. T. II, ANGELIKE DHINAMIS
Ja profetit’ u-mbushne te gjitha ploterfsht, se
Krishti Perendl, neser ne shpellen lint, prej Nenes se bekuar qe po mbetet pas lindjes, Virgjerësh’ e kulluar, dhe mblidhen gjithe Maget dhe
po i sjellin flori, me fyejte po kendojne barinjte
me ngazellfm; o Shpetimtar o Jesu Krisht, nder
dhe lavdl me ty.
LAVDI DHE TANI, gjithajo.
SHKURTORJA, T. I, TON TAFON SU
Gezohu Bethlehëm, Efratha pregatitu, se ja
ku po te vjen, Virgjeresha e Shenjte, te linde Barin’ e Math, Shpetimtarin e grigjave; zbresin Gngjejte, dhe m e barinjte kendojne, ty o Shen Mari,
si Virgjereshe dhe Nene, o Zonje Hyjlmdese.
SHTGPIA
Shoqeria e gjithe Aterve dhe Shenjtoreve, Abrahami dhe Isaaku dhe Jakobi, gezohen per lindjen e Shpetimtarit, edhe te lavderojne ty, o Shen
Mari Virgjereshe, si Nene te Jesu Krishtit, dhe
Zonje Hyjlindese.
SINAKSARI
Gjithe sot, te Dielen perpara Kershendëllave,
kujtojme te gjithe Aterit e Shenjte qe prej Ada-
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mit g’jer ne Shen Josefin, Vlesorin e Shen Marise,
ashtu sikunder nemerohen ne gjeneallogjine historike te Ungjillorit Shen Luka; gjithashtu kujtojme edhe Profetet edhe Profeteshat.
Me nermjetimet e tyre, o Perendl, meshirona. Amin.
ZBRITGSORET, T. I, KHRISTOS JENNATE
Kendohen Zbritesoret e para (A ) te Kershendëllave:

I - A. Ja Krishti lint lavderojeni; ja Krisht’ i
qellit vjen dilni prlteni; ja Krishti mi dhene
ngrëhuni; Zotin pra e kendoni lart e mi dhë, dhe
me ngazellime, perhymnojeni me mall, popuj
dhe me lavdl.
III - A, Perpara nga jetet, lart ne qell, ti ke
lindur prej Atit si Bir, edhe tani prej Virgjereshes, si nje foshnje u-çfaqe, o Krisht Perendf te
falemi: Ti qe na ngrite perpjete me nder, o Zot
i Shenjte je.
IV - A. Shkop nga renja e Jesseut je, dhe lule
prej asaj o Krisht, ke lulezuar prej Hyjlfndeses,
prej mali hieplot, dhe te dendur me lisa, dhe umisherove prej Marise, dhe linde o Perendi: Zoti
i fuqishim lavdi me ty.
V - A. O Zoti i paqes, o Ate me hir, per shpetimin e njëresve Gngjellin, qe paqen perendore
sjell, dergove permi dhë; sot pra te udhehequr
me drite Perendie, qe menate ngrihemi, dhe lavderojme njeridashesin.
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VI - A. Si Profeti Shen Jona, passi u-gelltit
ne det, prej peshkut te math, dolli dhe nuk u-nga,
gjithashtu tanf, edhe Fjala e qellit Jesuj Shpetimtar, shkoj nga gjir’ i Virgjereshes dhe Hyjllndeses, se u-misherua pa pesim, edhe Nenen e
la te pacënshime.
VII - A. Tre Djemat qe u-rritne besemire, trimerfsht perbuzne urdherin e shtypesit, nga furra dhe zjarri nuk u-trempn’ aspak, po ne flage
dhe ne prush, me kenge faleshin: 0 Perendi ateror, je i bekuar.
VIII - A. Furra veseplote na tregoj nje shembell, te çudise qe shkeli natyren, se ajo s’ i dogji
Tre Djemat qe priti; ashtu dhe zjarri i qellit s’ e
ngau Virgjereshen aspak. Pra le ta hymnojm’ e
le t’ i falemi: E bekoni te gjithe Zotin me ze te
math, dhe e lartesoni permi te gjitha jetet.
IX - A. Mistër te çudiçim, shikonj dhe s’ e
marr dot vesh; se si qell nje shpelle ndrit; fron
Kerubik u-çfaq Virgjeresha; dhe grazhdi i vogel, e nxuri atë qe bota nuk e nxe, Krishtin Perendi; e madheshtojme pra me kenge sot.
DERGIMGSORET, T. II, TIS MATHITES
Patriket e Shkripturave, Steraterit e Ligjes,
me bese ndritne posi yj, Abrahami i pari, Isaaku
Jakobi, dhe te gjithe Profetet, shkelqyen posi
dielli, si llambadhe te ndriçime lart ne qell, edhe
tere boten e erresuar, e udhehoqne ne pendhn,
me mesime Profetesh.
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Gezohu ti o Bethlehëm, o Efratha gatitu, se
Virgjeresha ja ku vjen, qe ta linde ne shpellen,
permi nje grazhd Jesu Krishtin; mblldhemi pra
te gjithe, Stergjysherit dhe Aterit, Abraham Isaak dhe Jakobi tok, me Patriket Gngjejt’ edhe
Profetet, edhe me gas kremtojme sot, vengjillen
e shpetimit.
LAVDGRIMET, T. T. I, KHERIS ASKITIKON
Zerin e ngrer Sion edhe thirr, qytët i shenjt’ i
Perendise edhe leçit, kujtimin e Abrahamit, me
Isaak dhe Jakob, dhe nderoje diten e Steraterve;
se ja ku po mblidhemi, edhe ja ku gatltemi, ta
madheshtojme, Moisine Profëtn’ e Math, dhe Davidin Mbret, Samuelin dhe Jobin tok. Ejani qe
te gjithe pra, ketu dhe hymnojeni, diten e parekremtimit, edhe me bese kerkojini; Jesujt Perendise, qe tu fale njerezise, meshire dhe shpetim.
Eja o Shent Elll o Profët, qe udhetove me nje
qere te zjarrte lart, ne qellin perpara Zotit, me
Elisheun tani, dhe me Ezekine ngazellohuni;
Profete te Shenjte, te frymesuar te Shkronjave,
per Kershendellat, e Jesujt vallezoni sot, dhe
kendoieni ju o tu f e te Drëjteve. Djema te lumeruarshem, te hedhur ne furr’ e zjarr, qe shuat
flagen me vesen, e Shpirtit Shenjt per në lutjuni; Jesujt Perendise, qe tu fale njerezise, meshire dhe shpetim.
Ja ku u-çfaq mi dhene tani, sipas leçitjes, sc
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Profëteve faqeza, Hyjlindesja Virgjereshe, qe
lajmeroj çdo Patrik, edhe çdo i Drejte i Shkripturave. Me ta vallezojne, edhe grat’ e shkelqyera,
Sarra Rebeka, dhe Rakela me Annen tok, dhe e
shoq’ e drejt' e Moisl ligjevenesit; sot ngazellohen tok me to, dhe anet e boteve, terc kriesa gezohet, se Perendia po zbret mi dhë; Jesuj Shpetimtari, qe tu fale njerezise, meshire dhe shpetim.
LAVDI, T. T. IV. Shoqeria e Profëteve te Ligjes, ungjillezoj hirin e bescs, me lindjen e Zotit
Jesu Krisht, edhe e leçiti ne shpirtet e Ferrit, si
Shpetimtar me anen e Ngjalljes; o Zot lavdi
me ty.
TANI. E permibekuar je, o Hyjlindese Virgjereshe. Te hymnojme, se prej Birit qe linde, Ferri
u-roberua, Adami u-nduall prape, mallkimi vdiq,
Eva u-çlirua, vdekja u-dermua, dhe në muarme
jete. Perandaj po hymnojme dhe therresim: I
bekuar je, o Krisht Perendl, qe e pelqeve keshtu,
lavdl me ty.
SHKURTORJA, T. III, I PARTHENOS
Virgjeresha sot po vjen, ne Bethlehëm per te
lindur, Fjalen e perjëtshime, brenda ne shpellen
se fshehti. Vallezo, e tere bota dyke degjuar, lavdcro, bashke me Gngjejt’ e me Barinjte, Perendln’ e ameshuar, qe desh te çfaqet, si djal' i ri
permi dhë.
APOSTULLI
I bekuar je, o Zot, o Perendi i Aterve tane. Se
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na i bere te gjitha me te drejte.
Prej Letres se Palit per Hebrenjte.
Vellezer, Abrahami u-vendos me bese ne dhene
e zotimit si ne nje toke te huaj, edhe banonte ne
tenda me Isaakun dhe Jakobin, trashegimtaret
e perbashkme te gjithati zotimi, se priste qytetin, i cili do te themelohej prej kryemjështerit
edhe ndertonjesit, i cili eshtc vete Perendia. Edhe
ç’ t’ ju them ëdhe? Se nuke kam kohe qe tju tregonj per Gedeonin, Barakun, Samsonin, Iefthaen, Davidin, Samuelin edhe Profetet, te cilet me
anen e beses permbysne mbreterira, veperuan
drejtesi, muarne zotime, mbyllne goje luanesh,
shuan force zjarri, shpetuan nga goja e shpates,
u-forcuan prej dobesise, u-treguan te forte ne
lufte, i çakerdisne ushterite e huaja. Gra pritne
te vdëkurit e tyre prej ngjalljes; te tjere u-munduan dhe refuzuan çlirimin qe te presin ngjallje
më te mire; te tjere u-provuan me tallje dhe kamçike, me vargonj dhe me burgje; u-lapiduan, usharruan, u-ngane, u-theme me shpate; shetitne me lekure delesh e dhish, te varferuar, te helmuar, te munduar (per te cilat nuk ishte e vyer
bota), te arratisur ne shkretetirat edhe malet edhe shpellat edhe vrimat e dheut. Edhe keta te
gjithe, ndonese deshmuan per besen, nuk e muarne zotimin e Perendise, i cili pareshikoj nje gje
më te mire per në, qe te mos perfektoheshin pa
në. Perand&j, edhe në, dyke patur rotull nje re
t’ atille deshmoresh, le te hedhim tutje çdo barre
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dhe çdo mekat, qe na thur me lehtesf, dhe le te
rendim ne luften, qe kemi perpara, dyke shikuar
Jesune, kryetarin dhe mbaronjesin e beses.
UNGJILLI PAS MATTHEUT
Libra e gjeneallogjise se Jesu Krishtit, te birit
te Davidit, te birit te Abrahamit. Abrahami lindi
Isaakun; dhe Isaaku lindi Jakobin; dhe Jakobi
lindi Juden dhe te vellëzerit; edhe Juda lindi Faresin dhe Zarane prej Thamares; dhe Faresi lindi Esromin; dhe Esromi lindi Aramin; dhe Arami
lindi Aminadabin; dhe Aminadabi lindi Naasonin; dhe Naasoni lindi Salmonin; dhe Salmoni
lindi Boozin prej Rakabes; dhe Boozi lindi Obedin prej Ruthes; dhe Obedi lindi Jessene, dhe Jesseu lindi mbretin David. Edhe mbreti David lindi Solomonin prej se shoqes se Uriut; edhe Solomoni lindi Roboamin; dhe Roboami lindi Abiane;
dhe Abiaj lindi Asane; dhe Asaj lindi Josafatin;
dhe Josafati lindi Joramin; dhe Jorami lindi Ozine; dhe Ozia lindi Joathamin; dhe Joathami lindi
Akazin; dhe Akazi lindi Ezekine; dhe Ezekia lindi Manasine; dhe Manasiu lindi Amonin; dhe Amoni lindi Josine; dhe Josia lindi Jekonine dhe te
vellëzerit ne kohen e syrgjynosjes se Babillones.
Edhe pas syrgjynosjes se Babillones, Jekonia lindi Sallathielin; dhe Sallathieli lindi Zorobabelin;
dhe Zorobabeli lindi Abiudin; dhe Abiudi lindi
Eliakimin; dhe Eliakimi lindi Azorin; dhe Azori lindi Sadokun; dhe Sadoku lindi Akimin; dhe
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Akimi lindi Eliudin; dhe Eliudi lindi Eliazarfn;
dhe Eliazari lindi Matthanin; dhe Matthani lindi
Jakobin; dhe Jakobi lindi Josefin, te shoqin e Marise, prej se ciles lindi Jesuj i quajtur Krisht.
Pra, te gjitha brezat qe nga Abrahami dhe gjer
me Davidin jane katermbedhjete breza; dhe qe
nga Davidi gjer ne syrgjynosjen e Babillones jane katermbedhjete breza; dhe qe nga syrgjynosja e Babillones gjer me Krishtin jane katermbedhjete breza.
Edhe lindja e Jesu Krishtit ka ngjare keshtu:
Passi u-vlua me Josefin Maria, e-jema, perpara
se te bashkoheshin, mbeti me barre prej Shpirtit
te Shenjte. Dhe Josefi, i shoqi, i cili ishte njeri i
drejte dhe nuke deshte ta difamonte, mejtohej ta
ndante fshëhtazi. Po kur ay po mejtonte kcto, ja
ku iu-fanës ne enderr Gngjelli i Zotit, edhe i tha:
“Josëf, i bir i Davidit, mos kij frike ta marresh
grua Mariamen, se ajo mbeti me barre prej
Shpirtit te Shenjte, dhe do te linde nje bir, edhe
do tja quash emrin Jesu, se ay do ta shpetonje popullin nga mekatat. Edhe te gjitha keto u-bene
qe te mbushen fjalet e thena prej Zotit: Ja ku
Virgjeresha do te mbetet me barre dhe do te linde
nje bir, edhe do tja quash emrin Emanuël, domethene:Perendia eshte me në.” Edhe Josefi, passi
u-squa nga gjumi, beri siç e urdheroj Gngjelli i
Zotit, dhe e mori gruan, edhe nuk e njohu gjer sa
lindi te birin e pare, dhe ia quajti emrin Jesu.
19.

Bonifati, Deshmori i Shenjte.
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20. Parekremtja e Lindjes trupesore te Zotit tone
Jesu Krisht; Ignati, Deshmori i Shenjte dhe hyjprures.

PGRLGSHORJA E PARGKREMTES, T. IV,
KATEPLLAJI IOSIF
Pregatitu Bethlehëm, se ja Parajsa na u-çel;
zbukurohuEfratha, se drur’ i jetes lulezoj, brenda ne shpellen prej Zonjes Virgjereshe. Parajse
na u-çfaq, gjir’ i ndriçim i saj, i shenjt’ e shpirteror, ku bim’ e qiellit po mbin, se hame prej asaj
dhe rrojme dhe nuke vdesim si Adami. Po lindet
Krishti, dhe në te renet, do na ngrere per jete.
SHKURTORJA, T. III, I PARTHENOS
Virgjeresha sot po vjen, ne Bethlehëm per te
lindur, Fjalen e perjëtshime, brenda ne shpellen
se fshehti. Vallezo, e tere bota dyke degjuar, lavdero, bashke me Gngjejt’ e me Barinjte, Perendm’ e ameshuar, qe desh te çfaqet, si djaF i ri
permi dhë.
Kjo ShJcurtore kendohet ne Meshe pas Hyrjes se Vogel qe me 26 te Nentorit gjer me 24 te Dhjetorit. Pas kesaj date kerdohet Shkurtorja e Kershendëllave.
21.
22.

Juliana, Deshmorja e Shenjte.
Shen Anastasia, Deshmorja e Madhe.

PGRLGSHORJA E SHGN ANASTASISG,
T.IV, KATEPLLAJIIOSIF
Shqerra jote o Jesu, me ze te math po te therrët: Dhenter ty te desheronj, dhe nat' e dite te
kerkonj, dhe kryqesohem dhe varrosem tok me
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Pag-ezimin; edhe vuanj tok me ty, qe te gezohem
tok me ty, edhe vdes per emrin tent, qe tok me
ty te rronj ne qell; po si nje fli te shenjte prit-me
mua qe per ty sakrifikohem. Degjona lutjet, edhe shpetoji, shpirtet tona prej vdekjes.
23.

Shen Naumi.

PGRLGSHORJA E SHGN NAUMIT,
T. IV, TAKHI PROKATALLAVE
Nga bota u-hoqe krejt, pasove Krishtin me
mall, u-zvordhe nga trupi yt, rrojte me shpirtin
si Shenjt, Naum i lumeruarshim; rende si Apostujte, dhe leçite Ungjillin, ktheve ne besen tone,
Makedonas pa numer, perpara Zotit ti nermjeto,
ti na shpeto gjithenje.
THIRRTORET, T. T. I, KHERIS ASKITIKON
Lum' ti o Shen Naum Ashketl, thesar dhe arke,
e shkelqyer e vojtjeve, se Kryqin mi sup e ngrite,
dhe Zotit Krisht pas i re, dhe sakrifikove veten
pa kursim; deshirat e poshtera, trupesore perdhe
i shkel, dhe me virtuta, shpirtin tent e stolis e
ngre, dhe me zell qellor si Parajsen e larteson.
Pra sot ketu po mblldhemi, kremtojme kujtimin
tent, o Shen Naum i degjuar dhe te perlotur te
lutemi; na mpro prane Zotit, dhe te gjltheve dhurona, meshire dhe shpetim.
Ndrit si thengjill i ndezur ne qell, i frymesuar
si Profetet prej Shpirtit Shenjt, ne boten fitove
fame, dhe predikove kudo, f jalet e Ungjillit plot
me ngazellfm; dhe driten qe s' perenddn, e pcrhape kudo mi dhë, dhe shkretetiren, e vesove qe
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lartazi, dhe thengjijt’ e saj i flladite çuditerisht.
Pra kryetari Zoti Krisht, kuroren e mundjeve,
te ka dhuruar o Ate edhe Parajsen e Gngjejve;
perpara ti j mprona, dhe te gjltheve dhurona, meshire dhe shpetim.
Shkalle qe lart ne qellin arrln, o At i Shenjte,
na u-çfaqe mi dhene ti, u-ngrite perpara Zotit,
dhe me Jesune po flet, Oshenar i lumur Ashketi
me nam; dhe driten e qiellit, dhe t ’ Ungjillit te
Zotit Krisht, e predikove, nga tribunat e Klsheve, edhe njërezit i ndriçove me bes’ e mall; pra
ne Parajsen je tanl, dhe lutesh per gjithe në, qe
ta kremtojme kujtimin perunjesisht dhe te lutemi; na mpro prane Zotit, dhe te gjitheve dhurona, meshire dhe shpetlm.
LAVDI, T. II. 0 Shen Naum me nam, virtuta
ke leruar, çudira ke punuar, me lutje pra dhurona, Parajsen e Shenjtoreve.
TANI. Çdo shprese me ty e varr, Marl o Hyjlindese, Nen’ e Zotit Krisht, ti me ruaj perhër' e
ti me pro.
PASVARGJET, T. II, IKOS TU EFRATHA
Çfaqesh ne vogell, i zgjëdhuri i Zotit, dhe en’ e
shenjteruar, o At i frymesuar, prej Krishtit dhe
prej Shpirtit Shenjt.
Kryqin ne dor’ e mban, o Ashketi i lumur, dhe
djajte dhe demonet, fantazmat dhe kuçedrat, o
At’ i çkaterrove krejt.
Djajte i shtype krejt, dhe faqebardhe dolle, me
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Kryqin dhe me Krishtin, edhe u-lavderove, o Ate
Oshenar me nam.
LAVDI DHE TANI. Pate keq dashuri, per
bukurit’ e qellit, dhe gjarperin e shkele, dhe
shkove ne Parajsen, dhe lutesh g'jithenje per në.
NDGNJGSORE, T. I, TON TAFON SU
Jetove shpreserisht, permi dhene o Ate, i paster dhe pa cen, si i zgjedhur i Zotit, si drite udhehëqese, e te gjithe besnlkeve, pra te lutemi, te
nermjetosh prane Krishtit, te shpetohemi, o Shen
Naum i degjuar, o Ate lavdi me ty.
LAVDI DHE TANI. Si nene te Jesujt, qe te
gjithe te njohim, o Zonje Shen Marl, Virgjereshe pas lindjes, perikim pra me ty me mall, si
e mire qe je per në; ty te kemi pra, në mekataret
si mprojtje, prej rezlkeve, dhe shpetimtare ne
ngasjet, o Nene Hyjlindese.
T. T. IV, TIN SOFIAN
More Kryqin e Zotit tone Jesu, edhe pas e
vazhdove gjer ne mbarim, dhe prape s’ u-ktheve
më, ne qytetet e njëresve, me permbajtje dhe
vojtje, pesimet i vrave krejt, dhe e bere trupin
tent nje tempull te Shpirtit Shenjt; more pra dhurata, permundimet e renda, lengatat te na sherosh, dhe demonet te na i dbosh, o Naum Oshenar
me nam, lutju Krishtit Perendi, te na dhuronje
ndjesen e mekatave, neve qe po e kremtojme, beserlsht kujtimin tent.
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LAVDIDHE TANI. Shpirtin tim te perunjur
o Shen Mari, qe ne shqoten e jetes brenda ne det,
po rrihet prej ëreve, dhe perpiqet prej valave,
edhe nga barr’ e mekatit, po mbytet prej ujcve,
edhe ne funt te Ferrit, po kridhet tani me vrap;
eja Virgjereshe, dhe me lutjet e nxehta, shpetome dhe shpjerme shpejt, ne liman dhe ne qetesi,
se me bese po te therrës: Lutu-i Birit Jesu Krisht,
te na dhuronje ndjesen e mekatave, se me ty kemi shprese, gjithe te pavyerit.
T.T.IV, TINSOFIAN
Çdo te mire te jetes prapa e lë, edhe ndonese
kishe trupin mi dhë, u-bere si Gngjejte, edhe rronje ne qiellin; se per çudl i shove, pesimet e trupit
tent, edhe shok i Trinise, u-çfaqe me lumeri; pra
sheron semundjet, dhe lengatat e trupit, dhe
dbon çdo demon te lik, me nje fjal’ e nje porrosi,
o Shen Naum Oshenar me nam, lutju Krishtit
Perendl, te na dhuronje ndjesen e mekatave, neve qe po e kremtojme, beserisht kujtimin tent.
LAVDIDHE TANI. Ti o porte qellore o Shen
Mari, ti o mali i shenjte plot me shkelqim, o re udhehëqese, ti o shkalla e qëllshime, ti o Parajs’ e
mëndeshme, per Evcn shpetënjese, ti o thesar i
botes, i shtrenjte i çmuarshim; ti o Nen’ e Shenjte, ti shpctimin na solle, nga fajet e prinderve,
dhe mallkimet e gjysherve. Perandaj te therresim: Nermjeto prane Birit tent, te na dhuronje
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ndjesen e mekatave, neve qe sot e kremtojme,
beserisht kujtimin tent.
SHKALLESA KREMTORE, T. IV
Qe prej djalerise, shume pasione me leftojne,
po ti perkrah-me dhe shpetome, o Shpetimtari im.
Ju qe urreni Sionen, do te turperoheni prej Zotit, dhe do te fishkeni si bari ne zjarr.
LAVDI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, merr jete çdo shpirt, dhe lartesohet ne paqesi, dhe ndriçohet prej njesise Trinisore mistikerisht.
TANI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, rjedhin
burimet e hirit, dhe vaditin tere kriesen per jetelindje.
PARGVARGU. Vdekja e Oshenarit esht e
nderuar perpara Zotit.
UNGJILLII MGNGJEZIT PAS MATTHEUT
Zoti u tha Dishëpujve: Te gjitha m’ i ka dorezuar im-Ate; dhe asnjë nuk e njeh Birin pervëç
Atit; edhe asnjë nuk e njeh Atin pervëç Birit edhe ati, te cilit Biri do tja zbulonje. Ejani tek une
te gjithe te lodhurit edhe te ngarkuarit, edhe
une do tju preh. Ngrëreni zgjedhen time mi veten tuaj, dhe mesoni prej meje qe jam i bute dhe
i perunjur nga zemra, dhe do te gjeni prehje ne
shpirtin. Se zgjedha ime esht e lehtc.
Psalmi 51 pa ze.

LAVDI. Me nermjetimet e Oshenarit, o meshireplot, shuaji paudhesit’ e mia.
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TANI. Me nermjetimet e Hyjlmdeses, o meshireplot, shuaji paudhesit’ e mia.
Meshirome, o Perendi meshireplot, edhe shuaji paudhesit’ e mia.

0 Shen Naum me nam, virtuta ke leruar, çudira ke punuar, me lutje pra dhurona, Parajsen e
Shenjtoreve.
SHKURTORJA, T. T. IV, TI IPERMAKHO
Prej foshnjerise, u-blatove si kurban me mall,
dhe me virtutat, shkrepetive Shen Naum me
nam, per ate qe te bekoj perpara se te lintnje. Dhe
u-çfaqe, si i par’ i Oshenareve, dhe si kollonizator
i shkretetlrave; te therrës pra sot: Lum ti o Ashketi i Math.
SHTGPIA
Desherove urtesine qe prej foshnjerise, o Naum
At’ i Shenjte Oshenar, dhe u-ndave prej botes
dhe u-ngjite ne qell, ku fitove kuroren e pafishkur te Oshenareve, dhe u-lavderove prej Krishtit
ne Parajsen e Shenjtoreve. Perandaj, pra, te therresim sot: Lum’ ti o Ashketl i Math.
SINAKSARI
Me njezët e tri te keti muaji, kujtojme Shen
Naumin e Ohrise, Atin tone Oshenar.
Gjithe sot, kujtojme te Dhjete Deshmoret, qe
deshmuan ne Krete.
Gjithe sot, kujtojme Shen Palin, Atin tone 0shenar, kryepeshkopin e Neokesarise, nje prej te
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treqint e tetembedhjete Aterve te Shenjte te Sinodit te Nikese.
Gjithe sot, kujtojme dedikaten e Kishes se Madhe se Perendise.
Me nermjetimet e tyre, o Perendl, meshirona. Amin.
ZBRITGSORET, T. I, KHRISTOS JENNATE
Kendohen Zbritesoret e para (A) te KershendëUave:

I - A. Ja Krishti lint lavderojeni; ja Krisht’ i
qellit vjen dilni priteni; ja Krishti mi dhene
ngrëhuni; Zotin pra e kendoni lart e mi dhë, dhe
me ngazellime, perhymnojeni me mall, popuj
dhe me lavdl.
III - A. Perpara nga jetet, lart ne qell, ti ke
lindur prej Atit si Bir, edhe tanl prej Virgjereshes, si nje foshnje u-çfaqe, o Krisht Perendl te
falemi: Ti qe na ngrite perpjete me nder, o Zot
i Shenjte je.
IV - A. Shkop nga renja e Jesseut je, dhe lule
prej asaj o Krisht, ke lulezuar prej Hyjlindeses,
prej mali hieplot, dhe te dendur me lisa, dhe umisherove prej Marise, dhe linde o Perendi: Zoti
i fuqishim lavdl me ty.
V - A. 0 Zoti i paqes, o Ate me hir, per shpetimin e njëresve Gngjellin, qe paqen perendore
sjell, dergove permi dhë; sot pra te udhehequr
me drite Perendie, qe menate ngrihemi, dhe lavderojme njeridashesin.
VI - A. Si Profeti Shen Jona, passi u-gelltit
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ne det, prej peshkut te math, dolli dhe nuk u-nga,
gjithashtu tani, edhe Fjala e qellit Jesuj Shpetimtar, shkoj nga gjir’ i Virgjereshes dhe Hyjllndeses, se u-misherua pa pesim, edhe Nenen e
la te pacënshime.
VII - A. Tre Djemat qe u-rritne besemire, trimerisht perbuzne urdherin e shtypesit, nga furra dhe zjarri nuk u-trempn’ aspak, po ne flage
dhe ne prush, me kenge faleshin: 0 Perendi ateror, je i bekuar.
VIII - A. Furra veseplote na tregoj nje shembell, te çudise qe shkeli natyren, se ajo s’ i dogji
Tre Djemat qe priti; ashtu dhe zjarri i qellit s' e
ngau Virgjereshen aspak. Pra le ta hymn6jm, e
le t’ i falemi: E bekoni te gjithe Zotin me ze te
math, dhe e lartesoni permi te gjitha jetet.
IX - A. Mistër te çudiçim, shikonj dhe s’ e
marr dot vesh; se si qell nje shpelle ndrit; fron
Kerubik u-çfaq Virgjeresha; dhe grazhdi i vogel, e nxuri atë qe bota nuk e nxe, Krishtin Perendl; e madheshtojme pra me kenge sot.
DERGIMGSORET, T. III, FOS ANALIOTON
0 shkretetire gezohu, dhe lulezo si zambaku,
se t' i ka shtuar pallatet, dhe bijt’ e tu Shen Naumi, dhe ti o reth i Ohrise, kecë dhe ngazellohu,
ne diten e sotme.
Ti o keshtjëll' e florinjte, me dymbedhjete fortesa, o fron qe ndrit posi dielli, ku Mbreti rri me
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Shenjtoret, ti o çudi qe s’ ke kufi, o Nene Virgjereshe, qe Zotin na linde.
LAVDGRIMET, T. I, TON URANION
Ti qe perbuze te mirat e ketl shëkulli, dhe pate mall per qellin, edhe per shkretetiren, o Ate
Shen Naum te gjithe na fton, ta kremtojme kujtimin tent, se prane Zotit perherc po nermjeton,
per shpetimin e besnlkeve.
Ne bote s’ deshe gje tjater pervëç virtutave, me
to e lavderove, permi dhene sa rrojte, Jesune
Shpetimtarin me ngazelllm, dhe fitove lavdi ne
qell, edhe sherime lengatash po na buron, Shen
Naum Oshenar me nam.
I mir’ i matur i bute edhe i embel fort, ke qcn’
o At i Shenjte, permi çdo njeri tjater, dhe tempull
shpirteror i Zotit Jesu, u-tregove kctu mi dhë,
edhe dhurata sheronjese po u fal, pasurisht adhuronjesve.
LAVDI, T. II, 0 Shen Naum me nam, ne boten
u-degjove, demonet i dermove, dhe Gngjejt’ i arrive, dhe shpirtet tona i shpeton.
TANI. Zonje Hyjlindese, me lutje prane Birit, çlirona nga mekatat, shpetona dhe dhurona,
Parajsen e Shenjtoreve.
SHKURTORJA, T. III, I PARTHENOS
Virgjeresha sot po vjen, ne Bethlehëm per te
lindur, Fjalen e perjëtshime, brenda nc shpellen
sc fshehti. Vallezë, e tere bota dyke degjuar, lav-
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dero, bashke me Gngjejt’ e me Barinjte, Perendm’ e ameshuar, qe desh te çfaqet, si djal’ i ri
permi dhë.
APOSTULLI
Vdekja e Oshenarit esht e nderuar perpara
Zotit. Si do tja çpaguajme Zotit te gjitha te
mirat?
Prej Letres se Palit per Hebrenjte.
Vellezer, bmdjuni krëreve tuaj, dhe degjojini;
se ata vigjellojne per shpirtet tuaja, meqëneqe
do te japin fjale per ketë gje; se atehere do ta
bejne me gezlm dhe jo dyke psheretitur; edhe
kjo nuk esht e dobishme per ju. Faluni per në,
se jemi te bindur qe kemi ndergjëgjie te kthjellet, se jemi perpjekur te sillemi mire me te gjithe; dhe më teper ju lutem ta beni ketë gje, qe te
vendosem më shpejt prane jush. Edhe Perendia
i paqes, i cili e ngriti se vdëkuresh barine e math
te dhenve, Zotin tone Jesu, me gjakun e dhjates
se perjetme, ju stervitte per çdo veper te mire,
qe ta mbaroni deshiren e tij, dhe ju befte si ta
gjenje te pelqyer me anen e Jesu Krishtit, i cili
paste lavdi ne jetet e jëteve. Amln.
UNGJILLI PAS LUKAJT
M’ atë kohe, Jesuj qendroj ne nje fushe me
grupin e Dishëpujve dhe me nje shumice te madhe prej populli nga e tere Judea dhe nga Jerusalemi dhe nga anedeti i Tyres edhe Sidones, te
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cilet kishin ardhur qe ta degjonin dhe te sheroheshin prej semundjeve dhe demoneve, edhe beheshin te shendoshe. Dhe populli i tere deshnin
ta preknin; se nje force dilte prej atl, edhe i sheronte te gjithe. Dhe Jesuj i ngriti syte mi Dishëpujte, dhe u tha: “Lum’ ju te varferit, se Mbreteria e Perendise eshte juaja; lum’ ju qe jini tanl
te uret, se do te nglnjeni; lum’ ju qe qani tani, se
do te qeshni; lum’ ju, kur njërezit do tju urrejne,
dhe do tju çkisherojne, dhe do tju perqeshin, dhe
do tjua nxijne emrin per te Birin e njeriut. Gezohuni atë dite, dhe ngazellohuni, se roga juaj
do te jete e madhe ne qell.”
KUNGATORJA
I drejti do te kujtohet per jete.
2Ip. Vengjilla e Kershendëllave.Shen Evgjenia.

PGRLGSHORJA E VGNGJILLGS, T. IV,
KATEPLLAJI IOSIF
Shen Maria shkruhej sot, bashke me plakun
Shen Josëf, si prej gjaku Davidlk, ne Bethlehëm
dhe ne Judë, ku shkoj te linde Jesune Shpetimtarin tone; kerkonin pra kudo, vent ku te shtroheshin; dhe nuke gjenin vent, te flinin asgjekunt;
pastaj e gjetne shpellen ku u-shtrua Mbreteresha si ne pallat. Po lindet Krishti, dhe në te
renet, do na ngrere per jete.
PGRLGSHORJA E SHGN EVGJENISG,
T. T. IV, EN SI MITER AKRIVOS
Ti o Nene pikerisht, u-tregove shembell e Zotit,
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se e more Kryqin tent, dhe pasove Zotin Krisht,
dhe vepra çfaqe per mesim, qe te çkujdësemi per
trup, se shkon me nxitim, dhe te kujdësemi per
shpirt, se eshte i pavdekur; pra shpirti yt po gezohet tok me Gng-jejte, o Evgjem' e Shenjte lavdi me ty.
25.

Kershendellat.

PGRLGSHORJA E KGRSHGNDELLAVE, T. IV.
Lindja jote o Krisht Perendi dhe Zot, i lindi
botes driten e dijes se hyjeshme; se ata qe adhuronin çdo yll ne qell, si sot prej yllit po mesoheshin, ty t’ adhurojne Diellin e drejtesise, dhe te
te njohim si Lindjen qe lartazi, o Zot lavdl me ty.
SHGRBESA E MBRGMGSORES
DHE
MESHA E SHGN BASILIT
Me 2k te Dhjetorit ne mengjës, pas Oreve te Medha,
kendohet Mbremesorja e Kershendellave dhe pastaj behet Mesha e Shen Basilit me rëgullen pasonjese'. Passi
bekon Prifti, kendohet Psalmi Nistor; pastdj Prifti thote Litanine e Madhe; pastaj kendohen Thirrtoret; pas
Lavdise behet Hyrja e Vogel; pas Hyrjes dhe Profetive,
kendohet menjehere ApostuM, dhe pastdj vazhdon regullisht Mesha e Shen Basilit te Math qe nga Urata e ApostulHt edhe tutje.

THIRRTORET, T. II, IKOS TU EFRATHA
Mageve u tregon, nje shpelle yll’ i ndriçim, edhe ata per Krishtin, dhurata po gatitin, flori
dhe zmirne dhe livan.
Zbrite ne Bethlehëm, siç thone profetite, dhe
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deren e Parajses, per njërezit e çele, o Zoti Krisht
o Perendi.
Grazhdin bej-e gati, o shpell’ e Bethlehemit, se
Zot’ i gjithesise, mi ty perhapi rezet, per ndjesen
e mekatave.
Ja Jesu Krishti vjen, o shpelle pregatitu, o
Bethlehëm gezohu, se ti ke per te lindur, shpetimin e besnlkeve.
LAVDIDHE TANI. Nje mbreteri mi dhë, nje
Perendi ne qellin, gezuan gjithe kombet, ne kohen e Augustit, lavdi me ty o Zoti Krisht.
APOSTULLI
Zoti me tha: Ti je im-Bir, une te kam lindur sot.
Lyp-me, dhe do te jap kombet per trashegim.
Prej Letres se Palit per Hebrenjte.
Perendia, passi u foli qemoti Aterve tane me
anen e Profëteve ne shume vise dhe me shume
menyra, na foli edhe neve ne ditet e funtme me
anen e te Birit; te cilin e ka emeruar trashegimtar per te gjitha, dhe me anen e te cilit i ka bere
jetet; i cili ishte shkelqimi i lavdise tij edhe yrneku i persones tij, edhe me f jalen edhe me fuqine
e vete na spastroj mekatat, edhe ndenji me te
djathten e madheshtise me te lartat; edhe u-be
më i math se Gngjejte sipas emrit te ndryshme,
qe kishte trasheguar. Se cilit prej Gngjejve i ka
thene nonjë here, “Ti je im-Bir, une te kam lindur
sot?” Edhe perseri thote: “Une do te jem Ati, dhe
ay do te jete im Bir.” Pastaj perseri, kur e siell te
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Birin nc bote, thote: “Edhe do ta adhurojne te
gjithe Gngjejt’ e Perendise.” Edhe per Gngjejte
thote: “Frymat jane Gngjejt’ e tu, flaga dhe zjarri jane sherbetoret e tu.” Po per Birin thote:
“Froni yt, o Perendi, qendron per jete; shkopi i
Mbreterise sate shkopi i drejtesise. E deshe drejtesine, dhe e urreve padrejtesine; perandaj te ka
lyer Perendia, Perendia yt, me vajin e ngazellimit permi shoket e tu. Edhe ti, o Zot, ne krye e
themelove dhene, dhe e ke bere qellin me duart’
e veta. Ato do te humbasin, po ti do te mbetesh;
edhe te gjitha do te vjeterohen si nje robe, dhe
do te peshtillen edhe do te ndrohen si nje teshe,
po ti do te mbetesh gjithay, edhe vjetet e tu nuke
do te kene mbarim.” Apo cilit prej Gngjejve i ka
thene nonjehere, “Rri me te djathten time gjer
sa te t’ i shtronj armiqte nene kembet?” Apo nuke jane qe te gjithe Gngjejte meshetare shpirterore, qe dergohen tu sherbejne atyre, te cilet do
ta trashegojne shpetimin? Perandaj duhet t’i veme re me teper ato, qe kemi degjuar, qe te mos
shkasim. Se neqoftese esht e vertetc f jala, e folur prej Gngjejve, qe çdo çbaritje dhe çdegjim
denohet sipas se drejtes, valle si do te shpetojme
ne, qe kemi plogeruar shpetimin e math, te cilin
na e leçiti Zoti, dhe na e vertetuan ata, qe e kane
degjuar.
UNGJILLI PAS LUKAJT
M’ ato dite, dolli nje dekrët prej Kesar Augus-
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tit per te registruar tere boten. Kjo registrate
ishte e para, qe u-be, kur ishte Kirini guvernor i
Sirise. Dhe te gjithe shkonin edhe registroheshin,
cilido ne qytetin e vete. Pra, edhe Josefi prej qytetit Nazarët te Galilese shkoj ne Judë, ne qytetin e Davidit, i cili quhet Bethlehëm, nga qe ishte
prej shtepise dhe farefisit te Davidit, qe te registrohej me Mariamen, te shoqen, me te cilen ishte
vluar dhe e cila ishte me barre. Dhe kur
ndodheshin atjë, rastisi t’ i mbushen ditet per te lindur. Dhe e lindi Birin e saj te
pare, dhe e peshtolli me shpergln j, dhe e vuri ne
nje grazhd, se nuke kishin gjetur vent ne gostëll.
Edhe n’ ate vent ishin ca barinj, te cilet ruanin
kopete ne kullotat. Edhe ja ku Gngjelli i Zotit u
vajti, dhe lavdia e Zotit u ndriti reth e rotull, edhe u-trempne fort. Edhe Gngjelli u tha: “Mos
kini frike, se ja ku ju lajmeronj nje gas te math
per tere popullin, se sot ju ka lindur Shpetimtari
Zoti Krisht ne qytetin e Davidit. Edhe kjo le te
jete shenja juaj: Do te gjeni nje foshnje te peshtjellur me shperginj edhe te dergjur ne nje
grazhd.” Dhe befas nje ushteri e madhe qellore
u-bashkuan me Gngjellin, dhe e lavderonin Perendine, dhe thoshnin: “Lavdi Perendise me te
lartat, edhe mi dhene paqe, dhe ner njërezit miredashje.” Dhe passi shkuan Gngjejte ne qell,
barinjte thane me njerjatrin: “Le te shkojme
gjer ne Bethlehëm, dhe le ta shikojme kete pune,
qe ka ngjare, te cilen na e defteu Zoti. Dhe vajtin
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me nxitun, dhe e gjetne Mariamen dhe Josefin
edhe foshnjen, te dergjur ne grazhd. Edhe kur e
pane, treguan f jalet, qe u kishte thene Engjelli
per kete djale. Dhe te gjithe ata, qe i degjuan, uçuditne per f jalet, qe u ishin thene barinjve. Dhe
Mariama i ruante te gjitha kcto fjale, dhe i mejtonte ne zemer. Dhe barinjte u-kthyen, dyke lavderuar dhe dyke brohoritur Perendine per te gjitha ato, qe degjuan edhe pane, sikunder u ishte
folur.
SHGRBESA E MGNGJEZIT
DHE
MESHA E SHGN JOAN GOJARTIT
NDGNJGSORET, T. IV, KATEPLLAJI IOSIF
Eni shihni beserisht, ku eshte lindur Zoti
Krisht; le t' i biem gjithe pas, atjë ku ylli udheton,
bashkeme Magetmbrëterit e lindjes. Gngjejte me
mall, po e hymnojne pa pushlm, barinjte plot me
gas, u bien fyejve, dhe lavderojne te lindurin ne
shpelle prej Kryezonjes, dhe Virgjereshes, ne
Bethlehëm te Judese.
Pse çuditesh Mariam, permi çudine qe te
ngjan? Perendine qe s’ ka mot, bncnda ne mot e
linda sot, dhe nuk e mora vesh kcte ngjarje pergjigjet. Burre nuke kam, edhe njc bir si do te
lint? Bir te lindur virgjerisht, cili ka pare gjer
tani? Po kur do Zoti ligjat e natyres permbysen.
Na lindi Krishti, prej Virgjereshes, ne Bethlehëm te Judese.
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I panxeni Perendi, si na u-nxu ne gji tanl? Birin Zotin pa kufl, si e mban Nena ne peqi? Pa fjal’
e deshi vete dhe ashtu e beri. Se nuke kishte trup,
dhe mori trup vullnetarlsht, edhe u-be ay qe ish
si nuke ish per boten; me dy natyra, na lindi
Krishti, qe t’ i shpetonje njërezit.
SHKALLESA KREMTORE, T. IV
Qe prej djalerise, shume pasione me leftojne,
po ti perkrah-me dhe shpetome, o Shpetimtari im.
Ju qe urreni Sionen, do te turperoheni prej Zotit, dhe do te f ishkeni si bari ne zjarr.
LAVDI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, merr
jete çdo shpirt, dhe lartesohet ne paqesl, dhe
ndriçohet prej njesise Trinisore mistikerisht.
TANI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, rjedhin
burimet e hirit, edhe vaditin tere kriesen per jetelindje.
PAREVARGU. Prej gjirit te kam lindur perpara Driteprurcsit; Zoti u-betua dhe nuke do
pendohet.
UNGJILLII MGNGJEZIT PAS MATTHEUT
Edhe lindja e Jesu Krishtit ka ngjare keshtu:
Passsi u-vlua me Josefin Maria, e-jema, perpara
se te bashkëheshin, mbeti me barre prej Shpirtit
te Shenjte. Dhe Josefi, i shoqi, i cili ishte njeri i
drejte dhe nuke deshte ta difamonte, mejtohej
ta ndante fshëhtazi. Po kur ay po mejtonte ket6,
ja ku iu-fanës ne enderr Gngjelli i Zotit, edhe i
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tha: “Josëf, i bir i Davidit, mos kij frike ta marresh grua Mariamen, se ajo mbeti me barre prej
Shpirtit te Shenjte, dhe do te linde nje bir, edhe
do tja quash emrin Jesu, se ay do ta shpetonje popullin nga mekatat. Edhe te gjitha kcto u-bene
qe te mbushen fjalet e thena prej Zotit: Ja ku Virgjeresha do te mbetet me barre, dhe do te linde
nje bir, edhe do tja quash emrin Emanuël, domethene: Perendia eshte me në.” Edhe Josefi, passi
u-squa nga gjumi, beri siç e urdheroj Engjelli i
Zotit, edhe e mori gruan, edhe nuk e njohu, gjer
sa lindi te birin e pare, dhe ia quajti emrin Jesu.
Psalmi 51 pa ze.

LAVDI. Te gjitha u-mbushne sot me gas, se
Krishti lindi prej Virgjereshes.
TANI, gjithajo.
Meshirome, o Perendi meshireplot, edhe shuaji paudhesiV e mia.

T. T. II. Lavdi Perendise me te lartat, edhe mi
dhene paqe. Sot Bethlehemi pret atë, qc rri mi te
djathten e Atit. Sot Engjejte e lavderojne foshnjen qe lindi: Lavdl Perendise me te lartat, edhe
mi dhene paqe, dhe ner njërezit miredashje.
ZBRITESORE DYPLIKE, T. I,
KHRISTOS JENATE dhe ESOSE LAON
Nga keto te dyja Zbritesore, te parat, te markuara me
letren A, kendohen qe me 21 te Nentorit gjer me 2U te
Dhjetorit; te dytat, te markiiara me letren B, kendohen
qe me 26 gjer me 81 te Dhjetorit; qe te dyja tok kendohen vetem diten e Kershendellave.
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I - A. Ja Krishti lint lavderojeni; ja Krisht’ i
qellit vjen dilni priteni; ja Krishti mi dhene
ngrëhuni; Zotin pra e kendoni lart e mi dhë, dhe
me ngazellime, perhymnojeni me mall, popuj
dhe me lavdi.
I - B. Popullin shpetoj me çudl Krijetari
Qemoti kur e teri detin nje here.
Dhe tani qe lindi prej nje Virgjereshe
Na tregoj Parajsen pra e lavderojme
Si njerl edhe si Perendi me kenge.
III - A. Perpara nga jetet, lart ne qell, ti ke
lindur prej Atit si Bir, edhe tanl prej Virgjereshes, si nje foshnje u-çfaqe, o Krisht Perendl te
falemi: Ti qe na ngrite perpjete me nder, o Zot
i Shenjte je.
III - B. Verna veshin kur kendojm’o mireberes,
Unj-e ballen kryelart’ e te paudhit,
Ngrerna lart permimekatin emallkuar,
Bena te patundur me fuqine tende
Në qe te hymnojme beserlsht me kenge.
Pastdj kendohet pa ze:

HIPAKOJA. Qelli ta pruri kulloshtren e kombeve, kur dërgjeshe ne grazhdin si foshnje, se
Maget arthne me yllin, dhe u-çuditne jo nga kuroret edhe nga f ronet po nga varferia. Se ç’ eshte
më e varfer se shpella, dhe ç’ eshte më e unjur se
shpargeri? Po me ato ndriti pasuria e Hynise
sate. 0 Zot, lavdi me ty.
Pastdj vazhdojne Zbritesoret:

IV - A. Shkop nga renja e Jesseut je, dhe lule
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prej asaj o Krisht, ke lulezuar prej Hyjllndeses,
prej mali hieplot, dhe te dendur me lisa, dhe umisherove prej Marise, dhe linde o Perendi: Zoti
i fuqishim lavdl me ty.
IV - B. Abakumi parelajmeroj qemoti
Perlindjen njerezore prej Shpetimtarit,
Se u-vleresua ta pareshikonte,
Dhe me te vertët' i Bir’ i Virgjereshes
E ndriçoj dhe e perlindi njerezine.
V - A. 0 Zoti i paqes, o Ate me hir, per shpetimin e njëresve Gngjellin, qe paqen perendore
sjell, dergova permi dhë; sot pra te udhehequr
me drite Perendie, qe menate ngrihemi, dhe lavderojme njeridashesin.
V - B. Falna ndjese per lajthimet dhe mekatat
Neve qe po te kendojme qe menate,
Dhe shpetona o Jesu o mireberes
Dhe ndriçona per te gjetur udhen tone
Per te trasheguar lumer^n, e qellit.
VI - A. Si Profeti Shen Jona, passi u-gelltlt
ne det, prej peshkut te math, dolli dhe nuk u-nga,
gjithashtu tani, edhe Fjala e qellit Jesuj Shpetimtar, shkoj nga gjir' i Virgjereshes dhe Hyjlindeses, se u-misherua pa pesim, edhe Nencn e
la te pacënshime.
VI - B. Thelle Shen Jonaj ner ujerat e detit,
Nuke dilte per te qetesuar shqoten.
I plagosur nga shigjetat e armikut,
Zoti Krisht te lutem mprome nga reziket.
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SHKURTORJA, T. III, I PARTHENOS
Kjo Shkurtore kendohet ne Meshe pas Hyrjes se Vogel qe me 25 gjer me 30 te Dhjetorit.

Virgjeresha lindi sot, te permiqenshimen Fjale,
edhe dheu i blaton te paafruarit shpellen; Gngjejte, me Barinjte po lavderojne; Maget pra, bashke
me yllin po udhetojne; se per në ka lindur Krishti, si djale foshnje, i parejëteshmi Zot.
SHTGPIA
Bethlehemi e çeli Edenin, ëjani ta shikojme; e
gjetme thesarin e fshehur, ëjani t’ i gezojme te
mirat e Parajses brenda ne shpelle: Atjë ka mbire rrenja e pavaditur, qe na fali ndjesen e mekatave; atjë u-zbulua pusi i pamihur, prej te cilit
Profeti David kerkonte te pinte uje; atjë Virgjeresha lindi nje foshnje, dhe ua shoj etjen Adamit
edhe Davidit me ujen e jetes se pasosur. Perandaj
le te vemi shpejt atjë, ku lindi Krishti, si djale
foshnje, i parejëteshmi Zot.
SINAKSARI
Me njezët e pese te keti muaji, kujtojme Lindjen misherore te Zotit edhe Perendise dhe Shpetimtarit tone Jesu Krisht.
Gjithe sot, kujtojme adhurimin e Mageve.
Gjithe sot, kujtojme Barinjte, qe e pane Zotin.
Paste lavdi ne jetet e jëtcve. Amin.
VII - A. Tre Djemat qe u-rritne besemire, tri*
merisht perbuzne urdherin e shtypesit, nga fu-
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rra dhe zjarri nuk u-trempn’ aspak, po ne flage
dhe ne prush, me kenge faleshin: 0 Perendi ateror, je i bekuar.
VII-B. Djemat besemire nuk u-frikesuan,
Po nga mall’ i Perendise Mbretit tone
E perbuzne urdherin e nje tirani,
Dhe ne mes te flages i kendonin
hymne:
I bekuar je o Zot i gjithesise.
VIII - A. Furra veseplote na tregoj nje shembell, te çudise qe shkeli natyren, se ajo s’ i dogji
Tre Djemat qe priti; ashtu dhe zjarri i qellit s’ e
ngau Virgjereshen aspak. Pra le ta hymnojm’ e
le t’ i falemi: E bekoni te gjithe Zotin me ze te
math, dhe e lartesoni permi te gjitha jetet.
VIII - B. Djemt’ e vjeter qe prej zjarrit nuk udoqne
Korezuan sheshit lindjen virgjerore
Te pangar’ e te padjegur te Marise.
Zotin qe ka bere keto çudira
Me mirenjohje popujt’ e lavderojne.
MADHGSHTIMET, T. I.
0 shpirt madheshtoje, Marine e nderuar, dhe
te lavderuar mi forcat Engjellore.
0 shpirt madheshtoje, Krishtin edhe Zotin, qe
lindi ne nje shpelle, prej Nenes Virgjereshe.
0 shpirt madheshtoje, Zotin edhe Mbretin, qe
u-adhurua prej Mageve te Lindjes.
Maget dhe Barinjte, arthne t’ adhurojne, Kri-
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shtin qe na lindi, ne Bethlehëm ne shpelle.
Lindi Virgjeresha, Krishtin edhe Zotin, brenda ne nje shpelle.
Pane sot Barinjte, Zotin te peshtjellur, si foshnje ne nje shpelle.
Bota sot gezohet, se Krishti na ka lindur, prej
Nenes Virgjereshe.
Gngjejte nga qelli, lajm’ i japin botes, qe lindi
Shpetimtari.
LAVDI. 0 shpirt madheshtoje, Zotin Perendine, Trinm’ e lavderuar, te Shenjt’ e te pandare.
TANI. 0 shpirt madheshtoje, Marine Virgjereshen, qe lindi Shpetimtarin, dhe na çliroj nga
Ferri.
IX - A. Mistër te çudiçim, shikonj dhe s’ e
marr dot vesh; se si qell nje shpelle ndrit; fron
Kerubik u-çfaq Virgjeresha; dhe grazhdi i vogel, e nxuri atë qe bota nuk e nxe, Krishtin Perendi; e madheshtojme pra me kenge sot.
IX - B. Heshtja eshte sot m’e lehte dhe pa frike;
Kemi shume mall po eshte shum’ e rende
T' endim lavderim per ty o Virgjereshe;
Po ndriçona dhe sipas deshires sone
Falna dhe fuql o Nen’ e Shpetimtarit.
DGRGIMGSORJA, T. III, EPESKEPSATO
Na veshtroj qe lartazi, nga qelli Shpetimtari
Krisht, lindja e llndjeve u-çfaq, dhe në te vërberit ne pus, pame te drejten faqeza, se ja prej Virgjereshes, na lindi i Madhi Zot.
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LAVDGRIMET, T. IV.
Defreni o te drejte, ngazellohu o qlell, keceni o
male, se lindi Krishti. Virgjeresha rri si nje Gngjell, dhe mban ne peqi Perendine e misheruar.
Barinjte e lavderojne, Maget i blatojne dhurata,
Gngjejte e perhymnojne dhe thone: Zot i çudiçim
lavdi me ty.
Ati e gjeti te pelqyer, Fjala u-misherua, Virgjeresha lindi, Perendine qe u-be njeri. Ylli e lajmeron, Maget e adhurojne, Barinjte çuditen, edhe
kriesa ngazellohet.
0 Virgjereshe Hyjlindese, qe linde Shpetimtarin, dhe permbyse mallkimin e Eves. Pra te lavderojme me bese, dhe therresim dhe thomi: 0 Zot
i çudiçim lavdi me ty.
Ejani ta perhymnojme, Nenen e Shpetimtarit,
Virgjereshen e pacinuar. Gezohu o pallat i Krishtit, i Perendise dhe i Mbretit. Nermjeto perpara
Birit, per shpetimin e besnikeve.
LAVDI, T. T. II. Kur arriu koha e ardhjes sate
mi dhë, u-be registrata e besnlkeve te tu, pas dekretit te Kesarit, se nisi Mbreteria jote e pafuntme. Perandaj te blatojme si vergjf, pasurft’ e theollogjise Orthodokse, o Perendl dhe Shpetimtar
i shpirteve tona.
TANI’T. II. Sot Krishti lint ne Bethlehëm prej
Virgjereshes. Sot i panlsuri nis dhe Fjala misherohet. Forcat Gngjellore ngazellohen, edhe i tere
dheu gezohet me njërezit. Maget i blatojne dhu-
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rata, Barinjte e leçitin çudine, dhe në po therresim pa pushim: Lavdi Perendise me te lartat, edhe mi dhene paqe, dhe ner njërezit miredashje.
HYRTORJA
Prej gjirit te kam lindur perpara Dritepruresit. Zoti u-betua dhe nuke do pendohet. Ti je prift
i psrjetme, pas urdherit te Melkishedekut. Shpetona o i Bir’ i Perendise, qe linde prej Virgjereshes, në qe te kendojme Alilluia.
SHKURTORJA, T. III, I PARTHENOS.
Virgjeresha lindi sot, te permiqënshimen Fjale, edhe dheu i blaton te paafruarit shpellen; Gngjejte, me Barinjte po lavderojne; Maget pra,
bashke me yllin po udhetojne; se per në ka lindur
Krishti, si djale foshnje, i parejetshimi Zot.
Ne vent te Hymnit Trishenjtor kendohet:

Sa u-pagezuat me Zotin Krisht, u-veshte me
Zotin Krisht, Alilluia.
APOSTULLI
Adhurojeni dhe lavderojeni Zotin ne tere dhene. Brohoriteni ne tere boten.
Prej Letres se Palit per Gallatianet.
Vellezer, kur u-plotesua koha, Perendia dergoj
te Birin, te lindur prej nje gruaje, te bindur nene
ligjen, qe t’ i çperblenje ata, qe ishin nene ligjen,
dhe te marrim adoptimin si bij te Perendise. Dhe
meqëneqc jini bij te tij, Perendia ju dergoj Shpir-
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tin e te Birit, qe therrët ne zemrat tuaja: Abba,
0 Ate. Pra nuke je më sherbetor i tij, po bir i tij;
edhe posa je bir, je edhe trashegimtar i Perendise me anen e Jesu Krishtit.
UNGJILLI PAS MATTHEUT
Kur lir di Jesuj ne Bethlehëm te Judese, ne ditet e Mbretit Herod, ja ku arthne Maget prej
lindjes ne Jerusalëm, edhe pyesnin: “Ku eshte
Mbreti i Judenjve, qe ka lindur? Se ja ku e pame
yllin ne lindje, dhe arthme t’ i falemi.,>Dhe kur i
degjoj keto fjale, Mbreti Herod u-trubullua bashke me tere Jerusalemin. Dhe i mblodhi te gjithe
kryeprifterinjte dhe shkronjesit e popullit, edhe
1 pyeste se ku ka per te lindur Krishti. Dhe ata
iu-pergjeqne: “Ne Bethlehëm te Judese, se keshtu eshte shkruar prej Profetit: Dhe ti Bethlehëm, dheu i Judes, nuke je më i vogeli midis princerve te Judes, se prej teje do te dale nje kryetar
i cili do ta qeverise populbn tim Israël.” Atehere
Herodi i thirri fshëhtazi Maget, edhe i pyeti holleslsht per kohen kur ishte dukur ylli. Dhe i dergoj ne Bethlehëm, edhe u tha: “Eceni, dhe kerkojeni djalin me kujdës, edhe kur ta gjeni, laimeromeni, qe te vinj edhe une t ’ i falem.” Dhe ata,
si i degjuan keto f jale te mbretit, u-nisne, dhe ja
ku ylli, qe kishin pare ne lindjen, u shkonte perpara gjer sa arriu, dhe qendroj mun atjë siper,
ku ishte djali. Dhe Maget, kur e pane yllin, u-ge-
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zuan fort. Edhe si hyne ne shtepl, e gjetne djalin
me Marine, t’ emen; edhe rane, dhe iu-falne; dhe
hapne thesaret, edhe i blatuan dhurata, ar dhe livan dhe zmirne. Dhe te lajmeruar ne enderr te
mos kthehen tek Herodi, shkuan ne vendin e vete ng-a nje udhe tjater.
MADHESHTIMI I MESHES, T. I.
Heshtja eshte sot m’ e lehte dhe pa frike,
Kemi shvme mall po eshte shunT e rende
T’ endim lavderim per ty o Virgjereshe;
Po ndriçona dhe sipas deshires sone
Falna dhe fuqi o Nen’ e Shpetimtarit.
KUNGATORJA
Zoti i dergoj shpetimin popullit.
26. Mbledhja e Shen Marise; Efthimi, Hierodeshmori i Shenjte, peshkopi i Sardes.
Perleshore dhe Shkurtore e Kershendëllave. Ne rente
kjo dite te Dielen, kujtojme Hyjprinderit, Shen Josefin,
Vlesorin e Virgjereshes; Davidin, Profetin dhe Mbretin; dhe Shen Jakobin, te Vellany e Krishtit. Ne mos rastiste nonjë e Diele perpara Motit te Ri, ahere i kujtojme
Hyjprinderit e siperme me 26 te Dhjetorit.

E DIELA PAS KERSHENDELLAVE
(Qe me 26 gjer me 30 te Dhjetorit)

PERLESHORJA E HYJPRINDERVE, T. II.
Ungjillezoji o Josëf, stergjyshit David te gjitha çudite; se e pë Virgjereshen te linde, se lavderove me Barinjte, dhe adhurove me Maget,
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passi u-lajmcrove prej Gngjellit. Pra lutju Zotit
Krisht Percndl, tc shpetohen shpirtet tona.
PGRLGSHORJA E EFTHIMIT TG SARDGS,
T. IV, QE TROPON METOKHOS
Shok i menyrave, nekembes i froneve, u-çfaqe
kor’ e Dishëpujve, zbatove me veperim kudo, çdo
theorl edhe predikim; perandaj te verteten leçite
prer’ e drejt, dhe per besen leftove gjer ne gjak,
si nje Deshmor o Shen Efthim; lutju Zotit Krisht
Perendl, te shpetohen shpirtet tona.
THIRRTORET, T. I, TON URANION
Davidin mbretin te gjithe le ta kendojme sot,
si gjysh te Shpetimtarit, se prej tij Virgjeresha,
Maria na ka zbritur dhe prej asaj, lindi Krishti
çuditerlsht, edhe Adamin dhe Even me perdellim,
na i ngjalli njeridashesi.
I pa me sy profetite te plotesuara, ne pleqerl
Josefi, dhe Jesujt i sherbeu, ne shpellen e perunjur ne Bethlehëm, sipas urdherit t' Gngjejve, qe
Perendln’ e hymnonin se paqen sot, permi dhen’
u fali njëresve.
Vellan’ e Krishtit te gjithe le ta kendojme sot,
si Kryeprift te Zotit, qe me vdekje Deshmori,
shkelqeu trimerlsht dhe lutet per në, gjithenjë
prane Zotit Krisht, qe ne nje shpelle ka lindur ne
Bethlehëm, per shpetimin e besnikeve.
LAVDI DHE TANI, T. T. II. Lavdi Perendise
me te lartat, edhe mi dhene paqe. Sot Bethlehë-

D H JE T O R I

443

mi pret ate, qe rri me te djathten e Atit. Sot Gng-jejte e lavderojne foshnjen qe lindi: Lavdi Perendise me te lartat, edhe mi dhene paqe, dhe ner
njërezit miredashje.
PASVARGJET, T. I, PANEFIMI.
Ne iindjen moj Nene Shen Mari, tere dheu po
defrën: Dhurata prita prej Mageve, qelli shkelqën dhe ndrit, ja ku dolli ylli, lavderojne Gngjejte, barinjte lozin me fyejte, grazhdi me gas me
pret, si nje fron qellor qe shkrepetln, ngazellohu,
ti moj Nene Hyjlindese.
Si drit’ e paganeve po vjen, si nje rob dhe sherbetor, i misheruar prej meje sot, Bir Perendl dhe
Zot, ti o i panisme, Fjal’ e bashkeqënshime, se desheron qe t’ i pasurosh, gjithe te varferit; ty o
mprojtes i te varferve, te kendojme, Zoti i meshlrave.
Si foshnje moj Nene kur me sheh, ne nje shpell’
e ne nje grazhd, gezohu Zonje Hyjlindese, se permi dhene zbres, te sheronj Adamin, nga semundjet qe peson, si hengri helmin e gjarperit, edhe
ne gracke ra, dhe prej Zotit jasht’ u-syrgjynos,
prej Parajses, edhe vuan mos më keq.
LAVDI DHE TANI, T. T. IV. Barinjte rentne
ne Bethlehëm, per te shikuar Kryebarine, dhe e
gjetne Mbretin e Kerublmeve, te shtrire ne grazhdin si foshnje.. 0 Zot lavdi me ty.
NDGNJGSORET, T. I, TO TAFON SU.
U-bere sherbetor, i te Lartit per Krishtin, dhe
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ruajtes Josëf, i Jesujt Perendise, e pate posi birin
tent, krijetarin e qiellit; sot pra mblldhemi, dhe
ta kremtojme kujtimin, dhe te lutemi, te na dhurosh o i Shenjte, shpetimin te gjltheve.
LAVDI DHE TANI, gjithajd.
Prof etet lart ne qell, po kremtojne me bese, çudine pa tregim, o Mari Virgjereshe, se ti te misheruarin, Perendl per te lindur vjen; Maget beserisht, me Shen Josefin te falen, dhe Davidin
mbret, e lajmerojne Barinjte, per lindjen e Zotit
Krisht.
SHKURTORJA, T. III, I PARTHENOS.
Kremterojne lart ne qell, Davidi Mbreti Profeti, dhe Vlesori Shen Josëf, dhe Shen Jakobi Peshkopi; qe te tre, Krishtin e kane, gjiri nga fisi; pra
me gas, e lavderojne dhe i therresin, Jesu Krishtit Perendise: Lavdi me ty o Zot i çudirave.
SHTGPIA
Me vendim te perendishme misherohet 1 pamishti; peshtillet me trup i papeshtjëlluri; merr
nisje i panisuri; si foshnje çfaqet më i madhi i
botes; mbahet ne peqi, ay qe beri gjithesine. Perandaj gjirinjte e tij mburren, dhe e lavderojne,
dhe i therresin Jesu Krishtit Perendise: Lavdi me
ty o Zot i çudlrave.
SINAKSARI
Gjithe sot, te Dielen pas Kershendëllave, kuj-
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tojme Hyjprinderit e Drejte, Shen Josefin, Vlesorin e Shen Marise, Shen Jakobin, te vellan’ e
Krishtit, dhe Davidin Profetin dhe Mbretin.
Me nermjetimet e tyre, o Perendl, meshirona. Amin.
ZBRITGSORET, T. I, ESOSE LAON
Kendohen Zbritesoret e dyta (B) te KershendeUave.

I-B. Popullin shpetoj me çudl Krijetari
Qemoti kur e teri detin nje here.
Dhe tanl qe lindi prej nje Virgjereshe
Na tregoj Parajsen pra e lavderojme
Si njerl edhe si Perendi me kenge.
III - B. Verna veshin kur kendojm’ o mireberes,
Unj-e ballen kryelart' e te paudhit,
Ngrerna lart permimekatin emallkuar,
Bena te patundur me fuqine tende
Në qe te hymnojme beserisht me kenge.
IV - B. Abakumi parela jmeroj qemoti
Perlindjen njerezore prej Shpetimtarit,
Se u-vleresua ta pareshikonte,
Dhe me te vertët’ i Bir’ i Virgjereshes
E ndriçoj dhe e perlindi njerezine.
V- B. Falna ndjese per lajthimet dhe mekatat
Neve qe po te kendojme qe menate,
Dhe shpetona o Jesu o mireberes
Dhe ndriçona per te gjetur udhen tone
Per te trasheguar lumerm’ e qellit.
VI - B. Thelle Shen Jondj ner ujerat e detit,
Nuke dilte per te qetesuar shqoten.
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I plagosur nga shigjetat e armikut,
Zoti Krisht te lutem mprome nga reziket.
Eja shpejt se me ka mbytur plogerimi.
VII-B. Djemat besemire nuk u-frikesuan,
Po nga rnalF i Perendise Mbretit tone
E perbuzne urdherin e nje tirani,
Dhe ne mes te flages i kendonin
hymne:
I bekuar je o Zot i gjithesise.
VIII - B. Djemt’ e vjeter qe prej zjarrit nuk udoqne
Korezuan sheshit lindjen virgjerore
Te pangar’ e te padjegur te Marise.
Zotin qe ka bere kcto çudira
Me mirenjohje popujt’ e lavderojne.
IX - B. Heshtja eshte sot m’e lehte dhe pa frike;
Kemi shume mall po eshte shum’ e rende
T’ endim lavderim per ty o Virgjereshe;
Po ndriçona dhe sipas deshires sone
Falna dhe fuqi o Nen’ e Shpetimtarit.
DERGIMCSORET, T. II, TIS MATHITES
Per Shen Jakobin mblldhemi, te vellan’ e Zotit
Jesu Krisht, me Mbretm profetlk Davfcl, dhe Josefin e lumur, Vlasorin e Virgjereshes, se ne lindjen e Krishtit, ne Bethlehëm dhe ne Judë, ne nje
shpelle sherbyen te gjithe tok, me tre Maget Engjejte dhe Barinjte, dhe e kendonin me lavdi,
Shpetimtarin dhe Zctin.
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T. III. Na veshtroj qe lartazi, nga qelli Shpetimtari Krisht, lindja e lindjeve, dhe në te vërberit ne pus, pame te drejten faqeza, se ja prej Virgjereshes, na lindi i Madhi Zot.
LAVDGRIMET, T. IV.
Defreni o te drejte, ngazellohu o qiell, keceni
0 male, se lindi Krishti. Virgjeresha rri si nje
Gngjell, dhe mban ne peqi Perendine e misheruar. Barinjte e lavderojne, Maget i blatojne dhurata, Gngjejte e perhymnojne dhe thone: Zot i
çudiçim lavdl me ty.
Ati e gjeti te pelqyer, Fjala u-misherua, Virgjeresha lindi, Perendine qe u-be njeri. Ylli e lajmeron, Maget e adhurojne, Barinjte çuditen, edhe krijesa ngazellohet.
0 Virgjereshe Hyjlindese, qe linde Shpetimtarin, dhe permbyse mallkimin e Eves. Pra te lavderojme me bese, dhe therresim dhe thomi: 0 Zot
1 çudiçim lavdi me ty.
Ejani ta perhymnojme, Nenen e Shpetimtarit,
Virgjereshen e pacinuar. Gezohu o pallat i Krishtit, i Perendise dhe i Mbretit. Nermjeto perpara
Birit, per shpetimin e besnikeve.
LAVDI, T. T. IV. Gjak dhe zjarr, edhe avull
dhe tym, djaj dhe drangonj, Shen Joeli paretha:
gjak per Krishtin njerl; zjarr per Krishtin Perendi; edhe avull dhe tym per Shpirtin Shenjt, qe
zbriti mi Virgjereshen dhe mi Apostujte, edhe
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pastaj mi tere boten. Misteri i misherimit esht i
math. 0 Zot lavdl me ty.
TANI. E permibekuar je, o Hyjlindese Virgjereshe. Te hymnojme, se prej Birit qe linde, Ferri
u-roberua, Adami u-nduall prape, mallkimi vdiq,
Eva u-çlirua, vdekja u-dermua, dhe në muarme
jete. Perandaj po hymnojme dhe therresim: I
bekuar je o Krisht Perendl, qe e pelqeve keshtu
lavdl me ty.
SHKURTORJA, T. III, I PARTHENOS
Virgjeresha lindi sot, te permiqënshimen Fjale, edhe dheu i blaton, te paafruarit shpellen; Gngjejte, me Barinjte po lavderojne; Maget pra,
bashke me yllin po udhetojne; se per në ka lindur
Krishti, si djale foshnje, i parejëtshimi Zot.
APOSTULLI
Perendia ka bere çudira me Shenjtoret. Bekojeni Perendine ne Kishet.
Prej Letres se Palit per Gallatianet.
Vellezer, ju benj te njohur se Ungjilli, i predikuar prej meje, nuk eshte prej njeriu. Se as e kam
marre as e kam mesuar nga nonjë njeri, po vetem nga revellata e Jesu Krishtit. Se e kini degjuar sa ngushte isha lidhur me Judaizmen, edhe sa repte e kam ndjekur, dhe e kam leftuar
Kishen e Perendise. Dhe perparonja ne Judaizmen më tepcr se moshataret e gjindjes sime, edhe isha zelltar i flakte i tradltave te mia aterore. Po kur i pelqeu Perendise, i cili me kishte
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caktuar qe ng-a barku i nencs sime, dhe me thirri
me hirin e vetc, edhe ma revelloj te Birin, dhe me
porrositi ta ungjillezonj ner kombet, nuke mora
keshille nga nonje njeri i gjalle, as vajta ne Jerusalëm qe te piqesha me ata, te cilet kishin qene
Apostuj perpara meje, po shkova menjehere ne
Arabi, dhe pastaj u-ktheva ne Damaske. Pastaj,
pas tre vjeç, u-ngjita ne Jerusalëm qe te shikonja
Pjetrin, dhe ndenja me ate nja pesembedhjete
dite. Dhe pervëç Jakobit, te vellajt te Zotit, nukc
kam pare nonjë tjater prej Apostujve.
UNGJILLI PAS MATTHEUT
Passi shkuan Maget, ja ku Gngjelli i Zotit iuduk Josefit ne enderr, dhe i tha: “Ngrehu, dhe
merr-e djalin dhe t ’ emen, dhe shko ne Egipte,
dhe qendro atjë gjer sa te te them, se Herodi do
ta kerkonje djalin qe ta vrase.” Dhe Josefi, e mori djalin dhe t’ emen naten, dhe shkoj ne Egipte,
dhe mbeti atjë gjer sa vdiq Herodi, qe te mbushet
fjala, e thene prej Zotit me anen e Profetit: “E
thirra tim bir prej Egiptes.” Atehere Herodi, kur
pa se Maget e genjyen, u-zemerua fort, edhe dergoj, edhe i theri te gjithe çiliminjte ne Bethlehëm
edhe ne qarkun rotull qe prej dy vjeç e poshte, si
pas kohes qe i lajmeruan Maget. Atehere umbush f jala, e thene prej Profetit Jeremia: “Nje
ze u-degjua ne Rama, nje vajtim, nje qarje dhe
nje lebetl e madhe. Rakela vajton per femijet,
edhe nuke munt te ngushellohet, se nuk i ka më.”
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Po kur vdiq Herodi, ja ku Gngjelli i Zotit iu-duk
ne enderr Josefit ne Egipte, dhe i tha: “Ngrehu,
dhe merr-e djalin dhe t ’ emen, dhe kthehu ne dhene e Israelit, se ata, qe kerkonin ta vrisnin djalin,
kane vdekur.” Dhe Josefi u-ngrit, e mori djalin
dhe t’ emcn, edhe u-kthye ne dhene e Israelit.
Edhe kur degjoj se Arkellau mbreteronte mi Judene si nekembes i Herodit, te cilin e kishte ate,
pati frike te shkonte atjë, dhe i lajmeruar prej
Gngjellit vajti ne qarkun e Galilese. Dhe shkoj,
edhe banoj ne nje qytët, te quajtur Nazarët, qe
te mbushet fjala, e thene prej Profëteve, qe do te
quhet Nazareas.
27. Shen Stefani; Theodori i Shkruar.

PGRLGSHORJA E THEODORIT TG
SHKRUAR, T. T. IV, EN SI PATER AKRIVOS
Ti o Ate pikerisht, u-tregove shembell e Zotit,
se e more Kryqin tent, dhe pasove Zotin Krisht,
dhe vepra çfaqe per meslm, qe te çkujdësemi per
trup, se shkon me nxitlm, dhe te kujdësemi per
shpirt, se eshte i pavdekur; pra shpirti yt po gezohet tok me Gngjejte, o Theodor i lumur lavdl
me ty.
PGRLGSHORJA E SHGN STEFANIT,
T. IV, TAKHI PROKATALLAVE
Kurore prej Mbreti ke, mi koken o Shen Stefan, per vojtjet e tmërrshime, per Zotin tone Jesu, i Par’ i Deshmoreve; se ti i kallezove, marreslt’ e Judenjve, dhe e pë Shpetimtarin, me te
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djathten e Atit. Atjë pra nermjeto gjithenjë, te
shpetohen shpirtet tona.
THRRTORET, T. II, IKOS TU EFRATHA
Ndrite me Shpirtin Shenjt, si Gngjell nga fytyra, dhe f jalet e Ungjillit, degjonjesve u çfaqe,
Deshmor i Par’ o Shen Stefan.
Hipe ne qiellin, qendrove me te djathte, perpara Perendise, dhe more sipas vleres, kuroren
e Deshmoreve.
Vrasesit i bekon, me gure kur te vrisnin, dhe
per ata po falesh, edhe i ndjen si Krishti, dhe
lart ne qell po fluturon.
LAVDI. 0 Shen Stefan Deshmor, i Par’ i Shpetimtarit, per shpirtet tona lutu, perkrahna shigurona, Parajsen e Shenjtoreve.
TANI. Krishtin ne Bethlehëm, na lindi Virgjeresha, dhe Gngjejte kendojne, lavdi per Perendine, dhe paqe dhe beklm mi dhë.
PASVARGJET, T. I, TON URANION
Atë qe lindi prej Atit perpara jëteve, dhe ish
ne gji te Atit me Trinin’ e pandare, Maria sot e
mban si bir ne peql, si mi fronin e tij qellor, edhe
Barinjte me Gngjejt’ e Maget tok, po i falen me
lavderim.
Ne Bethlehëm te Judese, eni shikojeni, atë qe
beri boten, te vendosur mi grazhdin, prej Mageve dhurata pret me lavdi, qe me yllin ia siellin,
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si Perendi dhe si Mbret edhe si njeri, i shkelqyer q' u-shtri ne varr.
Prej Virgjereshes dhe Nenes linde ne shpell’ e
grazhd, dhe Forcat Gngjellore, te therrisnin me
buje: Lavdi me ty o Zoti Krisht Perendl, se na
linde si *nje njeri, prej Virgjereshes Hyjllndese
Shen Mari, per shpetimin e besnfkeve.
LAVDIDHE TANI, T. II, IKOS TU EFRATHA
Ndrite me Shpirtin Shenjt, si Gngjell nga fytyra, dhe fjalet e Ungjillit, degjonjesve u-çfaqe,
Deshmor i Par’ o Shen Stefan.
NDGNJGSORET, T. I., TON TAFON SU
Dishepull i Jesujt, ti o Dhjaku i pare, i pari
po deshmon, per Jesune dhe besen, dhe boten po
e ndriçon, me mesimet e Shkronjave, dhe po i
sherdn, lengatat tona me shenja, pra te lutemi,
prej çdo reziku shpetona, Stefan i kuroreve.
LAVDI DHE TANI, gjithajd.
T. IV, KATEPLLAJI IOSIF
Dyke patur frymesim, prej Shpirtit Shenjt
mistikerisht, dhe prej Zotit Jesu Krisht, Deshmor i Pare Shen Stefan, i ke qertuar Judenjte
sipas Shkripturave, dhe sheshit u tregon, si lindi Krishti permi dhë, si rodhi drejt per drejt, qe
prej Davidit Mbret, i mbushur plot me hir dhe
urtesl i lavderuari. Stefan i lumur, mprona dhe
falna, ndjesen e mekatave.
LAVDI DHE TANI. I panxeni Perendf, si na
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u-nxu ne gji tani? Birin Zotin pa kufi, si e mban
Nena ne peqi? Pa fjaP e deshi vete dhe ashtu e
beri. Se nuke kishte trup, dhe mori trup vullnetarisht, edhe u-be ay qe ish si nuke ish per boten.
Me dy natyra, na lindi Krishti, qe t’ i shpetonje
njërezit.
Meqëneqe nuke ka Ungjill te Mengjezit, kendohet menjehere:

SHKURTORJA, T. III, I PARTHENOS.
Die lindi Zoti Krisht, mi dhene zbriti prej qellit, kur besniku sot na vdiq, u-ngjit ne qellin
prej dheut; ja nje Mbret, brenda ne shpellen, si
foshnje dergjet; ja nje Shenjt, me gure vritet si
nje keqberes, po keshtu kurorezohet, Stefan’ i
Pari Deshmor i Zotit Krisht.
SHTGPIA
Si yll i shkelqyer na ndriti sot me lindjen e
Krishtit i Pari Deshmor, Shen Stefani i lumur,
i cili prokllamoj perpara Judenjve qe Jesuj, i
lindur prej Virgjereshes eshte Krishti, i lajmeruar prej Profëteve, dhe perandaj i trashegoj lumerite qellore, dhe nermjeton per në pa pushuar Shen Stefani, i Pari Deshmor i Zotit Krisht.
SINAKSARI
Me njezët e shtate te ketf muaji, kujtojme
Shen Stefanin, Deshmorin e Pare, Apostullin
dhe Kryedhjakun.
Gjithe sot, kujtojme Theodorin e Shkruar, Atin

454

KREMTORE

tone Oshenar, te vellan' e Theofanit Vjershetorit.
Gjithe sot, kujtojme Shen Theodorin, Atin tone
Oshenar, kryepeshkopin e Kostandinopojes.
Gjithe sot, kujtojme Mavriqin, Hierodeshmorin e Shenjte me shoket, te Shtatedhjete Deshmoret.
Me nermjetimet e tyre, o Perendl, meshirona. Amln.
ZBRITGSORET, T. I, ESOSE LAON.
Kendohen Zbritesoret e dyta (B) te Kershendellave.

I - B. Popullin shpetoj me çudl Krijetari
Qemoti kur e teri detin nje here.
Dhe tani qe lindi prej nje Virgjereshe
Na tregoj Parajsen pra e lavderojme
Si njeri edhe si Perendi me kenge.
III - B. Verna veshin kur kendojm' o mireberes,
Unj-e ballen kryelart’ e te paudhit,
Ngrerna lart permimekatin emallkuar,
Bena te patundur me fuqine tende
Në qe te hymnojme beserlsht me kengc.
IV - B. Abakumi parelajmeroj qemoti
Perlindjen njerezore prej Shpetimtarit,
Se u-vleresua ta pareshikonte,
Dhe me te vertët’ i Bir’ i Virgjereshes
E ndriçoj dhe e perlindi njerezine.
V - B. Falna ndjese per lajthimet dhe mekatat
Neve qe po te kendojme qe menatc,
Dhe shpetona o Jesu o mireberes
Dhe ndriçona per te gjetur udhen tone
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Per te trasheguar lumerm’ e qellit.
VI - B. Thelle Shen Jonaj ner ujerat e detit,
Nuke clilte per te qetesuar shqoten.
I plagosur nga shigjetat e armikut,
Zoti Krisht te lutem mprome nga reziket.
Eja shpejt se me ka mbytur plogerimi.
V II- B. Djemat besemire nuk u-frikesuan,
Po nga rnalF i Perendise Mbretit tone
E perbuzne urdherin e nje tirani,
Dhe ne mes te flages i kendonin
hymne:
I bekuar je o Zot i gjithesise.
VIII- B. Djemt’ e vjeter qe prej zjarrit nuk udoqne
Korezuan sheshit lindjen virgjerore
Te pangaP e te padjegur te Marise.
Zotin qe ka bere keto çudira
Me mirenjohje popujt’ e lavderojne.
IX - B. Heshtja eshte sot m’e lehte dhe pa frike;
Kemi shume mall po eshte shum’ e rende
T’ endim lavderim per ty o Virgjereshe;
Po ndriçona dhe sipas deshires sone
Falna dhe fuqi o Nen’ e Shpetimtarit.
DERGIMESORET, T. III, EPESKEPSATO
Shen Stefani ra Deshmor, i pari prej Dishëpujve, edhe u-ngjit ne qiellin, perpara Krishtit
me lavdl; dhe pa pushim po nermjeton, tu fale
njerezise, Parajsen e Engjejve.
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Na veshtroj qe lartazi, nga qelli Shpetimtari
Krisht, lindja e lindjeve, dhe në te vërberit ne
pus, pame te drejten faqeza, se ja prej Virgjereshes, na lindi i Madhi Zot.
LAVDGRIMET, T. I, TON URANION
Kurore lulash mendore ëjani mplëksini, ati qe
ish i pari, qe deshmoj per Jesune, dhe qellin e
shikoj te hapur dhe qendroj, me te djathten e Zotit Krisht, dhe u-çpagua ashtu siç e meritoj, me
kuroren e Deshmoreve.
Stefan i Shenjte i pari midis Deshmoreve, dhe
dhjakerve te Krishtit, nermjeto per besniket,
perpara Shpetimtarit Zotit Jesu, ti o shoku i Gngjejve, edhe na fal te gjitheve perdelllm, edhe
ndjese te mekatave.
U-shenjterove i pari i vrare si Deshmor, prej
guresh qe i prite, me kuraj’ e me mburrje, dhe
vrasesit i ndjeve me perdellim, dhe u-ngjite ne
qiellin, dhe nermjeton pa pushuar prane Jesujt,
per shpetimin e besnikeve.
LAVDI, T. T. I. 0 Deshmor i Pare, Apostull
dhe Kryedhjak, lavdi e te drëjteve, e pë te hapur
qellin ne arene, dhe Krishtin me te djathten e
Atit, edhe ndrite si Gngjell nga fytyra, dhe i
fale ata qe te vrisnin me gure. Pra tani te lutemi, nermjeto per në perpara Jesu Krishtit, te na
dhuronje ndjesen e mekatave, dhe Parajsen e
Shenjtoreve.
TANI. Krishtin ne Bethlehëm, na lindi Vir-
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gjeresha, dhe Gngjejte kendojne, lavdl per Perendine, dhe paqe dhe bekim mi dhë.
SHKURTORJA, T. III, I PARTHENOS.
Virgjeresha lindi sot, te permiqënshimen Fjale,
edhe dheu i blaton te paafruarit shpellen; Gngjejte, me Barinjte po lavderojne; Maget pra, bashke
me yllin po udhetojne; se per në ka lindur Krishti, si djale foshnje, i parejëteshmi Zot.
APOSTULLI
Fama e tij u-perhap ne tere boten. Qelli tregon
lavdine e Perendise.
Prej Akteve te Apostujve.
M’ ato dite, Stefani, plot me bese dhe me force, po bente çudira te medha perpara popullit.
Edhe disa prej sinagojes te Libertlneve, Kirinëasve,Aleksandrineve, Kilikianeve dhe Asianeve
vajtin per te biseduar me Stefanin, po nuke
muntnin ta perballnin urtesine dhe Frymen, me
te cilen fliste. Atehere vane ca njeres te paguar
dhe deshmuan: “E kemi degjuar te thote blasfemira kunder Moisiut edhe Perendise.” Edhe e
shtyne popullin dhe Kryepleqte dhe Shkronjesit,
edhe arthne, dhe e rembyen, dhe e shpune perpara keshilles. Edhe vune deshmore te reme, te
cilet thane: “Ky njeri nuke pushon se foluri blasfemira kunder ketf vendi te shenjte dhe kunder
ligjes, se e kemi degjuar te thote se Jesu Nazareasi do ta prishe ketë vent, edhe do t’ i ndronje
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zakonet, qe na ka dhene Moisiu.” Edhe pjesetaret e keshilles i kthyen syte, dhe pane se fytyra
i ndritte si fytyre prej Gngjelli. Edhe Kryeprifti
e pyeti: “A jane te verteta keto?” Dhe Stefani upergjëq: “Burra vellezer dhe ater, degjomeni.
Perendia iu-duk atit tone Abraham, kur ishte
ne Mesopotaml, dhe i tha: Shko nga kjo toke
dhe nga gjirinjte e tu, dhe eja ne dhene qe do te
tregonj. Edhe ay shkoj nga dheu i Haldeaneve,
dhe banoj ne Harran. S’ andejmi, si vdiq i ati, e
vendosi ne dhene, ku banon tanl; dhe nuk i dha
asnjë çap toke per trasheglm. Edhe Sollomoni i
ndertoj nje tempull. Po Perendia nuke banon ne
tempuj, te bere prej dore njerezore, sikunder tha
Profeti: Qellin e kam fron edhe dhene shesh per
kembet; cili do me ndertoje shtepi, thote Zoti,
edhe ku eshte vendi ku do te prehem? Valle nuk
i ka bere dora ime te gjitha keto? Kokeforte dhe
te pagdhendur nga zemra dhe nga veshet, ju e
kundershtoni Shpirtin e Shenjte gjithenjë, si
Aterit tuaj, edhe ju. Cilin prej Profëteve nuk e
kane ndjekur aterit tuaj? Gjithashtu i vrane te
gjithe ata, qe parelajmeruan ardhjen e te Drejtit, te cilin ju e tradhetuat edhe e vrate. Gjithashtu e kini marre ligjen me porrosira engjellore, dhe nuk e kini ruajtur.” Dhe kur i degjonin
keto, u sharrohej zemra, dhe ia kercellenin dhembet. Edhe ay, plot me Shpirtin e Shenjte, i ngriti
syte ne qell, e pa lavdine e Perendise, dhe Jesune
me te djathten e tij, edhe tha: “Ja ku e shoh qe-
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llin te hapur dhe te Birin e njeriut me te djathten e Perendise.” Dhe ata bertitne me ze te math,
i mbyllne veshet, edhe u-sulne te gjithe tok mi
ate. Edhe e nxuarne jashte qytetit, edhe i hithnin gure; edhe deshmoret i vendosne robat ne
kembet e nje djaloshi, te quajtur Saul, edhe i
hithnin gure Stefanit, i cili falej edhe thoshte:
“0 Zoti Jesu Krisht, pritma shpirtin.” Dhe passi
ra me gjunje, thirri me ze te math: “0 Zot, mos
ua ngarko kete mekat.” Dhe passi tha keto f jale, f jeti.
UNGJILLI PAS MATTHEUT
Zoti tha kete parabolle: Ishte nje zot prej shtepie, i cili mbolli nje vreshte, dhe e thuri me nje
garth, edhe mihu nje tire n’ ate, edhe ndertoj nje
pirk, edhe ua dha disa bujqve, dhe shkoj ne mergim.Dhe kur u-afrua koha e pëmeve, u dergoj
bujqerve sherbetoret per te marre pemet. Po bujqerit i zune sherbetoret, edhe cilin e rrahne, cilin
e vrane, dhe cilin e lapiduan. Zoti dergoj perserl
te tjere sherbetore, më shume se te paret; po bujqerit ua bene edhe atyre gjithashtu. Më ne funt
u dergoj te birin, dyke thene: “Do te kene turp
nga im bir.” Po bujqerit, kur e pane te birin,
thane me veten e tyre: “Ky eshte trashegimtari.
Ejani ta vrasim, edhe tja zaptojme trashegimin.”
Edhe e zune, dhe e nxuarne jashte vreshtes, edhe e vranc. Kur te kthehet i zoti i vreshtes, valle çdo tu benje atyre bujqerve? Edhe ata iu-pergjeqne: “Keq e me keq do t’ i humbase te liqte,
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edhe vreshten do tua jape bujqerve te tjerc, te
cilet do tja kthejne pemet ne kohen e tyre.” Edhe
Jesuj u tha: “A e kini kenduar nonje here ne
Shkripturat qe Guri, te cilin e çperhothne ndertonjesit, ay u-vu ne krye te çipit? Kjo veper
eshte bere prej Zotit, edhe esht e çudiçime ne
syte tane.”
28. Te Dy Mije Deshmoret, qe u-doqne ne Nikomedi.
29. Foshnjat e Shenjta, qe u-theme prej Herodit ne
Bethlehëm; Markeli, Ati yne Oshenar, Abati i Manastirit te Pafjëturve.
30. Anisia, Deshmorja e Shenjte dhe Oshenare.
31. Mellana e Romes, Nena jone Oshenare.

TG KREMTET E JENARIT
1. Rethprerja e Zotit tone Jesu Krisht; Shen Basili
i Math, A ti yne i Shenjte, kryepeshkopi i Kesarise se Kapadokise.

PGRLGSHORJA E SHGN BASILIT, T. I.
Ne tere dhene dolli fama jote, se ajo ka pritur
f jalen tende, kur perhape dogmat e perendishme, madheshtove natyren e gjerave, riformove
zakonet e njëresve, Shen Basil Kryeprift, Ate
Oshenar, lutju Zotit Krisht Perendl, te shpetohen shpirtet tona.
PGRLGSHORJA E RETHPRERJES,
T. I, TU LITHU SFRAGISTHENTOS
Fytyre njerezore more pa u-ndryshuar, mi natyren e perendishme, o Zot i zemerdhempshur;
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dhe ligjen e permbushe plotcrisht, rethprerjen
kur durove truperlsht, dhe na preve me gershere perfunderisht, pesimet e erresires. Lavdi miresise sate o Krisht, lavdi dhempsherise sate,
lavdf bashkezbritjes sate se patreguar o Fjale.
THIRRTORET, T. IV, 0 EKS IPSISTU.
I emeruar sipas mbrëterve, dhe i shenjteruar
si Kryeprlft i Math, kullote grigjen e Zotit
Krisht, me urtesine, dhe diturm’e thelle te Shpirtit Shenjt; Mbreti pra i jëteve, hir dhe beklm te
dha, dhe te stolisi Basil me nam, me nje kurore,
ne Mbreterine qellore Zot’ i Math, qe lavderohet
ne nje Trini, tok me Birin Jesu dhe me Shpirtin
Shenjt; nermjeto te na fale, hir dhe ndjese te
mekatave.
I dekoruar me Kryqin e çemuar, veshur si nje
Kryeprlft perpara popullit, leçlt Ungjillin e Zotit Krisht, ne mes te Kishes, dyke perhapur drite dhe ngazellfm; dhe në te ndriçuarit, po lavderojme sot, nje Perendl edhe Zotin Krisht, te vetemlindur, Birin dhe Shpirtin perpara jëteve, ne
nje Trinf te bashkeqënshime, te pandare edhe te
perjëtshime; nermjeto te na fale, hir dhe ndjese
te mekatave.
Na ke meshuar me Gngjej permi dhene, dhe
tanl me ta meshon Ate Basfl i Math; se ne jetcn
rrojte si nje Shenjtor, i lumeruar, dhe i shkelqyer prej virtutave, ndonese me trup njerezor
dhe te natyreshme, ke qene si shpirt i palëndesh-
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me; në qe shijojme, mesimet e tua te hyjeshme,
prej erresires dhe prej rezikeve te padijes; Jesujt
Perendi iu-lut, te na fale shpetimin, edhe ndjesen e mekatave.
LAVDI, T. T. I. Shtive dashurl per urtesine,
preferove jeten me Perendine, i shtype pasionet
e trupit, edhe e lartesove shpirtin me virtuta,
Shen Basil Kryeprift i Math. Nermjeto perpara
Krishtit, tu dhuronje shpirteve tona, perdellimin e math.
TANI. U-perunje o Shpetimtar, per gjindjen
njerezore, u-peshtolle me shperginjte si foshnje,
dhe durove rethprerjen pas tete ditesh. Ati pra
o besnike le t’ i therresim: Ti je Perendia yne.
meshirona.
PASVARGJET, T. T. I, KHERIS ASKITIKON
Lum ti o instrumënt muzikal, i frymesuar prej
Jesujt dhe prej Gngjejve, qe fole dhe predikove.
dhe keshillove me zell, edhe na mesove te pendohemi; i urte i arte Shenjt, dallendryshe kendonjese, pullump i bukur, ligjeronjes i psalmeve,
si flori shkelqën ne luath te virtutave; krua midis lendinave, qe rjeth midis luleve, o goj’ e
shenjte qe solle, vellazerf midis njëresve. Iu-lut
Jesu Krishtit, te na fale kurdohere, meshire dhe
shpetim.
Lum ti qe mpron jetimet si At, ti o perkrahje
e te gjithe te shtypurve, o mprojtje e varferise,
dhe i urise ushqim, ndreqje e shigurP e mekata-
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reve; o mjeku i shplrteve, dhe i gjithe lengatave, ti o mesonjes, theollog i doktrinave, ti qe na
shpjegon Testamentet e Shpirtit Shenjt; ligje qe
çapet na cakton, kanun qe na shpie drejt, o theorl dhe praktike, o urtesi pa kufi dhe funt. Iulut Jesu Krishtit, te na fale kurdohere, meshire
dhe shpetim.
Ti o pallat i lare me ar, plot me virtuta, dhe
zili shenjteronjese, se ty te bene banese, si nonje
tempull qellor, ty o At i Shenjte Kryeprlft i
Math; se urte dhe plot me ment, veperimet e
ndjënjave, i qeverise, edhe shpirtin e ruajte, si
thesar te math lark pesimeve çthurese; pra si i
par’ i Gngjejve, u-çfaqe o Shenjt i Math, o Kryeprift i bekuar, edhe kollona i kisheve. Iu-lut
Jesu Krishtit, te na fale kurdohere, meshire dhe
shpetim.
LAVDI DHE TANI, T. II. Ti qe pas tete ditsh,
rethprerjen e durove, degjoje Shen Basilin, dhe
Nenen Shen Marine, qe luten gjithenjë per në.
NDGNJGSORET, T. T. I,
TON SINANARKHON
0 luadhi i Fjales dhe i Shkripturave, qe na ben
te besojme dhe te pendohemi, qe durove gjithe
ngasjet e demoneve, në besnlket o Basil, dhe dishëpujte me mall siç duhet po te nderojne, se lutesh perpara Zotit, per shpetim te gjithe shpirteve.
LAVDI DHE TANI. Virgjereshe dhe Nene
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Mari Hyjllndese, qe hidherimin e Eves e ktheve
ne gezim, te hymnojme në besniket dhe te falemi, se na çlirove ploterisht, nga mallkimi prinderor o Zonj’ e permibekuar, pra lutu per në pa
prere, dhe shpetona prej rezikeve.
T. I, TONTAFONSU
Basil o Kryeprlft, qe je prane Trinise, iu-lut
per gjithe në, qe te lusim me bese, ne diten e
tmërrshime, dhe ne gjyqin e fajeve, eja nermjeto, qe te na ndjehen mekatat, se me goj’ e shpirt,
po te kendojme perhere, o miku i njëresve.
LAVDI DHE TANI. 0 Krisht o Krijetar, Zot
i botes se tere, qe je me Atin tok, dhe me Shpirtin e Shenjte, si foshnje u-rethpreve sot, permi
dhene pas tete ditsh. Vepr’ e hyjeshme, dhe e
çudlçime eshte, kjo qe ben per në, se per shpetimin e botes, permbushe Kanunin sot.
T. T. IV, TINSOFIAN
Me fuqine mendore po i permbys, qe te gjith’
heretiket pa perjashtim, doktrinat e shtrëmbera, t’ Ariosit plot me terbim; edhe leçite ne boten, Jesune si Perendi, edhe armiqte i çthure me
zgjatjen e duarve; tutje e largove, heresm’ e Sabelit, dhe rremat e çmëndura, te Nestorit i çduke
krejt; Kryeprlft Shen Basil i Math, lutu-i Jesujt
Perendl, te na fale ndjesen e mekatave, sot qe
kremtojme te gjithe, beserlsht kujtimin tent.
LAVDI DHE TANI. Shpirtin tim te perunjur
o Shen Mari, qe ne shqoten e jetes brenda ne det,
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po rrihet prej ërcve, dhe pcrpiqet prej valave,
edhe nga barr’ e mckatit, po mbytet prej ujeve,
edhe nc funt tc Ferrit po kridhet tani me vrap;
eja Virgjereshe, dhe me lutjet e nxehta, shpctome dhe shpjerme shpejt, ne liman dhe ne qetesi; se me bese po te therrës: Lutu-i Zotit Jesu
Krisht, te na dhuronje ndjesen e mekatave; se
me ty kemi shprese, gjithe te pavyerit.
SHKALLESA KREMTORE, T. IV
Qe prej djalerise, shume pasione me leftojne,
po ti perkrah-me dhe shpetome, o Shpetimtari im.
Ju qe urreni Sionen, do te turperoheni prej Zotit, dhe do te fishkeni si bari ne zjarr.
LAVDI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, merr
jete çdo shpirt, dhe lartesohet ne paqesi, dhe
ndriçohet prej njcsise Trinisore mistikerisht.
TANI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, rjedhin
burimet e hirit, edhe vaditin tere kriesen per jetelindje.
PARGVARGU. Goja ime do te flase urtesi,
dhe zemra ime kupetim.
UNGJILLII MGNGJEZIT PAS JOANIT
Zoti u tha Judenjve, qe i kishin ardhur: “Me te
vcrtete, me te vcrtetc po ju them: Ay, qe nuke
hyn nga dera ne hoborrin e dhenve, po ngjitet
gjëtkazi, ay eshte vjedhes edhe kusar, edhe ay,
qe hyn nga dera, ay eshtc bariu i dhenve. Ati ia
hap dercn portari, dhe ay i therrët me emer
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dhente, dhe i nxier jashte. Dhe kur i nxier jashte
dhente, barët perpara atyre, dhe dhente i vene
pas, se ia njohin zerin. Se nuk i vene pas nje te
huaji, po ikin prej tij, se nuk ua njohin zerin te
huajve.” Ketë parabolle ua tha Jesuj, po nuk i
muarne vesh ato, qe u thoshte. Jesuj, pra, u tha
perseri: “Me te vertete, me te vertete po ju them
se une jam dera e dhenve. Te gjithe ata, qe kane
ardhur perpara meje jane vjedhes edhe kusare,
edhe dhente nuk i degjuan. Une jam dera. Ay, qe
hyn me anen time, do te shpetonje, dhe do te hynje, dhe do te dale, dhe do te gjenje kullotje.”
Psalmi 51 pa ze,

LAVDI. Me nermjetimet e Kryepriftit, o meshireplot, shuaji paudhesit’ e mia.
TANI. Me nermjatimet e Hyjlindeses, o meshireplot, shuaji paudhesit’ e mia.
Meshirome, o Perendi meshireplot, edhe shuaji paudhesit’ e mia.

T. T. II. Buzet te derthne hir, Basil o At’ i
Shenjte, edhe Bari u-bere, i Kishes dhe leçite,
nje Perendl dhe nje Trini.
SHKURTORJA, T. III, EPEFANIS
Themeli e Kisheve, e patronditur, u-tregove
ne rezlk, o Kryeprfft i Zotit Krisht, o theollog i
doktrinave, Gngjell i qellit, Basll Oshenar i
Math.
SHTGPIA
0 en’ e perkores, o goj’ e urtesise, o themell e
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dogmave, Shen Basil i Math, qe shkrepetln ne
mendjen e te gjitheve. Ejani ta kremtojme dhe
te ndriçohemi prej shpirtit te tij. Ejani te imitojme basen edhe zellin edhe perunjesine e tij, se utregua tempull i Perendise. Perandaj e lavderojme, dhe i therresim me brohori: Engjell i qellit,
Basil Oshenar i Math.
SINAKSARI
Me nje te keti muaji, kremtojme Rethprerjen
misherore te Zotit edhe Perendise dhe Shpetimtarit tone Jesu Krisht.
Gjithe sot, kujtojme Basilin e Math, Atin tone
te Shenjte, Kryepeshkopin e Kesarise se Kapadokise.
Gjithe sot, Theodoti, Deshmori i Shenjte, e
mbaroj jeten i vrare me shpate.
Me nermjetimet e tyre, o Perendi, meshirona. Amln.
ZBRITESORET, T. II,
VITHU ANEKALIPSE dhe STIVI THALASIS
Kendohen qe te dyja Zbritesoret e Ujit te Bekimr gjer
ne Kengen VIII:

I-A. E teri e thau fare detin, dhe nepcr
sterë te tijt’ i shpuri, dhe me valat i permbyti
kundershtaret, Zot’ i Math, i fuqfshm’ i lufteve,
nder dhe lavdl me ty.
I - B. Shkoj neper detin me kembe Israeli
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Edhe ne sterën' arriu i palagur,
Po kaloresine armike Egiptiane
Zoti e permbyti ne nje varr prej valash
Me çudl dhe tmerr, me te djathten e
forte.
III-A. Ay qe u jep, fuqi besnikeve dhe mbrëterve, dhe ballen e tyre larteson, ka lindur prej
Hyjllndeses, dhe vjen per pagezim tani, pra ëjani dhe thirrini: Si ty o Perendi s' ka tjater Shenjt
gjekunt, dhe veç teje nuke ka nje te drejt’ o Zot.
III-B. Në qe shpetuam nga leqet e armikut
Dhe nga thonj luanesh P eger te terbuar,
Le ta çelim gojen dhe le te kendojme
Fjale melodie kenge lavderimi
Se na dha shpetim Zoti i pakursyer.
IV - A. Degjoj zerin tent o Zot Joan Pagezori,
qe po therrët ne shkretetire, se bumbullive permi ujerat e shuma, dhe e prokllamove Birin tent,
pra me Shpirtin Shenjt frymesohet ploterisht
edhe te therrët, o urtesi e Perendise o Zoti Krisht.
IV - B. I paqesuar prej nje zeri te shenjte
Kendon Profeti perlindjen njerezore
Dhe i frymesuar po leçit me buje
Fjalen e panisme qe u-misherua
Dhe dermoj perdhë poteren e armiqve.
V - A. Kryetari i jetes Jesuj, vjen ta lanje fajin e Adamit te paretreguar; ndonese ishte Perendl, dhe ndonese s’ kishte nevoje per paqesim,
pagezohet ne Jordan per mekatat tona; keshtu
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me në pajtohet, dhe na fali paqen qe kapercën
çdo mendje.
V-B. Shpirt’ i Shenjte na ka lare prej çdo
helmi
Te armikut t’ erret edhe te pabese,
Dhe na ka drejtuar n’ udhen e vcrtete
Qe na shpie ne defrim te paafruar
Q’ e fitojn’ ata qe ka pajtuar Zoti.
VI - A. Lajmetar i Fjales, kandil i drites qe na
sjell agimin, del perpara dlellit, ne shkretetire
dhe i fton te gjithe, te pendohen dhe te pagezohen, se ja ku vjen Zoti Jesu, qe ta shpetonje boten prej mekatave.
VI-B. Bir te permallshim me ze te mallengjyer
Ati prej qellit e prokllamoj Jesune:
Ky tha eshte Biri i bashkepanisme,
Qe shkelqën si diell permi njerezine,
Fjal’ e Perendise qe u-misherua.
VII - A. Djemat mun ne zjarr, nje ere prej vese vershellënjese, çuditerisht ne mes te furres
te pangare i ruajti, me ndihmen e Gngjellit. Pra
ne mes te flages te vesuarit, perhironin me ze
te math: Zot i Forcave, o Perendi i Aterve lart
ne qell, je i bekuar.
VII - B. Ne mes te lumit i perveloj drangonjte
Ay qe Tre Djemat i shpetoj prej furres
Dyke shuar zjarrin me vescn prej qellit,
Dhe keshtu mekatat edhe njollat tona
Shpirti Shenjt i lau me valat e Jordanit.
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VIII - A. Çudi qe nuke ka tregim, na çfaqi furra e Babillones, me vesen e qellit; se keshtu dhe
lum’ i Jordanit, e priti zjarrin qellor te Krishtit,
dhe e pagezoj krijetarin e krijeses; pra e bekojme dhe e permilavderojme perhere dhe per jete.
VIII - B. Tere krijesa çlirohet dhe gezohet,
Bij te drites behemi në bijt’ e nates,
Vetem po helmohet djall’ i erresires;
Pra le ta bekojme Shpetimtarin tone
Gjithe popujte qe ishim te mjeruar.
MADHGSHTIMET, T. II
0 shpirt madheshtoje, Zonjen e nderuar, mi
Forcat Gngjellore.
0 shpirt madheshtoje, Krishtin qe rethpritet,
si foshnje pas kanunit.
0 shpirt madheshtoje, Basilin Kryepriftin, qe
na stolisi Kishen.
LAVDI. 0 shpirt madheshtoje, Zotin Perendine, Trinin’ e lavderuar te Shenjt’ e te pandare.
TANI. 0 shpirt madheshtoje, Zonjen e nderuar, qe na shpetoj nga Ferri.
IX-A. Asnjë gjuhe ne bote s’ te kendon dot
pas vleres, dhe trubullohet mendja e gjith’ Gngjejve, per ty o Virgjereshe, po na prit me miresl pas beses qe te kemi, se ti e di fort mire, qe
kemi mall per ty, dhe te madheshtojme perhere,
mprojtj’ e besnlkeve.
IX - B. 0 çudi pa funt e lindjes permi mendjen,
Nus’ e ndriçime dhe Nen’ e lavderuar,
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Me te cilen muarme shpetim te plotte,
Pra per mireberjen te doretrokasim
Dhe kendime perhirimi te blatojme.
DGRGIMGSORET, T. III, EPESKEPSATO.
Me mesim dhe dituri, e zbukurove shpirtin
tent, dhe ndrite posi dlelli, ne zemrat e besnikeve, predikator i Zotit Krisht, besnlk i Shen Marise, Basll Kryeprift i Math.
E rethpreve trupin tent, sipas kanunit Mosaik, si foshnje teteditese, o Zoti Krisht o Shpetimtar; dhe u-peshtolle me shperg-fnj, edhe me
qumesht rritesh, o rrites i jëteve.
LAVDGRIMET, T. I, KHERIS ASKITIKON
Pate rethprerje si çiliml, o Bir i Atit, krijetarit
te jëteve, qe linde si Fjal’ e Zotit, prej Perendie
Perendi, dhe u-njerezove pa nonjë ndryshim.; edhe pas kanunit, ti qe je permi çdo kanun, na ke
çliruar, prej mallkimit te ligjeve, dhe qe lartazi
na c'hurove bekim dhe hir. Pra sot ketu po mblidhemi, me gas dhe me ngazellim, dhe te kendojme me hymne, te perhirojme me lavderim; dhe
lypim me bese, te dhurosh per shpirtet tona, meshire dhe shpetfm.
Bir adoptif i Zotit Jesu, na u-tregove, pagezim
shpirteror kur merr, dhe Fjalen e Perendise, te
bashkeqënshimin Bir, qe prej Atit lindi para jëteve; pa nisje me Atin tok, e leçite o Oshenar, u
mbylle gojen, heretikeve faqezës, si me nje rufë

472

KREMTORE

i permbyse kudo perdhë; pra Mbreterin’ e qlellit,
f itove o Shen Basll, dhe mbreteron tok me Krishtin, qe eshte Mbreti i mbrëterve; perpara tij lutu,
qe besnikeve tu fale, meshire dhe shpetim.
Brenda ne tempull brenda n' alltar, i shenjteruar, ke sherbyer si Kryeprift, me vepra dhe
theorira, me urtesi dhe me ment, veshur me stolira te shkelqyera; tani pra ne qiell, perpara Zotit o Oshenar, n’ alltar te larte, po meshon tok
me Gngjejte, si ketu mi dhë, neper kishet e njëresve; mos na harro po na kujto, Basil Kryeprlft i Math, në qe po lusim me besc, kujtimin
tent edhe nermjeto; per në kurdohere, qe Jesuj
te na dhuronje, meshire dhe shpetlm.
LAVDI, T. T. II. Buzet te derthne hir, Basil o
At’ i Shenjte; edhe Barl u-bere, i Kishes dhe leçite, nje Perendi dhe nje Trini.
TANI, T. T. IV. U-perunje o Shpetimtar, per
gjindjen njerezore, u-peshtolle me shperginj si
foshnje, dhe durove rethprerjen pas tete ditesh.
Ati pra o besnike le t’ i therresim: Ti je Perendia
yne, meshirona.
HYRTORJA
Ejani t’ i falemi dhe t’ i pergjunjemi Zotit
Krisht. Shpetona o i Bir’ i Perendise, qe u-rethpreve misherisht, në qe te kendojme Alilluia.
SHKURTORJA, T. III, I PARTHENOS.
Zoti i te gjithave, duroj per neve rethprerjen,
dhe mekatin njerezor, po e rethprët si i mire,
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sot i fal, botes se tere shpetim per jete, pra ne
qell, sot po gezohet dhe ngazellohet, Kryeprift’
i Krijetarit, dhe yll’ i Krishtit, Basili Shenjt i
Math.
Kjo Shkurtore kendohet vetem diten e Motit te Ri. Paataj kendohet Shkurtorja Parekremtore e Epifanise.

APOSTULLI
Goja ime do te flase urtesi, dhe zemra ime kupetim. Degjojini keto, te gjithe kombet.
Prej Letres se Palit per Kollosianet.
Vellezer, kini mendjen se mos ju genjenje nonje njeri me fillosofira, me genjeshtra te zbrazura, me tradita te njëresve, dhe me elementa te
botes, edhe jo te Krishtit. Se ne trupin e tij banon Perendia ploterisht. Pra, bëhuni te plotte
me anen e atl, i cili eshte kryetari i çdo force
dhe i çdo fuqie; me te cilin jini rethprere me nje
rethprerje te padoregatuar, dyke çveshur trupin
e mekatava misherore me anen e rethprerjes se
Krishtit; me te cilin jini varrosur tok me anen
e Pagezimit; edhe me te cilin jini ngjallur tok
me anen e beses dhe me veperimin e Perendise,
i cili e ngjalli prej se vdëkuresh.
UNGJILLI PAS LUKAJT
M’ atë kohe, barinjte u-kthyen, dyke lavderuar dhe dyke brohoritur Perendine per te gjitha ato, qe degjuan edhe pane, sikunder u ishte
folur. Dhe kur u-mbushne tete dite, e rethprene
djalin, dhe ia quajtin emrin Jesu, sipas fjales se
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Gngjellit. Edhe djali rritej dhe forcohej nga
shpirti dhe nga urtesia, edhe hiri i Perendise
ishte mi ate. Edhe prinderit e tij venin per mot
ne Jerusalëm per te kremten e Pashkes. Edhe
kur u-be Jesuj dymbedhjete vjeç, prinderit e tij
shkuan ne Jerusalëm sipas zakonit te Pashkes,
dhe passi u-mbaruan te kremtet, u-kthyen prape, po djali Jesu mbeti ne Jerusalëm, dhe Josefi
dhe e-jema nuk e dinin, po kujtonin se ishte me
shoket e udhes. Keshtu udhetuan nje dite. Pastaj, kur nuk e gjetne neper gjirinjte dhe te njohurit, u-kthyen prape ne Jerusalëm edhe po e
kerkonin. Dhe pas tri ditesh e gjetne ne Shenjteroren, ku rrinte ne mes te mesonjesve, dhe po
i pyeste. Dhe te gjithe ata, qe e degjonin, çuditeshin per sqojtesine dhe pergjigjiet e tij. Edhe
kur e pane prinderit, u-habitne, dhe e-jema i
tha:“Bir, ç’ na ke bere keshtu? Ja yt-ate dhe une,
qe po te kerkonim me pikellim.” Dhe ay u-pergjëq: “Persë me kerkonit? A nuk e dinit qe duhet te jem ne punet e tim-Ati?” Po ata nuk e kupetuan f jalen qe u tha. Edhe zbriti bashke me
prinderit, edhe vajti ne Nazarët, edhe ishte i
bindur ner ata. Edhe e-jema i ruante te gjitha
keto fjale ne zemer. Dhe Jesuj perparonte ne
urtesi edhe ne moshe dhe ne hir perpara Perendise dhe perpara njëresve.
Pastdj vazhdon Mesha e Shen Basilit. Ne Diptiket
kendoheti
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MADHGSHTIMI I SHGN BASILIT, T. II.
Leçlteshin qellor te Krishtit, dishëpullin e Zotit, yllin e ndriçim nga Kesaria e Kapadokeve,
Basilin e Math, le ta nderojme te gjithe.
2. Parekremtja e Epifanise; SUvestri, Ati yne i
Shenjte, Papa i Romes.

PGRLGSHORJA E SHGN SILVESTRIT,
T. IV, KANONA PISTEOS
Kanun i beses, edhe kor’ e butesise, mesonjes
i perkores, ndrite perpara besnlkeve, me te verteten e puneve; perandaj i fitove me perunjesine te lartat, me varferine te pasurat, Ate Shen
Silvester Patrlk i Math, lutju Zotit Krisht Perendf, te shpetohen shpirtet tona.
PGRLGSHORJA E PARGKREMTES,
T. IV, KATEPLLAJI IOSIF
Pregatitu Zabullon, dhe zbukurohu Nefthalim; dhe ti lum i math Jordan, qendro dhe prit-e
me gezim, Zotin Jesu qe po vjen per te pagezuar.
Ti Ev’ e ti Adam, sot ngazellohuni, mos u-fshihni më tanl, si ne Parajsen me tmerr; se kur ju pa
te çveshur zbriti vete qe tjua kthenje stoline. Na
ardhi Krishti, dhe tere boten, do qe ta perserite.
SHKURTORJA E PARGKREMTES, T. IV,
EPEFANIS SIMERON
Ne Jordan afrohet sot, Mbreti i qellit, Shpetimtari Zoti Krisht, dhe Shen Joanit i therrët:
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Mos u-trondit po me pagezo; vinj per shpetimin,
e gjindjes se njëresve.
Kjo Shkurtore kendohet ne Meshe pas Hyrjes se Vogel qe me 2 gjer me 5 te Jenarit. Pas kesaj date kendohet
Shkurtorja e Epifanise.
3. Mallakia, Profeti i Shenjte; Gordi, Deshmori i
Shenjte.

E DIELA PERPARA EPIFANISE
(Qe me 31 te Dhjetorit gjer me k te Jenarit)

PERLESHORJA, T. IV, KATEPLLAJI IOSIF
Pregatitu Zabullon, dhe zbukurohu Nefthalim; dhe ti lum i math Jordan, qendro dhe prit-e
me gezlm, Zotin Jesu qe po vjen per te pagezuar.
Ti Ev’ e ti Adam, sot ngazellohuni, mos u-fshihni më tanl, si ne Parajsen me tmerr; se kur ju pa
te çveshur zbriti vete qe tjua kthenje stoline. Na
ardhi Krishti, dhe tere boten, do qe ta perserite.
SHKURTORJA, T. IV, EPEFANIS.
Ne Jordan afrohet sot, Mbreti i qellit, Shpetimtari Zoti Krisht, dhe Shen Joanit i therrët:
Mos u-trondft po me pagezo; vinj per shpetimin,
e gjindjes se njëresve.
THIRRTORET, T. II, IKOS TU EFRATHA
Ejani nisuni, tanl prej Bethlehemit, te shkojme ne Jordanin, sa drita n’ erresire, atjë po
shkrep per njërezit.
Ju qe ne Zabullon, banoni tej Jordanit, degjoni
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se afrohet, shpetim’ i Jesu Krishtit, çlirimi i te
gjitheve.
Bej-i gati Jordan, per Jesu Krishtin valat, se
vjen te pagezohet, dhe te na perserite krijesat e
dermuara.
LAVDI DHE TANI. Mbreti ja ku na vjen, ja
shpres’ e Israelit, dhe drit’ e njerezise, gezohuni
o popuj, dhe priteni me brohori.
PASVARGJET, T. II, IKOS TU EFRATHA
Eja Shen Jan sherbë, per driten si kandili,
per dhënterrin si miku, per Fjalen si Profeti, i
madhi Parerëndesi.
Drita ja ku po vjen, shpetimi ja ku çfaqet,
pra eni ne Jordanin, te veme ta kendojme, Jesune jetedhënesin.
Solle çdo miresl, o Zonje Virgjereshe, mi dhene Perendine, Jesune ne Jordanin, dhe driten
gjithe njëresve.
LAVDI DHE TANI. Krishti na u-fanës, i
lindur prej Marise, dhe vjen te pagezohet, ne
lumin e Jordanit, prej Shen Joanit Pagezor.
NDGNJGSORET, T. I, TON TAFON SU
U-veshe me stoli, njerezore te varfer, dhe vjen
si sherbetor, ne Jordan me te tjeret, dhe lype
pagezim si rob, prej nje robi o Zoti Krisht, Pagezori pra, Shen Jan te pa dhe therriste: Perendi Jesu, qysh po ma lyp pagezimin, o Zot i meshirave.
LAVDIDHE TANI. Jesuj eshte gatf, nga me-
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shira e madhe, te vinje ne Jordan, dhe ne valat
e lumit, shpetimin e njëresve, ta gatite me hir
qellor; Prit-e me gezi'm, Profët Joan Parerendes, dhe ner ujerat, siç desheron pagezoje, si mikun e njëresve.
T. IV, TAKHI PROKATALLAVE
I varfer i pasuri, nga dhempsheria u-be, dhe
në te rrezuarit, neper mekat e mallkim, te pasur
na ben me hir; ja se ku vjen te hynje, ne Jordan
te bekuar, edhe te pagezohet, prej Joan Pagezcrit. Hymnojeni me gas, dhempsherin’ e pakuffshime.
LAVDI DHE TANI. U-mbush profetia sot, e
Isaiut Profët, qe thoshte Gatlteni, udhen e Zotit
me vrap, patekat pra shtrojani, ja se ku oshetiti, nje trumbete nje buje, zeri ne shkretetire, i
Shen Janit me fame; ketu pra eni te gjithe, qe
ta shohim Zotin Krisht.
Pastaj thuhen Jcendimet e zakonta te Tingellit qe rastis atë te Diel.

ZBRITGSORET, T. II,
VITHU ANEKALIPSE
I-A. E teri e thau fare detin, dhe neper
sterë te tijt’ i shpuri, dhe me valat i permbyti
kundershtaret, Zot’ i Math, i fuqishnT i lufteve,
nder dhe lavdl me ty.
III - A. Ay qe u jep, fuqi besnlkeve dhe mbrëterve, dhe ballen e tyre larteson, ka lindur prej
Hyjlindeses, dhe vjen per pagezfm tani, pra ëja-
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ni dhe thlrrini: Si ty o Perendi s' ka tjater Shenjt
gjekunt, dhe veç teje nuke ka nje te drejt’ o Zot.
IV -A. Degjoj zerin tent o Zot Joan Pagezori,
qe po therrët ne shkretetire, se bumbullive permi ujerat e shuma, dhe e prokllamove Birin tent,
pra me Shpirtin Shenjt frymesohet ploterisht
edhe te therrët, o urtesi e Perendise oZoti Krisht.
V-A. Kryetari i jetes Jesuj, vjen ta lanje fajin e Adamit te paretreguar; ndonese ishte Perendi, dhe ndonese s’ kishte nevoje per paqesim,
pagezohet ne Jordan per mekatat tona; keshtu
me në pajtohet, dhe na fali paqen qe kapercën
çdo mendje.
VI - A. Lajmetar i Fjales, kandil i drites qe na
sjell agimin, del perpara diellit, ne shkretetire
dhe i fton te gjithe, te pendohen dhe te pagezohen, se ja ku vjen Zoti Jesu, qe ta shpetonje boten prej mekatave.
VII - A. Djemat mun ne zjarr, nje ere prej vese vershellënjese, çuditerlsht ne mes te furres
te pangare i ruajti, me ndihmen e Gngjellit. Pra
ne mes te flages te vesuarit, perhironin me ze
te math: Zot i Forcave, o Perendi i Aterve lart
ne qell, je i bekuar.
VIII - A. Çudl qe nuke ka tregim, na çfaqi furra e Babillones, me vesen e qellit; se keshtu dhe
lum’ i Jordanit, e priti zjarrin qellor te Krishtit,
dhe e pagezoj krijetarin e krijeses; pra e bekojme dhe e permilavderojme perhere dhe per jete.
IX-A. Asnjë gjuhe ne bote s’ te kendon dot
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pas vlercs, dhe trubullohet mendja e g'jith’ Gngjejve, per ty o Virgjereshe, po na prit me miresi pas beses qe te kemi, se ti e di fort mire, qe
kemi mall per ty, dhe te madheshtojme perhere,
mprojtj' e besnikeve.
DGRGIMGSORET, T. II, TIS MATHITES
Ja zer’ i thirresit gjemoj, me gas kecejne malet, dhe valle lozin njërezit, se Fjal’ e perendishme, nga qelli ja ku na zbriti, mori fytyre robi,
dhe vjen te marre Pagezim, prej Joan Pagezorit
si mekatar, per shpetim te njëresve dhe te botes,
ne valat dhe ner ujerat, ne Jordan te Judese.
Qysh do te prese lumi sot, o Krisht o njeridashes, o Krijetar i boteve, o FjaF e perendishme,
dhe si Shen Jani Profeti, ka per te vene doren,
mi koken tende o Jesu, dhe te te pagezonje si mekatar, per shpetim te njëresve dhe te botes, ner
valat dhe ner ujerat, ne Jordan te Judese.
LAVDGRIMET, T. II, IKOS TU EFRATHA
Mbreti ja ku na vjen, ja shpres’ e Israelit, dhe
drit’ e njerezise, gezohuni o popuj, dhe priteni
me brohorl.
Ja ku u-çfaq mi dhë, i misheruar Zoti, si drita
n’ erresire, si gazi ne vajtimin, dhe hiri permi
njërezit.
Drita u-çfaq per në, lavdf e Perendise, ne valat e Jordanit, qe te na pagezonje, per ndjesen e
mekatave.
LAVDI. Krishtin e pagezo, Joan o Pareren-
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des, se ti e prokllamove, si shqerre Perendie,
shpetim te mekatareve.
TANI. E permibekuar je, o Hyjlindese Virgjereshe. Te hymnojme, se prej Birit qe linde,
Ferri u-roberua, Adami u-nduall prape, mallkimi vdiq, Eva u-çlirua, vdekja u-dermua, dhe në
muarme jete. Perandaj po hymnojme dhe therresim: I bekuar je, o Krisht Perendl, qe e pclqeve keshtu, lavdi me ty.
SHKURTORJA, T. IV, EPEFANIS
Ne Jordan afrohet sot, Mbreti i qellit, Shpetimtari Zoti Krisht, dhe Shen Joanit i therrët:
Mos u-trondit po me pagezo, vinj per shpetimin,
e gjindjes se njëresve.
APOSTULLI
Shpetoje popullin tent, o Zot, edhe bekoje trashegimin tent. Ty do te therrës, o Zot, o Perendia im.
Prej Letres II se Palit per Timothene.
Bir Timothë, vigjello per te gjitha, vuaj-i te keqiat, bej-e vepren e Ungjillorit, edhe mbaroje
sherbimin, se une po shkrinj, dhe me ka ardhur
koha qe tju le shendët. E leftova luften e mire, e
mbarova rendjen, e ruajta besen. Tani me pret
kurora e drejtesise, te cilen do ma jape Zoti, gjykatesi i drejte, m’ atë dite, dhe jo vetem mua, po
edhe te gjith’ atyre, qe duan fanesjen e tij.
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UNGJILLI PAS MARKUT
Nis Ungjilli i Jesu Krishtit, te Birit te Perendise, sikunder kane shkruar Profetet: “Ja ku ta
dergonj lajmetarin, i cili do ta paregatite udhen,
i cili do te therrese me ze ne shkretetire: Gatltjani udhen Zotit, edhe drejtesojani ruget.” Joani
po pagezonte ne shkretetire, dhe leçitte pagezimin e pendimit per ndjesen e mekatave. Dhe te
gjithe banoret e Judese dhe te Jerusalemit venin, dhe pagezoheshin prej tij ne lumin e Jordanit, passi refenin mekatat. Edhe Joani ish i veshur me nje robe prej qimesh te kamiles, dhe ish
i ngjeshur me nje brez te lekurte, edhe hante
karkalece dhe mjalte te eger. Dhe leçitte, dhe
thoshte: “Pas meje vjen nje me i forte se une, te
cilit nuke jam i zoti tja zgjith rripat e kepuceve.
Une ju kam pagezuar me uje, po ay do tju pagezonje me Shpirtin e Shenjte.”
h. Mbledhja e te Shtatedhjete Apostujve te Shenjte;
Theoktisti, Ati yne Oshenar, abati i Kukumit te Sikelise.

PGRLGSHORJA E APOSTUJVE, T. III.
0 Apostuj te Shenjte, lutjuni Zotit tone Jesu
Krisht, tu fale shpirteve tona, ndjesen e mekatave.
5. Theopempti dhe Theondj, Deshmoret e Shenjte;
Sinkletika, Nena jone Oshenare; VengjiUa e Epifanise.

PGRLGSHORJA E VGNGJILLGS,
T. T. IV, KATEPLLAJI IOSIF
Mbajti valat dhe qendroj, lumi Jordan u-ça ne
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mest, se Profeti Elishë, i ra me gunen edhe
shkoj, pas porrosise qe mori nga Shent Elliu;
ahere na u-be, lumi i shenjte sterë, si shembell
dhe Mistër, si Pagezlm per në, se me ketë nga
vahu i jetes pertëj po hidhemi. Na ardhi Krishti,
permi Jordanin, t’ i bekonje gjithe ujerat.
EPIFANIA
PGRLESHORJA E EPIFANISE,
T. I, EN IORDHANI VAPTIZOMENU SU
Kur pagezoheshe ne Jordanin o Zot per në, ahere falja e Shen Trinise kudo u-çfaq, se zer’ i
Prindit po na deshmonte per ty faqeza, dhe Bir
te dashur te tij po te quante, edhe Shpirti i
Shenjte si nje pullump, vertetonte çdo fjale me
shiguri. Ti qe u-fanese Krisht Perendl, dhe ndriçove boten lavdi me ty.
SHERBESA E MBREMESORES
DHE
MESHA E SHEN BASILIT
Me 5 te Jenarit ne mengjës, pas Oreve te Medha, kendohet Mbremesorja e KershendëUave dhe pastaj behet
Mesha e Shen Basilit, me rëgtdlen pasonjese: Passi bekon
Prifti, kendohet Psalmi Nistor; pastaj Prifti thote Litanine e Madhe; pastdj kendohen Thirrtoret; pas Lavdise
behet Hyrja e Vogel; pas Hyrjes dhe Profetive, kendohet
menjehere ApostuUi; dhe pastaj vazhdon regullisht Mesha e Shen Basttit te Math qe nga Urata e Apostullit
edhe tutje.

THIRRTORET, T. II, IKOS TU EFRATHA
Krishtin kur e shikoj, Shen Jani ne Jordanin,
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me shpirtin po gezohej, dhe dora po i dridhej,
dhe thosh lavdl me ty o Zot.
Gngjejte lart ne qell, kur pane Shpetimtarin,
qe desh te pagezohej, çuditeshin dhe thoshnin,
lavdi me ty o Zoti Krisht.
Biri i dashur je, tha Ati qe prej qellit, dhe
Shpirti permi toke, si nje pullump te zbriti, lavdl
me ty o Zoti Krisht.
Ardhe te na shpetosh, dhe prite Pagezimin, qe
te na lash mekatat, dhe shpirtet te na ndritesh,
0 Zoti Krisht o Perendl.
LAVDI DHE TANI. Unjesh o Zoti Krisht,
perpara Shen Joanit, ne valat e Jordanit, drangonjte i dermove, i ngjalle gjithe njërezit.
APOSTULLI
Zoti eshte drita ime dhe shpetimi im. Zoti eshte
mprojtesi i jetes sime.
Prej Letres I se Palit per Korinthianet.
Vellezer, ndonese jam i lire nga te gjitha, ubera robi i te gjitheve, qe te fitonj ca më teper
njeres. Dhe u-bera per Jahudinjte Jahudl, qe te
fitonj Jahudinjte; per jashtellgjesit jashteligjes,
dyke mos qene jashteligjes perpara Perendise
po neneligjes perpara Krishtit, qe t’ i fitonj
jashtellgjesit. U-bera per te semuret i semure,
qe t’ i fitonj te semuret; u-bera per çdo njerl çdo
gje, qe te shpetonj do-ca me çdo menyre. Dhe
keto i benj per Ungjillin, qe te behem pjesetar
1tij. A nuk e dini se nga ata, qe marrin pjese ne
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rendjet e arenes, qe te gjithe rendin, po vetem
nje del i pari, dhe e merr çmimin. Keshtu, pra,
rentni, qe te fitoni. Edhe çdo njerl, qe merr pjese ne lodrat, esht i permbajtur ne çdo gje; edhe
ata duan te marrin nje kurore, qe fishket, kur
ju doni te merrni nje kurore te pafishkur. Une,
pra, rent keshtu, jo me t’ erret, keshtu po leftonj,
jo ne ere. Dhe e qeveris, dhe e roberonj trupin,
se nuke dua qe tu predikonj te tjëreve, dhe une
vete te jem i çthurur.
UNGJILLI PAS LUKAJT
Motin e pesembedhjete te mbreterimit te Kesarit Tibër, kur ishte Ponti Pillati guvernor i Judese, dhe Herodi tetrark i Galilese, dhe Filipi, i
vellaj, terark i Iturese, dhe i krahines se Trakonitise, dhe Lisania tetrark i Abilenes, kur Anna
dhe Kajaffa ishin kryeprifterinj, Joani i biri i
Zaharise, dolli me f jalen e Perendise ne shkretetire. Edhe shetitte ne tere krahinen reth Jordanit, edhe predikonte pagezimin e pendimit
per ndjesen e mekatave, sikunder eshte shkruar
ne libren e Profetit Isaia, i cili thote: “Do te therrese me ze ne shkretetire: Gatitjani udhen Zotit, edhe drejtesojani ruget. Çdo shpelle do te
mbushet, edhe çdo mal dhe çdo koder do te unjet,
edhe te shtrëmberat do te behen te drejta, edhe
udhet e ashpera do te behen te buta, edhe çdo
njerl do ta shikonje shpetimin e Perendise. Dhe
Joani u thoshte atyre, qe shkonin te pagezohe-
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shin prej tij: “Ju, o fare prej neperkash, kush ju
ka treguar per rezikun e pritme? Eni pendohuni,
dhe provojeni, dhe mos e flini mendjen, se jini
bij te Abrahamit. Se ja ku ju them se Perendia
munt te benje bij te Abrahamit nga keta gure.
Ja, tanl sepata po i bie drurit ne renje. Çdo dru,
qe nuke ben peme te mira, do te pritet edhe do
te hidhet ne zjarr.” Edhe njërezit e pyesnin:
“Atehere, ç’ duhet te bejme?” Dhe ay u-pergjëq,
edhe u tha: “Ay, qe ka dy kemishe, le tja jape
njeren ati, qe nuke ka asnjë; dhe ay, qe ka te
ngrena, le te benje gjithashtu.” I vajtin edhe disa publikane, qe te pagezoheshin, dhe e pyetne:
“Mesonjes, po në, ç’ duhet te bejme?” Dhe ay upergjëq, edhe u tha: “Mos merrni asgjë më teper seç’ ju eshte caktuar.” Dhe e pyesnin edhe
ushtaret: “Po në ç’ duhet te bejme?” Dhe ay upergjëq, edhe u tha: “Mos mundoni dhe mos kallezoni asnjë njeri, dhe kenaquni me rogat tuaja.” Dhe kur njërezit mejtoheshin me veten e
tyre se mos Joani ishte Krishti, dhe qe te gjithe
prisnin çkoqitje per ketë çeshtje, Joani u-pergjëq, edhe u tha: “Une ju pagezonj me uje, po
vjen nje tjater më i forte se une, te cilit s’ jam i
zoti tja zgjith rripat e kepuceve. Ay do tju pagezonje me Fryme te Shenjte dhe me zjarr; ay, me
lopaten ne dore, do ta qeronje lemen, dhe do ta
mbledhe grurin ne hambar, edhe kashten do ta
djege ne zjarrin e pashuar.” Edhe predikonte
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shume gjera te tjera, dhe e keshillonte popullin.
Per Bekimin e Math te Ujit shiko ne Uratoren, f. U08.

SHGRBESA E MGNGJEZIT
DHE
MESHA E SHGN JOAN GOJARTIT

NDGNJGSORET, T. III, TIN OREOTITA
U-çfaqe ne Jordan, o Jetedhenes, more Pagezlm, prej Shen Joanit, dhe prej Atit Bir i dashur
u-prokllamove; i bashkepanisme pra, tok me Atin
u-çfaqe ti, dhe prej qellit Shpirti Shenjt, mi ty
zbriti si nje pullump; dhe në pra te ndriçuar therresim: Krisht i Trinise meshirona.
LAVDI DHE TANI, gjithajo,
T. IV, KATEPLLAJI IOSIF
Ti o lume o Jordan, sa u-çudite kur e pë, te paparin lakuriq, pash’ e u-tremba thot’ ay, dhe si
te benja un’ i mjeri dhe si te duronja; Gngjejte
ne qell, pan’ e çuditeshin, dhe qeir i ter’u-shtank,
edhe dheu u-trondit, dhe u-tmerruan te gjitha te
dukurat dha te padukurat. Na ardhi Krishti, per
te bekuar, ne Jordan gjithe ujerat.
LAVDI DHE TANI, gjithajo.
T. IV, TAKHI PROKATALLAVE
Jordanin bekove sot, o Perendl dhe Zot, mekatin e shove krejt, me Pagezimin, qe more per
në o Krisht; u-unje nene pellemben, e Joan Pa-
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gezorit, dhe njërezit i shpetove, nga genjeshtrat
e djallit, te gjithe pra te lutemi: Ti na shpeto
o Zot.
LAVDI DHE TANI, gjithajo.
SHKALLESA KREMTORE, T. IV
Qe prej djalerise, shume pasione me leftojne,
po ti perkrah-me dhe shpetome, o Shpetimtari im.
Ju qe urreni Sionen, do te turperoheni prej Zotit, dhe do te fishkeni si bari ne zjarr.
LAVDI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, merr
jete çdo shpirt, dhe lartesohet ne paqesi, dhe
ndriçohet prej njesise Trinisore mistikerisht.
TANI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, rjedhin
burimet e hirit, edhe vaditin tere kriesen per jetelindje.
PARGVARGU. Deti te pa edhe iku, Jordani
u-kthye prape.
UNGJILLI I MGNGJEZIT PAS MARKUT
M’ atë kohe, ardhi Jesuj nga Nazareti i Galilese, dhe u-pagezua prej Joanit ne Jordan. Dhe
menjehere, kur po dilte nga uja, pa se qelli u-ça,
edhe Shpirti i zbriti mi koke si nje pullump. Dhe
u-degjua nje ze nga qelli: “Ky esht im-Bir i dashur, qe me ka pelqyer.”
Psalmi 51 pa ze.

LAVDI, T. II. Sot le te ngazellohet e tere bota, se Krishti u-fanës ne mes te Jordanit.
TANI, gjithajo.
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Meshirome, o Perendi meshireplot, edhe shuaji paudhesit’ e mia.

T. T. II. Vajte sot ne Jordan, te pa dhe tha
Shen Jani: Jam robi ti je Zoti, si te te pagezonj
pra, lavdi me ty o Perendi.
ZBRITGSORE DYPLIKE, T. II,
VITHU ANEKALIPSE dhe STIVI THALASIS
(Qe me 1-6 te Jenarit kendohen qe te dyja tok, A dhe

B, pastaj qe me 7-11* te Jenarit kendohen vetem te dytat,
te markuara me letren B.)

I-A. E teri e thau fare detin, dhe neper
sterë te tijt’ i shpuri, dhe me valat i permbyti
kundershtaret, Zot’ i Math, i fuqishm’ i lufteve,
nder dhe lavdi me ty.
I - B. Shkoj ncper detin me kembe Israeli
Edhe ne sterën’ arriu i palagur,
Po kaloresine armike Egiptiane
Zoti e permbyti ne nje varr prej valash
Me çudi dhe tmerr, me te djathten e
forte.
III-A. Ay qe u jep, fuqi besnikeve dhe mbrëterve, dhe ballen e tyre larteson, ka lindur prej
Hyjllndeses, dhe vjen per pagezim tani, pra ëjani dhe thlrrini: Si ty o Perendl s’ ka tjater Shenjt
gjekunt, dhe veç teje nuke ka nje te drejt’ o Zot.
III-B. Në qe shpetuam nga leqet e armikut
Dhe nga thonj luanesh t’ egcr te terbuar,
Le ta çelim gojen dhe le te kendojme
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Fjale melodie kenge lavderimi
Se na dha shpetlm Zoti i pakursyer.
Pastaj kendohet pa ze :

HIPAKOJA. Kur e ndrite boten e tere me
Epifanine, atehere iku deti i kripur i pabesise,
dhe Jordani u-kthye perpjete ne qell. Atjë lartesona me porrosit’ e tua, o Krisht, o Perendi,
me nermjetimet e Hyjlindeses, edhe meshirona.
Vazhdojne Zbritesoreti

IV - A. Degjoj zerin tent o Zot Joan Pagezori,
qe po therrët ne shkretetire, se bumbullive permi ujerat e shuma, dhe e prokllamove Birin tent,
pra me Shpirtin Shenjt frymesohet ploterisht
edhe te therrët, o urtesi e Perendise o Zoti Krisht.
IV - B. I paqesuar prej nje zeri te shenjte
Kendon Profeti perlindjen njerezore
Dhe i frymesuar po leçit me buje
Fjalen e panisme qe u-misherua
Dhe dermoj perdhë poteren e armiqve.
V - A. Kryetari i jetcs Jesuj, vjen ta lanje fajin e Adamit te paretreguar; ndonese ishte Perendl, dhe ndonese s' kishte nevoje per paqeslm,
pagezohet ne Jordan per mekatat tona; keshtu
me në pajtohet, dhe na fali paqen qe kapercën
çdo mendje.
V-B. Shpirt’ i Shenjte na ka lare prej çdo
helmi
Te armikut t’ erret edhe te pabese,
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Dhe na ka drejtuar n’ udhen e vertete
Qe na shpie ne defrfm te paafruar
Q’ e fitojn’ ata qe ka pajtuar Zoti.
VI - A. Lajmetar i Fjales, kandil i drites qe na
sjell agimin, del perpara dlellit, ne shkretetire
dhe i fton te gjithe, te pendohen dhe te pagezohen, se ja ku vjen Zoti Jesu, qe ta shpetonje boten prej mekatave.
VI-B. Bir te permallshim me ze te mallengjyer
Ati prej qellit e prokllamoj Jesune:
Ky tha eshte Biri i bashkepanisme,
Qe shkelqën si diell permi njerezine,
Fjal’ e Perendise qe u-misherua.
SHKURTORJA, T. TV, EPEFANIS
Kjo Shkurtore kendohet ne Meshe pas Hyrjes se Vogel qe me 6-lU te Jenarit. Pas kesaj date kendohet Shkurtorja e Perhasjes.

U-fanese me lavdi, ne tere boten, edhe drita
jote sot, na u-shenua me çudf, pra te hymnojme
me kupetim: Ardhe u-duke, o drit’ e paafruarshme.
SHTGPIA
Ne Galilën' e Gjentfleve, ne krahinen e Zabullonit, dhe ne qarkun e Nefthalimit, ka shkelqyer Krishti, drita e madhe, sikunder tha Profeti.
Prej Bethlehemit vetetiu dhe ndriti agimi per te
erresuarit, prej Marise i lindi Zoti, dielli i drejtesise, reze tere botes. Perandaj ëjani te gjithe te
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ngrohemi prej tij. Se ngrohje per te çvëshurit
edhe drite per te erresuarit ardhe, u-duke, o drit'
e paafruarshme.
SINAKSARI
Me 6 te keti mdaji kremtojme Epifanine e Zotit edhe Perendise dhe Shpetimtarit tone Jesu
Krisht.
E atl eshte lavdia dhe fuqia ne jetet e jëteve. Amin.
Pastaj vazhdojne Zbritesoret:

VII - A. Djemat mun ne zjarr, nje ere prej vese vershellënjese, çuditerisht ne mes te furres
te pangare i ruajti, me ndihmen e Gngjellit. Pra
ne mes te flages te vesuarit, perhironin me ze
te math: Zot i Forcave, o Perendi i Aterve lart
ne qell, je i bekuar.
V II- B. Ne mes te lumit i perveloj drangonjte
Ay qe Tre Djemat i shpetoj prej furres
Dyke shuar zjarrin me vesen prej qellit,
Dhe keshtu mekatat edhe njollat tona
Shpirti Shenjt i lau me valat e Jordanit.
VIII- A. Çudi qe nuke ka tregim, na çfaqi furra e Babillones, me vescn e qellit; se keshtu dhe
lum' i Jordanit, e priti zjarrin qellor te Krishtit,
dhe e pagezoj krijetarin e krijeses; pra e bekojme dhe e permilavderojme perhere dhe per jete.
VIII - B. Tere krijesa çlirohet dhe gezohet,
Bij te drites bëhemi në bijt’ e nates,
Vetem po helmohet djall’ i erresires;
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Pra le ta bekojme Shpetimtarin tone
Gjithe popujte qe ishim te mjeruar.
MADHGSHTIMET, T. II.
0 shpirt madheshtoje, Zonjen e nderuar, mi
forcat Gngjellore.
0 shpirt madheshtoje, ate q’ u-pagezua, ne lumin e Jordanit.
0 shpirt madheshtoje, atë qe prej Joanit, per
në u-pagezua.
0 shpirt madheshtoje, atë qe u-deshmua, prej
Atit lart nga qelli.
Sot Jesu Krishti unji, kryet nene doren, e Shen
Joan Profetit.
Sot Shen Joan Profeti, e pagezon Jesune, ne
valat e Jordanit.
Sot po deshmohet Krishti, prej Atit lart nga
qelli, si Bir i tij i dashur.
LAVDI. 0 shpirt madheshtoje, Zotin Perendine, Trinm’ e lavderuar, te shenjt’ e te pandare.
TANI. 0 shpirt madheshtoje, Nenen Virgjereshe, qe na shpetoj nga Ferri.
IX-A. Asnjë gjuhe ne bote s’ te kendon dot
pas vleres, dhe trubullohet mendja e gjith’ Gngjejve, per ty o Virgjereshe, po na prit me miresi pas beses qe te kemi, se ti e di fort mire, qe
kemi mall per ty, dhe te madheshtojme perhere,
mprojtj’ e besnikeve.
IX - B. 0 çudi pa funt e lindjes permi mendjen,
Nus’ e ndriçime dhe Nen’ e lavderuar,
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Me te cilen muarme shpetlm te plotte,
Pra per mireberjen te doretrokasim
Dhe kendime perhirimi te blatojme.
DGRGIMGSORJA, T. III, EPESKEPSATO
Na u-çfaq Shpetimtari Krisht, me te verteten
plot me hir, ne valat e Jordanit sot, dhe gjithe t’
erresuarit, dhe te fjëturit i zgjoj, se ardhi dhe
na ndriti, si drita e diellit (,$ here).
LAVDGRIMET, T. I
Drite prej drite, i ndriti botes Krishti Perendia yne (2 here).
Si te te nderojme pas vleres, në sherbetoret ty
Zotin? Se ti na perserite ner ujerat.
U-pagezove ne Jordan o Shpetimtar, dhe i
shenjterove ujerat, sherbetori ta vuri doren mi
koke, dhe i sherove vojtjet e botes. Misteri i ekonomise sate esht i math, o Zot njeridashes lavdi
me ty.
Drita e vertete na u-fanës, edhe i ndriti te gjithe. Krishti u-pagezua per në, dhe na i spastroj
mekatat e shpirtit. Ngjarja esht e dheshme, po
kupetimi eshte qellor, se zbriti nene ujen dhe na
ngriti me Perendine. Veprat e tua jane te çudiçime, o Zot lavdl me ty.
Ay qe e peshtjell qellin me rete, hyn sot nene
valat e Jordanit, edhe i spastron mekataret, ay
qe ngre mekatin e botes edhe deshmohet qe lartazi prej Shpirtit te Shenjte, edhe prokllamohet
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prej Atit Bir i Vetemlindur. Ati le ti therresim
te gjithe: Ti qe u-fanese dhe na shpetove, o
Krisht o Perendia yne lavdi me ty.
LAVDI, T. T. II. U-peshtolle me valat e Jordanit o Shpetimtar, ti qe vishesh me driten si robe, dhe ia unje koken Parerëndesit, ti qe ke matur qellin me pellemben, qe ta kthesh boten nga
genjeshtra, dhe t ’ i shpetosh shpirtet tona.
TANI, T. II. Sot Krishti vajti ne Jordan qe te
pagezohet. Sot Joani ia ve doren mi koke Zotit.
Forcat Gngjellore u-çuditne, kur e pane ketë
mistër te habiçim. Deti e pa edhe iku, Jordani
u-kthye prape. Edhe në te ndriçuarit po therresim: Lavdi Perendise qe u-fanës, edhe u-duk mi
dhene, dhe e ndriti boten.
Per Bekimin e Math te Ujit, qe behet pas Doksollogjise,
shiko ne Uratoren, f. UOS.

HYRTORJA
I bekuar esht’ ay qe vjen, me ëmerin e Zotit.
Perendl dhe Zot, permi dhene na u-çfaq. Shpetona, o i Bir’ i Perendise, qe u-pagezove prej Joanit ne Jordan, në qe te kendojme Alilluia.
Ne vent te Hymnit Trishenjtor, kendohet:

Sa u-pagezuat me Zotin Krisht, u-veshte me
Zotin Krisht, Alilluia.
SHKURTORJA, T. IV, EPIFANIS.
U-fanese me lavdi, ne tere boten, edhe drita
jote sot, na u-shenua me çudi, pra te hymnojme
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me kpetlm: Ardhe u-duke, o drit’ e paafruarshme.
APOSTULLI
I bekuar esht’ ay qe vjen me ëmerin e Zotit.
Lavderojeni Zotin, se esht i mire.
Prej Letres se Palit per Titon.
Bir Tito, u-çfaq hiri i Perendise, i cili i shpetoj
te gjithe njërezit, edhe i cili na meson ta mohojme pabesine dhe deshirat e kesaj bote, qe te
rrojme ne ketë jete me urtesl dhe me drejtesl
dhe me bese te mire, dyke pritur shpresen e lumur dhe çfaqjen e lavdise se Perendise dhe Shpetimtarit tone Jesu Krisht, i cili e dha veten e tij
per në, qe te na shpetonje nga te gjitha paudhesite, dhe te na spastronje per veten e tij si nje
popull te zgjedhur, i cili ka zell per vepra te mira. Dhe kur u-çfaq miresia dhe njeridashja e
Perendise dhe Shpetimtarit tone, jo nga veprat
e drejta, qe kemi bere në, po nga meshira e tij,
na shpetoj me banjen e perlindjes dhe perseritjes se Shpirtit te Shenjte, te cilin e derdhi mi në
pasurlsht me anen e Shpetimtarit tone Jesu
Krisht, qe te drejtesohemi me hirin e tij, dhe te
bëhemi trashegimtare me shpresen e jetes se pasosur.
UNGJILLI PAS MATTHEUT
M’ atë kohe, vajti Jesuj prej Galilese ne Jordan, qe te pagezohej prej Joanit. Po ay e nda-
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lonte, dhe i thoshte: “Une kam nevoje te pagezohem prej teje, dhe ti me vjen mua?” Dhe Jesuj
iu-pergjëq: “Bej-e tani, se keshtu duhet t’ i mbarojme te gjitha zakonet.” Dhe ahere e beri. Dhe
Jesuj, si u-pagezua, dolli menjehere prej ujit,
edhe ja ku u-hap qelli, dhe e pa Shpirtin e Perendise, i cili i zbriti mi koke si pullump. Edhe
u-degjua nje ze prej qellit, i cili thoshte: “Ky esht
im-Bir i dashur, i cili me ka pelqyer.”
MADHESHTIMI I MESHES, T. II.
IX - B. 0 çudi pa funt e lindjes permi mendjen,
Nus’ e ndrlçime dhe Nen’ e lavderuar,
Me te cilen muarme shpetim te plotte,
Pra per mireberjen te doretrokasim
Dhe kendime perhirimi te blatojme.
KUNGATORJA
U-çfaq hiri i Perendise, i cili i shpetoj te gjithe
njërezit.
7. Shen Joani Pagezori.

PERLESHORJA E PAGEZORIT, T. II.
MNIMI DHIQEU
I drejti kujtohet kudo me kenge, po ty t’ arrin
deshmimi i Krishtit, o Parerendes dhe Pagezor.
Se vertët u-tregove më i nderuari i Profëteve,
se u-vleresove per nderin te pagezosh te parelajmeruarin. Perandaj pra u-mundove per te
verteten, dhe me gezim leçite ne mes te Ferrit,
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se Krishti si njerl u-çfaq mi dhë, i cili ngre mekatin e botes, dhe na fal per gjithenjë meshiren
e madhe.
THIRRTORET, T. II, IKOS TU EFRATHA
Krishtin kur e shikoj, Shen Jani ne Jordanin,
me shpirtin po gezohej, dhe dora po i dridhej,
dhe thosh lavdi me ty o Zot.
Vajte sot ne Jordan, te pa dhe tha Shen Jani:
Jam robi ti je Zoti, si te te pagezonj pra, lavdi
me ty o Perendl.
Unjesh o Zoti Krisht, perpara Shen Joanit, ne
valat e Jordanit, drangonjte i dermove, i ngjalle
gjithe njërezit.
LAVDI DHE TANI. Eja Shen Jan sherbë, per
driten si kandili, per Dhënterrin si miku, per
Fjalen si Profeti, i madhi Parerëndesi.
PASVARGJET, T. I, PANEFIMI.
Shen Jan Parerendes dhe Profët, i degjuar Pagezor, te lumerojme me bes’ e mall, se ne Jordan
te vjen, Krishti Perendia, edhe koken ty ta unj,
dhe Pagezimin prej teje merr; pra nermjeto per
në, tu dhuronje mekatareve, perdellimin, dhe
ndjesen e fajeve.
Perpjete ne qiellin e pë, o Shen Jan o Pagezor,
lavdin’ e Atit te hyjeshme, Birin ner iijerat, kur
u-pagezua, edhe Shpirtin si pullump, qe ndriti boten me nje Trinl, pra nermjeto per në, tu dhuro-
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nje mekatareve, perdellimin, dhe ndjesen e fajeve.
Si more prej Zotit Jesu Krisht, hirin profetlk
Joan, na e tregove ate qe ngre, fajet e njëresve,
nga e tere bota, edhe i dhurove dy, dishepuj shoke per predikim, pra nermjeto per në, tu dhuronje mekatareve, perdellimin, dhe ndjesen e
fajeve .
LAVDIDHE TANI, T. II. Krishtin e pagezon,
Shen Jan o Parerendes, se ti e prokllamove, si
shqerre Perendie, shpetfm te mekatareve.
NDGNJESORET, T. I,
TU LITHU SFRAJISTHENTOS
Kur lindi Jesu Krishti ne Judë prej Marise,
dhe u-pagezua prej Joanit, ne lumin e Jordanit,
ahere i zbriti Shpirti Shenjt, qe lartazi si nje
pullump; perandaj Pagezori me ze te math, me
Engjejte po therriste: Lavdl fanesjes sate o
Krisht, lavdi Mbreterise sate, lavdi ekonomise
sate, o Zot i meshlrave.
LAVDI DHE TANI, gjithajo.
T. IV, EPIFANIS SIMERON
Kur te pa o Zoti Krisht, anes Jordanit, qe kerkonje Pagezim, Shen Jan Profeti Pagezor, po te
therriste me ze te math: Ardhe u-duke, o drita
e qiellit.
LAVDI DHE TANI, gjithajo.
Meqëneqe nuke ka Ungjill te Mengjezit, kendohet pa
ze Psalmi 51, dhe menjehere:
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SHKURTORJA, T. T. II.
Jordani u-droth nga pamja jote, dhe u-kthye
prape i tmerruar o Krisht, edhe Shen Joani ish
i trembur, kur po bente sherbesen shpirterore,
edhe Gngjejte çuditeshin per ngjarjen, edhe te
gjithe te erresuarit pane agimin, dhe te lavderonin ty qe u-fanese, dhe i ndriçove te gjithe njërezit.
SHTGPIA
Per Adamin te verbuar ne Edën, dolli dfelli ne
Bethlehëm, edhe ia çeli syte, dhe ia lau me ujen
e Jordanit, edhe lindi dita e paperenduar per te
erresuarit. Tanl nuk eshte nate më, po dite e perjetme, se ardhe o Krisht edhe u-fanese, dhe i
ndriçove te gjithe njërezit.
SINAKSARI
Me shtate te keti muaji, kujtojme Shen Joanin,
Profetin, Parerëndesin, dhe Pagezorin.
Me nermjetimet e Parerëndesit, o Krisht o Perendi, meshirona dhe shpetona. Amin.
Kendohen Zbritesoret e dyta (B) te Epifanisc.

ZBRITGSORET, T. II, STIVI THALLASIS
I-B. Shkoj ncper detin me kembe Israeli
Edhe ne sterën’ arriu i palagur,
Po kaloresine armike Egiptiane
Zoti e permbyti ne nje varr prej valash
Me çudi dhe tmerr, me te djathten e
forte.
III-B. Në qe shpetuam nga leqet e armikut
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Dhe nga thonj luanesh t’ eger te terbuar,
Le ta çelim gojen dhe le te kendojme
Fjale melodie kenge lavderimi
Se na dha shpetim Zoti i pakursyer.
IV - B. I paqesuar prej nje zeri te shenjte
Kendon Profeti perlindjen njerezore
Dhe i frymesuar po leçit me buje
Fjalen e panisme qe u-misherua
Dhe dermoj perdhë poteren e armiqve.
V-B. Shpirt’ i Shenjte na ka lare prej çdo
helmi
Te armikut t’ erret edhe te pabese,
Dhe na ka drejtuar n’ udhen e vertete
Qe na shpie ne defrfm te paafruar
Q’ e fitojn’ ata qe ka pajtuar Zoti.
VI-B. Bir te permallshim me ze te mallengjyer
Ati prej qellit e prokllamoj Jesune:
Ky tha eshte Biri i bashkepanisme,
Qe shkelqën si dlell permi njerezine,
Fjal’ e Perendise qe u-misherua.
VII - B. Ne mes te lumit i perveloj drangonjte
Ay qe Tre Djemat i shpetoj prej furres
Dyke shuar zjarrin me vesen prej qellit,
Dhe keshtu mekatat edhe njollat tona
Shpirti Shenjt i lau me valat e Jordanit.
VIII-B. Tere krijesa çlirohet dhe gezohet,
Bij te drites behemi në bijt’ e nates,
Vetem po helmohet djall’ i erresires;
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Pra le ta bekojme Shpetimtarin tone
Gjithe popujte qe ishim te mjeruar.
IX - B. 0 çudi pa funt e lindjes permi mendjen,
Nus’ e ndriçime dhe Nen’ e lavderuar,
Me te cilen muarme shpetlm te plotte,
Pra per mireberjen te doretrokasim
Dhe kendime perhirimi te blatojme.
MADHGSHTIME E MGNGJEZIT, T. II.
0 shpirt madheshtoje, Zonjen e nderuar, mi
forcat Gng'jellore.
0 shpirt madheshtoje, ate q’ u-pagezua, ne
lumin e Jordanit.
0 shpirt madheshtoje, ate qe prej Joanit, per
në u-pagezua.
0 shpirt madheshtoje, atë qe u-deshmua, prej
Atit lart nga qelli.
Sot Jesu Krishti unji, kryet nene doren, e Shen
Joan Profetit.
Sot Shen Joan Profeti, e pagezon Jesune, ne
valat e Jordanit.
Sot i varrosi Krishti, mekatat njerezore, ne valat e Jordanit.
Sot po deshmohet Krishti, prej Atit lart nga
qelli, si Bir i tij i dashur.
LAVDI. 0 shpirt madheshtoje, Zotin Perendine, Trinm’ e lavderuar, te Shenjt’ e te pandare.
TANI. 0 shpirt madheshtoje, Nenen Virgjereshe, qe na shpetoj nga Ferri.
IX-A. Asnjë gjuhe ne bote s’ te kendon dot
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pas vleres, dhe trubullohet mendja e gjith' Gngjejve, per ty o Virgjereshe, po na prit me miresi, pas bescs qe te kemi, se ti e di fort mire, qe
kemi mall per ty, dhe ty te madheshtojme perhere, mprojtj’ e besnlkeve.
IX - B. 0 çudi pa funt e lindjes permi mendjen,
Nus’ e ndriçime dhe Nen’ e lavderuar,
Me te cilen muarme shpetfm te plotte,
Pra per mireberjen te doretrokasim
Dhe kendime perhirimi te blatojme.
DGRGIMGSORET, T. III, EPESKEPSATO
Si Profetin me te math, te lindur midis njëresire, te leçiti Zoti Krisht, o Pagezor o Shen Joan;
se ti e prite ne Jordan, dhe ti e pagezove, Jesune
ner ujerat.
Na u-çfaq Shpetimtari Krisht, me te verteten plot me hir, ne valat e Jordanit sot, dhe gjithe t ’ erresuarit, dhe te fjëturit i zgjoj, se ardhi
dhe na ndriti, si drita e diellit.
LAVDGRIMET, T. I.
Drite prej drite, i ndriti botes Krishti, Perendia yne.
Si te te nderojme pas vleres, në sherbetoret ty
Zotin? Se ti na perserite ner ujerat.
U-pagezove ne Jordan o Shpetimtar, dhe i
shenjterove ujerat, sherbetori te vuri doren mi
koke, dhe i sherove vojtjet e botes. Misteri i eko-
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nomise sate esht i math, o Zot njeridashes lavdf me ty.
Drita e vertete na u-fanës, edhe i ndriti te gjithe. Krishti u-pagezua per në, dhe na i spastroj
mekatat e shpirtit. Ngjarja esht e dheshme, po
kupetimi eshte qellor, se zbriti nene ujen dhe na
ngriti me Perendine. Veprat e tua jane te çudiçime, o Zot lavdi me ty.
Ay qe e peshtjëll qellin me rete, ay qe ngre mekatin e botes, edhe deshmohet qe lartazi prej
Shpirtit Shenjt, edhe prokllamohet prej Atit
Bir i vetemlindur. Ati le t’ i therresim te gjithe:
Ti qe u-fanese dhe na shpetove, o Krisht o Perendia yne lavdi me ty.
LAVDI, T. T. II. Gngjell prej beronjes ardhe
0 Pagezor, banove ne shkreteriren qe prej foshnjerise, dhe u-tregove më i madhi i Profëteve, se
ti u-vleresove ta pagezosh, atë qe lajmeruan te
tjeret, edhe ti e degjove zerin e Atit, qe e prokllamoj Bir te dashur, edhe ti e pë Shpirtin
Shenjt, qe i zbriti mi koke si pullump. Ti pra më
1 larte i Profëteve, nermjeto pa pushuar per në,
qe po kremtojme beserisht kujtimin tent.
TANI, T. II. Sot Krishti vajti ne Jordan qe te
pagezohet. Sot Joani ia ve doren mi koke Zotit.
Forcat Gngjellore u-çuditne, kur e pane ketë
mistër te habiçim. Deti e pa edhe iku, Jordani
u-kthye prape. Edhe në te ndriçuarit po therresim: Lavdi Perendise qe u-fanës, edhe u-duk mi
dhene, dhe e ndriti boten.
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HYRTORJA
I bekuar esht ay qe vjen me ëmerin e Zotit.
Perendi dhe Zot, permi dhene na u-çfaq. Shpetona o i Bir’ i Perendise, qe u-pagezove prej Joanit ne Jordan, në qe te kendojme, Alilluia.
Ne vent te Hymnit Trishenjtor, kendohet:

Sa u-pagezuat me Zotin Krisht, u-veshte me
Zotin Krisht, Alilluia.
SHKURTORJA, T. IV, EPEFANIS.
U-fanese me lavdi, ne tere boten, edhe drita
jote sot, na u-shenua me çudi, pra te hymnojme
me kupetim: Ardhe u-duke, o drit’ e paafruarshme.
APOSTULLI
I drejti do te ngazellohet me Zotin. Degjoma
zerin, o Perendi.
Prej Akteve te Apostujve.
M’ ato dite, kur ndodhej Apolloj ne Korinthe,
Pali shkoj nga bregu i detit, edhe ardhi ne Efese, edhe gjeti disa dishepuj, edhe i pyeti: “A e
muarte Shpirtin e Shenjte, kur besuat?” Edhe
ata iu-pergjeqne: “As e kemi degjuar qe ka nje
Shpirt te Shenjte.” Dhe ay i pyeti perserl: “Atehere si jini pagezuar?” Dhe ata iu-pergjeqne:
“Me pagezimin e Joanit.” Edhe Pali u tha: “Joani pagezonte me pagezimin e pendimit, edhe i
thoshte popullit te besojne atë, i cili vinte pas,
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domethene Krishtin Jesu.,, Edhe kur i degjuan
keto, u-pagezuan me ëmerin e Zotit Jesu. Edhe
Pali ua vuri duarte mi koken, edhe ardhi Shpirti i Shenjte mi ata, edhe flisnin gjuhe te ndryshme, edhe profetesonin. Edhe keta ishin gjithesëj
nja dymbedhjete veta. Edhe shkonte ne sinagoje, edhe fliste hapur nja tre muaj, edhe bisedonte, edhe predikonte mi Mbreterine e Perendise.
UNGJILLI PAS JOANIT
M’ atë kohe, Joani e pa Jesune, qe po i vinte,
dhe tha: “Ja qengji i Perendise, i cili ngre mekatin e botes. Ky esht ay, per te cilin ju thashe: Pas
meje vjen ay, qe eshte perpara meje, se ay ka
qene më pare se une. Edhe une nuk e njihnja, po
perandaj kam ardhur, edhe kam pagezuar me
uje, qe tja çfaq popullit te Israelit.,, Edhe Joani
deshmoj, edhe tha: “E pashe Shpirtin e Shenjte,
qe i zbriti si pullump prej qellit, edhe i qendroj
mi koke. Edhe une nuk e njihnja, po ay, qe me
ka derguar te pagezonj me uje, ay me tha: Ay,
mi te cilin do te shikosh qe do te zbrese Shpirti i
Shenjte, dhe do t’ i qendronje mi koke, ay eshte
qe do te pagezonje me Shpirtin e Shenjte. Dhe
une e pashe, dhe deshmova, dhe ky esht i Biri i
Perendise.”
MADHGSHTIMI I MESHGS, T. II.
Sot Shen Joan Profeti, e pagezon Jesune, ne valat e
Jordanit.

0 çudl pa funt e lindjes permi mendjen,
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Nus’ e ndriçime dhe Nen’ e lavderuar,
Me te cilen muarme shpetim te plotte;
Pra per mireberjen te doretrokasim,
Dhe kendime perhirimi te blatojme.
KUNGARORJA
I drejti do te kujtohet per jete.
E DIELA PAS EPIFANISG
(Qe me 7-H te Jenarit)
Kendohen Troparet e Tvngellit qe rastis bashke me ato
te Epifanise.

ZBRITGSORET, T. II, STIVI THALLASIS
Kendohen Z britesoret e dyta (B ) te Epifanise.

I - B. Shkoj neper detin me kembe Israeli
Edhe ne sterën’ arriu i palagur,
Po kaloresine armike Egiptiane
Zoti e permbyti ne nje varr prej valash
Me çudi dhe tmerr, me te djathten e
forte.
III-B. Në qe shpetuam nga leqet e armikut
Dhe nga thonj luanesh t’ eger te terbuar,
Le ta çelim gojen dhe le te kendojme
Fjale melodie kenge lavderimi
Se na dha shpetim Zoti i pakursyer.
IV - B. I paqesuar prej nje zeri te shenjte
Kendon Profeti perlindjen njerezore
Dhe i frymesuar po leçlt me buje
Fjalen e panisme qe u-misherua
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Dhe dermoj perdhë poteren e armiqve.
V-B. Shpirt’ i Shenjte na ka lare prej çdo
helmi
Te armikut t’ erret edhe te pabese,
Dhe na ka drejtuar n’ udhen e vertete
Qe na shpie ne defrlm te paafruar
Q’ e fitojn’ ata qe ka pajtuar Zoti.
VI-B. Bir te permallshim me ze te mallengjyer
Ati prej qellit e prokllamoj Jesune:
Ky tha eshte Biri i bashkepanisme,
Qe shkelqën si diell permi njerezine,
Fjal’ e Perendise qe u-misherua.
VII - B. Ne mes te lumit i perveloj drangonjte
Ay qe Tre Djemat i shpetoj prej furres
Dyke shuar zjarrin me vesen prej qellit,
Dhe keshtu mekatat edhe njollat tona
Shpirti Shenjt i lau me valat e Jordanit.
VIII - B. Tere krijesa çlirohet dhe gezohet,
Bij te drites bëhemi në bijt’ e nates,
Vetem po helmohet djall’ i erresires;
Pra le ta bekojme Shpetimtarin tone
Gjithe popujte qe ishim te mjeruar.
IX - B. 0 çudi pa funt e lindjes permi mendjen,
Nus’ e ndriçime dhe Nen’ e lavderuar,
Me te cilen muarme shpetlm te plotte,
Pra per mireberjen te doretrokasim
Dhe kendime perhirimi te blatojme.
SHKURTORJA, T. IV, EPEFANIS.
U-fanese me lavdl, ne tere boten, edhe drita
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jote sot, na u-shenua me çudi, pra te hymnojme
me kupetim: Ardhe u-duke, o drit' e paafruarshme.
APOSTULLI
Arthte meshira jote mi në, o Zot. Ngazellohuni me Zotin, o te drejte.
Prej Letres se Palit per Efesianet.
Vellezer, hiri i eshte dhene sicilitdo prej nesh
pas mases se dhurates se Krishtit. Perandaj thote: “Si u-ngjit lart, e roberoj roberine, dhe u dha
porrosira njëresve. Edhe posa u-ngjit, ajo domethene qe kishte zbritur më pare ner anet më
te poshtme te dheut. Edhe posa kishte zbritur,
ajo domethene qe u-ngjit më pastaj permi qellin
qe t’ i mbaronte te gjitha. Edhe ca i beri Apostuj, ca Profete, ca Ungjillore, ca Barlnj dhe Mesonjes per stervitjen e Shenjtoreve, per vepren e
sherbeses, per ndertimin e trupit te Krishtit, gjer
sa te arrijme ne njesine e beses dhe ne njohjen
e Birit te Perendise dhe ne burrerine e plotte dhe
ne masen e moshes se plotesise se Krishtit.
UNGJILLI PAS MATTHEUT
M’ atë kohe, Jesuj, kur degjoj se Joani ishte
arestuar, vajti ne Galilë, dhe shkoj nga Nazareti, dhe u-vendos ne Kapernaum, qe eshte anes
detit ne qarkun e Zabullonit edhe Nefthalimit,
qe te mbushen fjalet e thena prej Profetit Isaia:
“Toke e Zabullonit edhe toke e Nefthalimit anes
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detit, pertëj Jordanit, Galilë e Gjentfleve; popuUi, qe ishte i erret, pa nje drite te madhe, edhe
atyre, qe ishin te vdekur, u lindi dfelli.” Qe atehere Jesuj nisi te leçite dhe te thote: “Pendohuni, se u-afrua Mbreteria e qellit.”
8. Domnika, Nena jone Oshenare; Gjergji Hozeviti,
A ti yne Oshendr.

PGRLGSHORJA E SHGN DOMNIKGS,
T. IV, KATEPLLAJI IOSIF
Shqerra jote o Jesu, me ze te math po te therrët: Dhenter ty te desheronj, dhe nat’ e dite te
kerkonj, dhe kryqesohem dhe varrosem tok me
Pagezimin; edhe vuanj tok me ty, qe te gezohem
tok me ty, edhe vdes per emrin tent, qe tok me
ty te rronj ne qell; po si nje fli te shenjte prit-me
mua qe per ty sakrifikohem. Degjona lutjet, edhe shpetoji, shpirtet tona prej vdekjes.
PGRLGSHORJA E GJERGJIT HOZEVITIT,
T. T. IV, EN SI PATER AKRIVOS
Ti o Ate pikerisht, u-tregove shembell e Zotit,
se e more Kryqin tent, dhe pasove Zotin Krisht,
dhe vepra çfaqe per mesun, qe te çkujdësemi per
trup, se shkon me nxitim, dhe te kujdësemi per
shpirt, se eshte i pavdekur; pra shpirti yt po gezohet tok me Gngjejte, o Ate Gjerq i lumur lavdf
me ty.
9.

Poliefti, Deshmori i Shenjte.

10. Grigori, Ati yne i Shenjte, peshkopi i Nysses; Dometiani, A ti yne Oshenar, peshkopi i Melitines.
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PGRLGSHORJA E GRIGORIT TG NYSSGS,
T. IV.
0 Perendl i Aterve, qe na sillesh gjithenje, me
miresi dhe butesi, mos e kursë perdellimin tent
per në; me lutjet e Aterve tane, qeveris-e jeten
tone me paqe.
11.

Shen Theodosi.

PGRLGSHORJA E SHGN THEODOSIT,
T. T. IV, TES TON DHAKRION SU
Me lote derdhur si rekë, shkretetiren e that’ e
vadite per lerim, dhe me vajtim dhe psheretim,
gjer nje qint here peme mblodhe per çdo mundhn; u-çfaqe pra si yll, dhe e ndriçove boten me
çdo çudi, Shen Theodos o Ati yne Oshenar, lutju
Zotit Krisht Perendi, te shpetohen shpirtet tona.
THIRRTORET, T. T. I, KHERIS ASKITIKON
Lum ti o Theodos Ashketi, thesar dhe arke, e
shkelqyer e vojtjeve, se Kryqin mi sup e ngrite,
dhe Zotit Krisht pas i rë, dhe sakrifikove veten
pa kursim; deshirat e poshtera, trupesore perdhë i shkel, dhe me virtuta, shpirtin tent e stolis
e ngre, dhe me zell qellor ne Parajsen e larteson.
Pra sot kctu po mblidhemi, kremtojme kujtimin
tent, o Theodos i degjuar dhe te perlotur te lutemi; na mpro prane Zotit, dhe te gjitheve dhurona, meshire dhe shpetim.
Ndrit si thengjill i ndezur ne qell, i frymesuar si Profetet prej Shpirtit Shenjt, ne boten fi-
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tove fame, dhe predikove kudo, f jalet e Ungjillit
plot me ngazellim; dhe driten qe s’ perendon, e
perhape kudo mi dhë, dhe shkretetiren, e vesove qe lartazi, dhe thengjljt’ e saj i flladite çuditerisht. Pra Kryetari Zoti Krisht, kuroren e
mundjeve, te ka dhuruar o Ate, edhe Parajsen
e Gngjejve; perpara tij mprona, dhe te gjitheve
dhurona, meshire dhe shpetim.
Shkalle qe lart ne qellin arrin, o At i Shenjte,
na u-çfaqe mi dhene ti, u-ngrite perpara Zotit,
dhe me Jesune po flet, Oshenar i lumur, ashketi
me nam; dhe driten e qlellit, dhe t’ Ungjillit te
Zotit Krisht, e predikove, nga tribunat e Klsheve, edhe njërezit i ndriçove me bes’ e mall; pra
ne Parajsen je tani, dhe lutesh per gjithe në, qe
ta kremtojme kujtimin, perunjesisht dhe te lutemi; na mpro prane Zotit, dhe te gjltheve dhurona, meshire dhe shpetim.
LAVDI, T. II. 0 Theodos me nam, virtuta ke
leruar, çudira ke punuar, me lutje pra dhurona,
Parajsen e Senjtoreve.
TANI. Çdo shprese me ty e varr, Marl o Hyjlindese, Nen’ e Zotit Krisht, ti me ruaj perhër’ e
ti me mpro.
PASVARGJET, T. II, IKOS TU EFRATHA
Çfaqesh ne vogell, i zgjëdhuri i Zotit, dhe en’
e Shenjteruar, o At i frymesuar, prej Krishtit
dhe prej Shpirtit Shenjt.
Kryqin ne dor’ e mban, o Ashketi i lumur, dhe
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djajte dhe demonet, fantazmat dhe kuçedrat, o
At’ i çkaterrove krejt.
Djajte i shtype krejt, dhe faqebardhe dolle,
me Kryqin dhe me Krishtin, edhe u-lavderove,
o Ate Oshenar me nam.
LAVDI DHE TANI, T. II. Pate keq dashurl,
per bukurit’ e qellit, dhe gjarperin e shkele, dhe
shkove ne Parajsen, dhe lutesh gjithenje per në.
NDGNJGSORE, T. I, TON TAFON SU
Jetove shpreserisht, permi dhene o Ate, i paster dhe pa cen, si i zgjedhur i Zotit, si drite udhehëqese, e te gjithe besnikeve, pra te lutemi,
te nermjetosh prane Krishtit, te shpetohemi, o
Theodos i degjuar, o Ate lavdi me ty.
LAVDI DHE TANI. Si nene te Jesujt, qc te
gjithe te njohim, o Zonje Shen Marf, Virgjereshe pas lindjes, perikim pra me ty me mall, si e
mire qe je per në; ty te kemi pra, në mekataret
si mprojtje, prej rezlkeve, dhe shpetimtare ne
ngasjet, o Nene Hyjlindese.
T. T. IV, TINSOFIAN
More Kryqin e Zotit tone Jesu, edhe pas e
vazhdove gjer ne mbarim, dhe prape s’ u-ktheve më, ne qytetet e njëresve, me permbajtje dhe
vojtje, pesimet i vrave krejt, dhe e bere trupin
nje tempull te Shpirtit Shenjt; more pra dhurata, per mundimet e renda, lengatat te na sherosh, dhe demonet te na i dbosh, Theodos Oshe-
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nar me nam, lutju Krishtit Perendi, te na dhuronje ndjesen e mekatave, neve qe sot e kremtojme, beserisht kujtimin tent.
LAVDI DHE TANI. Shpirtin tim te perunjur
o Shen Mari, qe ne shqoten e jetes brenda ne det,
po rrihet prej ëreve, dhe perpiqet prej valave,
edhe nga barr’ e mekatit, po mbytet prej ujeve,
edhe ne funt te Ferrit po kridhet tani me vrap;
eja Virgjcreshe, dhe me lutjet e nxehta, shpetome dhe shpjerme shpejt, ne liman dhe ne qetesl,
se me bese po te therrës: Lutu-i Birit Jesu
Krisht, te na dhuronje ndjesen e mekatave, se
me ty kemi shprese, gjithe te pavyerit.
T. T. IV, TIN SOFIAN
Çdo te mire te jetes, prapa e lë, edhe ndonese
kishe trupin mi dhë, u-bere si Gngjejte, edhe
rronje ne qlellin; se per çudl i shove, pesimet e
trupit tent, edhe shok i Trinise, u-çfaqe me lumeri; pra sheron semundjet, dhe lengatat e trupit, dhe dbon çdo demon te lik, me nje fjaP e nje
porrosi, Theodos Oshenar me nam, lutju Krishtit Perendi, te na dhuronje ndjesen e mekatave,
neve qe sot e kremtojme, beserisht kujtimin tent.
SHKALLESA KREMTORE
Qe prej djalerise, shume pasione me leftojne,
po ti perkrah-me dhe shpetome, o Shpetimtari im.
Ju qe urreni Sionen, do te turperoheni prej
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Zotit, dhe do te flshkeni si bari ne zjarr.
LAVDI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, merr
jete çdo shpirt, dhe lartesohet ne paqesl, dhe
ndriçohet prej njesise Trinisore mistikerlsht.
TANI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, rjedhin
burimet e hirit, edhe vaditin tere kriesen per jetelindje.
PARGVARGU. Vdekja e Oshenarit esht e
nderuar perpara Zotit.
UNGJILLII MGNGJEZIT PAS MATTHEUT
Zoti u tha Dishëpujve: Te gjitha m’ i ka dorezuar im-Ate; dhe asnjë nuk e njeh Birin pervëç
Atit; edhe asnjë nuk e njeh Atin pervëç Birit edhe ati, te cilit Biri do tja zbulonje. Ejani tek une
te gjithe te lodhurit edhe te ngarkuarit, edhe
une do tju preh. Ngrëreni zgjedhen time mi veten tuaj, dhe mesoni prej meje qe jam i bute dhe
i perunjur nga zemra, dhe do te gjeni prehje ne
shpirtin. Se zgjedha ime esht e lehte.
Psalmi 51 pa ze.

LAVDI. Me nermjetimet o Oshenarit, o meshireplot, shuaji paudhesit’ e mia.
TANI. Me nermjetimet e Hyjlindeses, o meshireplot, shuaji paudhesit’ e mia.
Meshirome, o Perendt meshireplot, edhe shuaji paudhesit’ e rriia.

0 Theodos me nam, virtuta ke leruar, çudira
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ke punuar, me lutje pra dhurona, Parajsen e
Shenjtoreve.
SHKURTORJA, T. T. IV, TI IPERMAKHO
Prej foshnjerise, u-blatove si kurban me mall,
dhe me virtutat, shkrepetive Theodos me nam,
per ate qe te bekoj perpara se te lintnje. Dhe uçfaqe, si i par’ i Oshenareve, dhe si kollonizator
i shkretetirave; te therrës pra sot: Lum ti o Ashketl i Math.
SHTGPIA
Desherove urtesine qe prej foshnjerise, o Theodos, At’ i Shenjte Oshenar, dhe u-ndave prej
botes dhe u-ngjite ne qell, ku fitove kuroren e
pafishkur te Oshenareve, dhe u-lavderove prej
Krishtit ne Parajsen e Shenjtoreve. Perandaj,
pra, te therresim sot: Lum ti o Ashketi i Math.
SINAKSARI
Me njembedhjete te keti muaji, kujtojme Shen
Theodosin, Atin tone Oshenar, Kenobiarkun dhe
Udhehëqesin e Shkretetires.
Gjithe sot, kujtojme mbledhjen e te Dhjete
Mije Gngjejve ne Kishen e Shen Anastasise ne
Domnlk.
Gjithe sot, kujtojme Shen Stefanin e Plakidlnave, Shen Theodorin dhe Arkimandritin Agap.
Gjithe sot, Mairi, Deshmori i Shenjte, e mbaroj jeten i munduar.
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Gjithe sot, Vitali, Ati yne Oshenar, e mbaroj
jeten me paqe.
Me nermjetimet e tyre, o Perendi, meshirona. Amln.
ZBRITGSORET, T. II, STIVI THALLASIS
Kendohen Zbritesoret e dyta (B) te Epifanise.

I - B. Shkoj ncper detin me kembe Israeli
Edhe ne sterën’ arriu i palagur,
Po kaloresine armike Egiptiane
Zoti e permbyti ne nje varr prej valash
Me çudf dhe tmerr, me te djathten e
forte.
III-B. Në qe shpetuam nga leqet e armikut
Dhe nga thonj luanesh t’ eger te terbuar,
Le ta çelim gojen dhe le te kendojme
Fjale melodie kenge lavderimi
Se na dha shpetim Zoti i pakursyer.
IV - B. I paqesuar prej nje zeri te shenjte
Kendon Profeti perlindjen njerezore
Dhe i frymesuar po leçlt me buje
Fjalen e panisme qe u-misherua
Dhe dermoj perdhë poteren e armiqve.
V-B. Shpirt’ i Shenjte na ka lare prej çdo
helmi
Te armikut t' errct edhe te pabese,
Dhe na ka drejtuar n’ udhen e vcrtete
Qe na shpie ne defrlm te paafruar
Q’ e fitojn’ ata qe ka pajtuar Zoti.
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VI-B. Bir te permallshim me ze te malleng'jyer
Ati prej qellit e prokllamoj Jesune:
Ky tha eshte Biri i bashkepanisme,
Qe shkelqën si diell permi njerezine,
Fjal’ e Percndisc qe u-misherua.
VII - B. Ne mes te lumit i perveloj drangonjte
Ay qe Tre Djemat i shpetoj prej furres
Dyke shuar zjarrin me vesen prej qellit,
Dhe keshtu mekatat edhe njollat tona
Shpirti Shenjt i lau me valat e Jordanit.
VIII - B. Tere krijesa çlirohet dhe gezohet,
Bij te drites bëhemi në bijt’ e nates,
Vetcm po helmohet djall' i erresires;
Pra le ta bekojme Shpetimtarin tone
Gjithe popujte qe ishim te mjeruar.
IX - B. 0 çudl pa funt e lindjes permi mendjen,
Nus’ e ndrlçime dhe Nen’ e lavderuar,
Me te cilen muarme shpetim te plotte,
Pra pcr mireberjen te doretrokasim
Dhe kendime perhirimi te blatojme.
DGRGIMGSORET, T. III, FOS ANALIOTON
0 shkretetire gezohu, dhe lulezo si zambaku,
se t’ i ka shtuar pallatet, dhe bijte Shen Theodosi,
dhe ti o vend i Sirise, kecë dhe ngazellohu, nc diten e sotme.
Ti o keshtjëir e florinjte, me dymbedhjete
fortesa, o fron qe ndrit posi dfelli, ku mbreti rri
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me Shenjtoret, ti o çudi qe s’ ke kuff, o Nene Virgjereshe, qe Zotin na linde.
LAVDGRIMET, T. I, TON URANION
Ti qe perbuze te mirat e keti shëkulli, dhe pate mall per qellin edhe per shkretetircn, o Ate
Theodos te gjithe na fton, ta kremtojme kujtimin tent, se prane Zotit pcrherc po nermjeton,
per shpetimin e besnlkeve.
Ne bote s’ deshe gje tjater pervëç virtutave,
me to e lavderove permi dhene sa rrojte, Jesune
Shpetimtarin me ngazellfm, dhe fitove lavdi ne
qell, edhe sherime lengatash po na buron, Theodos Oshenar me nam.
I mir’ i matur i bute edhe i embel fort, ke qen’
o At i Shenjte, permi çdo njerl tjater, dhe tempull shpirteror i Zotit Jesu, u-tregove ketu mi
dhë, edhe dhurata sheronjese po u fal, pasurisht
adhuronjesve.
LAVDI, T. II. 0 Theodos me nam, ne boten udegjove, demonet i dermove, dhe Gngjejt’ i arrive, dhe shpirtet tona i shpeton.
TANI. Zonje Hyjlindese, me lutje prane Birit,
çlirona nga mekatat, shpetona dhe dhurona, Parajsen e Shenjtoreve.
SHKURTORJA, T. IV, EPEFANIS
U-fanese me lavdi, ne tere boten, edhe drita
jote sot, na u-shenua me çudi, pra te hymnojme
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me kupetim: Ardhe u-duke, o drit’ e paafruarshme.
APOSTULLI
Vdekja e Oshenarit esht e nderuar perpara
Zotit. Si do tja çpaguajme Zotit te gjitha te
mirat?
Prej Letres se Palit per Hebrenjte.
Vcllezer, bindjuni krëreve tuaj, dhe degjojini;
se ata vigjellojne per shpirtet tuaja, meqëneqe
do te japin fjale per ketë gje; se atehere do ta
bejne me gezim dhe jo dyke psheretitur; edhe
kjo nuk esht e dobishme per ju. Faluni per në,
se jemi te bindur qe kemi ndergjëgjie te kthjellet, se jemi perpjekur te sillemi mire me te gjithe; dhe më teper ju lutem ta beni ketë gje, qe te
vendosem më shpejt prane jush. Edhe Perendia
i paqes, i cili e ngriti se vdëkuresh barine e math
te dhenve, Zotin tone Jesu, me gjakun e dhjates
se perjetme, ju stervitte per çdo veper te mire,
qe ta mbaroni deshiren e tij, dhe ju befte si ta
gjenje te pelqyer me anen e Jesu Krishtit, i cili
paste lavdl ne jetet e jëteve. Amin.
UNGJILLI PAS LUKAJT
M’ atë kohe, Jesuj qendroj ne nje fushc me
grupin e Dishëpujve dhe me nje shumice te madhe prej populli nga e tere Judea dhe nga Jerusalemi dhe nga ancdeti i Tyres edhe Sidones, te
cilet kishin ardhur qe ta degjonin dhe te sheroheshin prej semundjeve dhe demoneve, edhe be-
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heshin te shendoshe. Dhe populli i tere deshnin
ta preknin; se nje force dilte prej ati, edhe i sheronte te gjithe. Dhe Jesuj i ngriti syte mi Dishëpujte, dhe u tha: “Lum’ ju te varferit, se Mbreteria e Perendise cshte juaja; lum’ ju qe jini tani
te uret, se do te ngmjeni; lum’ ju qe qani tanl, se
do te qeshni; lum’ ju, kur njërezit do tju urrejne,
dhe do tju çkisherojne, dhe do tju perqeshin, dhe
do tjua nxijne emrin per te Birin e njeriut. Gezohuni atë dite, dhe ngazellohuni, se roga juaj
do te jete e madhe ne qell.”
KUNGATORJA
I drejti do te kujtohet per jete.
12. Tatiana, Deshmorja e Shenjte.
18. Hermili dhe Stratoniku, Deshmoret e Shenjte.
U . Aterit tane Oshenmre, qe u-vrane ne Sind dhe
Raitho.
15.
Pali Thebani dhe Joani Kaliviti, Aterit tane
Oshenare.

PGRLGSHORJA E PALIT THEBANIT,
T. IV, EPEFANIS SIMERON
Le ta lusim me lavdl, yllin e qellit, se shkelqeu
me çudl; le t’ i therresim beserisht, Palit te Thebes me brohori: 0 Murk i Shenjte, gezimi i Zotit Krisht.
PGRLGSHORJA E JOANIT KALIVITIT,
T. IV, TAKHI PROKATALLAVE
Per Zotin ke patur mall, ne foshnjerf Shen Jo-
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an, dhe boten e shkret’ e le, dhe çdo g-ezim dhe
defrim, dhe rrojte si Ashketf; pra mun perpara
portes, prinderore kaliven, bere dhe shenjterove, gjithe djajt’ i dermove; pra Zoti Jesu o Shen
Joan, pas vleres te lavderoj.
16. Adhurimi i Vargonjve te Shen PjetritTApostullit te lavderuar.

PGRLGSHORJA E SHGN PJETRIT, T. II
Pa ikur nga Roma, udhetove afer nesh, me
vargonjt’ e çemuar qe ke mbajtur, o Parefrones
i Apostujve; pra me bese i adhurojme dhe te lutemi: Nermjeto prane Zotit, te na dhuronje pcrdellimin e math.
17. Shen Andoni i Math, A ti yne Oshendr dhe Hyjprures.

PGRLGSHORJA E SHGN ANDONIT, T. IV
Imitove Shent Elline pas menyrave, dhe pasove ne ruget e drejta Parcrëndesin, Ate Andon i
Math, dhe banove ne shkretetire, dhe mprove
boten me uratat e tua. Pra lutju Krishtit Perendf, te shpetohen shpirtet tona.
THIRRTORET, T. T. I, KHERIS ASKITIKON
Lum ti o Ashketi Shen Andon, thesar dhe
arke, e shkelqyer e vojtjeve, se Kryqin mi sup
e ngrite, dhe Zotit Krisht pas i rë, dhe sakrifikove veten pa kursim; deshirat e poshtera, trupesore perdhë i shkel, dhe me virtuta, shpirtin
tent e stolls e ngre, dhe me zell qellor ne Paraj-
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sen e larteson. Pra sot ketu po mblfdhemi, kremtojme kujtimin tent, o Shen Andon i degjuar,
dhe te perlotur te lutemi; na mpro prane Zotit,
dhe te gjltheve dhurona, meshire dhe shpetlm.
Ndrit si thengjlll i ndezur ne qell, i frymesuar si Profetet prej Shpirtit Shenjt, ne boten fitove fame, dhe predikove kudo, fjalet e Ungjillit, plot me ngazellim; dhe driten qe s’ perendon, e perhape kudo mi dhë, dhe shkretetiren e
vesove qe lartazi, dhe thengjfjt’ e saj, i flladite
çuditerisht. Pra Kryetari Zoti Krisht, kuroren e
mundjeve, te ka dhuruar o Ate, edhe Parajsen
e Gngjejve; perpara tij mprona, dhe te gjitheve
dhurona, meshire dhe shpetlm.
Shkalle qe lart ne qellin arrin, o At i Shenjte,
na u-çfaqe mi dhene ti, u-ngrite perpara Zotit,
dhe me Jesune po flet, Oshenar i lumur, Ashketi me nam; dhe driten e qlellit, dhe t’ Ungjillit
te Zotit Krisht, e predikove, nga tribunat e Klsheve, edhe njërezit i ndriçove me bes’ e mall;
pra ne Parajsen je tani, dhe lutesh per gjithe në,
qe ta kremtojme kujtimin, perunjeslsht dhe te
lutemi; na mpro prane Zotit, dhe te gjitheve
dhurona, meshire dhe shpetim.
LAVDI, T. II. 0 Shen Andon me nam, virtuta
ke leruar, çudira ke punuar, me lutje pra dhurona, Parajsen e Shenjtoreve.
TANI. Çdo shprese me ty e varr, Mari o Hyj-

524

KREM TORE

lindese, Nen’ e Zotit Krisht, ti me ruaj perhër' e
ti me mpro.
PASVARGJET, T. II, IKOS TU EFRATHA
Çfaqesh ne vogeli, i zgjëdhuri i Zotit, dhe en’
e shenjteruar, o At i frymesuar, prej Krishtit
dhe prej Shpirtit Shenjt.
Kryqin ne dor’ e mban, o Ashketi i lumur, dhe
djajte dhe demonet, fantazmat dhe kuçedrat, o
At’ i çkaterrove krejt.
Djajte i shtype krejt, dhe faqebardhe dolle,
me Kryqin dhe me Krishtin, edhe u-lavderove,
o Ate Oshenar me nam.
LAVDI DHE TANI, T. II. Pate keq dashuri,
per bukurit’ e qellit, dhe gjarperin e shkele, dhe
shkove ne Parajsen, dhe lutesh gjithenjë per në.
NDGNJGSORE, T. I, TON TAFON SU
Jetove shpreserisht, permi dhene o Ate, i paster dhe pa cen, si i zgjedhur i Zotit, si drite udhehëqese, e te gjithe besnikeve, pra te lutemi, te
nermjetosh prane Krishtit, te shpctohemi, o
Shen Andon i degjuar, o Ate lavdi me ty.
LAVDI DHE TANI. Si nene te Jesujt, qe te
gjithe te njohim, o Zonje Shen Mari, Virgjereshe pas lindjes, perikim pra me ty me mall, si e
mire qe je per në; ty te kemi pra, në mekataret
si mprojtje, prej rezlkeve, dhe shpetimtare ne
ngasjet, o Nene Hyjlindese.
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T. T. IV, TIN SOFIAN
More Kryqin e Zotit tone Jesu, edhe pas e
vazhdove gjer ne mbarim, dhe prape s’ u-ktheve me, ne qytetet e njëresve, me permbajtje dhe
vojtje, pesimet i vrave krejt, dhe e bere trupin
tent nje tempull te Shpirtit Shenjt; more pra
dhurata, per mundimet e renda, lengatat te na
sherosh, dhe demonet te na i dbosh, Shen Andon
Oshenar me nam, lutju Krishtit Perendi, te na
dhuronje ndjesen e mekatave, neve qe sot e
kremtojme, beserlsht kujtimin tent.
LAVDI DHE TANI. Shpirtin tim te perunjur
o Shen Mari, qe ne shqoten e jetes brenda ne det,
po rrihet prej ëreve, dhe perpiqet prej valave,
edhe nga barr' e mekatit, po mbytet prej ujeve,
edhe ne funt te Ferrit, po kridhet tani me vrap;
eja Virgjereshe, dhe me lutjet e nxehta, shpetome dhe shpjerme shpejt, ne liman dhe ne qetesl, se me bese po te therrës: Lutu-i Birit Jesu
Krisht, te na dhuronje ndjesen e mekatave, se
me ty kemi shprese, gjithe te pavyerit.
T. T. IV, TINSOFIAN
Çdo te mire te jetes, prapa e lë, edhe ndonese
kishe trupin mi dhë, u-bere si Gngjejte, edhe
rronje ne qiellin; se per çudl i shove, pesimet e
trupit tent, edhe shok i Trinise,u-çfaqe me lumeri; pra sheron semimdjet, dhe lengatat e trupit, dhe dbon çdo demon te lik, me nje fjaP e nje
porrosl, Shen Andon Oshenar me nam, lutju
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Krishtit Perendi, te na dhuronje ndjesen e mekatave, neve qe sot e kremtojme, beserisht kujtimin tent.
LAVDI DHE TANI. Ti o porte qellore o Shen
Mari, ti o mali i shenjte plot me shkelqim, o re
udhehëqese, ti o shkalla e qëllshime, ti o Parajs’
e mëndeshme, per Even shpetonjese, ti o thesar
i botes, i shtrenjte i çmuarshim; ti o Nen’ e
Shenjte, ti shpetimin na solle, nga fajet e prlnderve, dhe mallkimet e gjysherve. Perandaj te
therresim: Nermjeto prane Birit tent, te na
dhuronje ndjesen e mekatave, neve qe sot e
kremtojme, beserisht kujtimin tent.
SHKALLESA KREMTORE, T. IV.
Qe prej djalerise, shume pasione me leftojne,
po ti perkrah-me dhe shpetome, o Shpetimtari im.
Ju qe urreni Sionen, do te turperoheni prej
Zotit, dhe do te fishkeni si bari ne*zjarr.
LAVDI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, merr
jete çdo shpirt, dhe lartesohet ne paqesi, dhe
ndriçohet prej njesise Trinisore mistikerisht.
TANI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, rjedhin
burimet e hirit, dhe vaditin tere kriesen per jetelindje.
PARGVARGU. Vdekja e Oshenarit esht e
nderuar perpara Zotit.
UNGJILLII MGNGJEZIT PAS MATTHEUT
Zoti u tha Dishëpujve: Te gjitha m’ i ka dore-
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zuar im-Ate; dhe asnje nuk e njeh Birin pervëç
Atit; edhe asnjë nuk e njeh Atin pervëç Birit edhe atf, te cilit Biri do tja zbulonje. Ejani tek une
te gjithe te lodhurit edhe te ngarkuarit, edhe
unc do tju preh. Ngrëreni zgjedhen time mi veten tuaj, dhe mesoni prej meje qe jam i bute dhe
i perunjur nga zemra, dhe do te gjeni prehje ne
shpirtin. Se zgjedha ime esht e lehte.
Psalini 51 pa ze.

LAVDI. Me nermjetimet e Oshenarit, o meshireplot, shuaji paudhesit’ e mia.
TANI. Me nermjetimet e Hyjlindeses, o meshireplot, shuaji paudhesit’ e mia.
Meshirome, o Perendi meshireplot, edhe shuaji pau~
dhesit' e mia.

0 Shen Andon me nam, virtuta ke leruar, çudira ke punuar, me lutje pra dhurona, Parajsen
e Shenjtoreve.
SHKURTORJA, T. T. IV, TI IPERMAKHO
Prej foshnjerise, u-blatove si kurban me mall,
dhe me virtutat, shkrepetive Shen Andon me
nam, per ate qe te bekoj perpara se te lintnje.
Dhe u-çfaqe, si i par’ i Oshenareve, dhe si kollonizator i shkretetirave; te therrës pra sot: Lum
ti o Ashketl i Math.
SHTGPIA
Desherove urtesine qe prej foshnjerise, o Andon, At’ i Shenjte Oshenar, dhe u-ndave prej bo-
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tcs dhe u-ngjite nc qell, ku fitove kurorcn e pafishkur te Oshenarcve, dhe u-lavdcrove prej
Krishtit ne Parajsen e Shenjtoreve. Perandaj,
pra, te therresim sot: Lum’ ti o Ashketl i Math.
SINAKSARI
Me shtatembedhjete te keti muaji, kujtojme
Andonin e Math, Atin tone Oshenar.
Gjithe sot, Akillaj, Ati yne Oshenar, e mbaroj
jeten me paqe.
Me nermjetimet e tyre, o Perendl, meshirona. Amin.
ZBRITGSORET, T. III,
KHERSON AVISOTOKON
(Keto Zbritesore kendohen qeme 15 te Jenarit gjer me
9 te Shkurtit.)

I. Fundin edhe burimin e avushave, dielli nje
hër’ e pa, se si mur u-bene valat, edhe shkoj Israeli, me kembe neper mes te detit, pertëj me
keng’ e brohori: Le ta kendojme Zotin, te lavderuar me lavdi.
III. Zoti Krisht qe i mpron besniket shpreseplote, forcoje dhe mproje Kishen e bekuar, qe e
mbolle me vojtje dhe me gjakun tent.
IV. Mbulove me virtuta qiellin o Zoti Krisht,
kur linde prej Ncnes Virgjereshe, dhe u-shpure
ne Kishe si foshnje ne peqi, dhe i mbushe te gjitha me lavdl dhe brohori.
V. Te pa Shen Isaia simbolerisht, mi fron te
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larte si Perendi, ne Parajsen te rethuar prej Gngjejve, dhe thoshte i mjeri me tmerr: Ja e pashe
Perendine si njeri, Zotin Shpetimtarin, qe na
ndrit dhe na paqeson.
VI. Kur Simeoni te mori ne krahet, dhe pa
shpetimin per popullin, i gezuar thirri: Ti je Zot’
i Math e ti je Krishti.
VII. Hodhe vesen permi zjarr, per Tre Djemte Shpctimtar, edhe linde virgjerlsht prej Hyjlindeses, Perendi edhe Fjale, beserisht te kendojme, se i bekuar je ti o Perendi edhe Zot.
VIII. Ne flag’ e ne zjarr te bashkuar, te Tre
Djemat e bekuar te pangare, mun ne mes te furres te vesuar, te kendonin me lavdi: E bekoni
Zotin te gjithe me kcnge, dhe e lartesoni perhere dhe per jetc.
0 Hyjlindese MaH, shpres’ e te KHshtëreve, mprona
rm jna se ti, streha jon’ e vetem je.

IX. Ne Ligjen dhe Shkronjen faqeza, shohim
shembell te Zotit Krisht: Çdo djaP i parelindur
kish prej Zotit, hir edhe bekim. Dhe në pra Fjalen qe lindi, si Bir i pare ne qell, dhe djal’ i pare
permi dhë, me kendim e madheshtojme sot.
DGRGIMGSORET, T. III, FOS ANALIOTON
0 shkretetire gezohu, dhe lulezo si zambaku, se
t’ i ka shtuar pallatet, dhe bijt’ e tu Shen Andoni, dhe ti o vend i Egiptes, kccë dhe ngazellohu,
ne diten e sotme.
Ti o keshtjëlP e florinjte, me dymbedhjete for-
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tesa, o fron qe ndrit posi dlelli, ku Mbreti rri me
Shenjtoret, ti o çudl qe s’ ke kufl, o Nene Virgjereshe, qe Zotin na linde.
LAVDGRIMET, T. T. IV,
0 TU PARADHOKSU
Ate Shen Andon o Ashketi, zgjedhen e Zotit
Jesu, permi supet e ngre me gas, dhe perdhë e
shtrin me Kryq, kryelartin Satan te zi, dhe me
banore, çdo shkretetir’ e mbush, me manastire,
murge dhe Ashketinj. Lum ti o Oshenar, o lavdi
e murgeve pra Zotit Krisht, lutu-i per gjithe në,
qe te shpetohemi.
Ate Shen Andon o Ashketi, per te fituar ne
qell, lumerit’ e perjëtshime, nene varrin i gjalle
hyn, frike s’ ke prej demoneve, dhe kercenimet,
s’ ua perfill aspak, dhe faqebardhe, del me te
falurat. 0 trim i shplrteve, kryetar i murgeve
pra Zotit Krisht, lutu-i per gjithe në, qe te shpetohemi.
Ate i Shen Aterve Andon, si Ashketi te Jesujt,
te nderojm’ e te falemi, shkove shkretetirave, si
ne dasme me ngazellim, edhe u-bere, prijes i
murgeve, pra te therresim, me brohori dhe nder:
Lum’ ti o Shen Andon, o lavdi e murgeve pra
Zotit Krisht, lutu-i per gjithe në, qe te shpetohemi.
LAVDI, T. II. 0 Shen Andon me nam, ne boten u-degjove, demonet i dermove, dhe Gngjejt’
i arrive, dhe shpirtet tona i shpeton.
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TANI. Zonje Hyjlmdese, me lutje prane Birit, çlirona nga mekatat, shpetona dhe dhurona,
Parajsen e Shenjtoreve.
SHKURTORJA, T. IV, 0 MITRAN.
0 Zot qe e shenjterove Marine Hyjllndese, dhe
plakun Shen Simeon, e bekove ne tëmpullin, arri
edhe tanl, o meshireplot o Krisht Perendi, edhe
shtetin na e shpeto prej gjithe lufteve, dhe forcoji qeveritaret e popullit, si mprojtes i njëresve.
APOSTULLI
Vdekja e Oshenarit esht e nderuar perpara
Zotit. Si do tja çpaguajme Zotit te gjitha tc
mirat?
Prej Letres se Palit per Hebrenjte.
Vellezer, bindjuni krëreve tuaj, dhe degjojini;
se ata vigjellojne per shpirtet tuaja, meqëneqe
do te japin fjale per ketë gje; se atehere do ta
bejne me gezim dhe jo dyke psheretitur; edhe
kjo nuk esht e dobishme per ju. Faluni per në,
se jemi te bindur qe kemi ndergjëgjie te kthjellet, se jemi perpjekur te sillemi mire me te gjithe; dhe më tepcr ju lutem ta beni ketë gje, qe te
vendosem më shpejt prane jush. Edhe Perendia
i paqes, i cili e ngriti sc vdëkuresh barine e math
te dhenve, Zotin tone Jesu, me gjakun e dhjates
se perjetme, ju stervitte per çdo vepcr te mire,
qe ta mbaroni deshiren e tij, dhe ju befte si ta
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gjenje te pelqyer me anen e Jesu Krishtit, i dli
paste lavdi ne jetet e jëteve. Amin.
UNGJILLI PAS LUKAJT
M' ate kohe, Jesuj qendroj ne nje fushe me
grupin e Dishëpujve dhe me nje shumice te madhe prej populli nga e tere Judea dhe nga Jerusalemi dhe nga anedeti i Tyres edhe Sidones, te
cilet kishin ardhur qe ta degjonin dhe te sheroheshin prej semundjeve dhe demoneve, edhe bëheshin te shendoshe. Dhe populli i tere deshnin
ta preknin; se nje force dilte prej atl, edhe i sheronte te gjithe. Dhe Jesuj i ngriti syte mi Dishëpujte, dhe u tha: “Lum’ ju te varferit, se Mbreteria e Perendise eshte juaja; lum' ju qe jini tani
te uret, se do te nginjeni; lum’ ju qe qani tani, se
do te qeshni; lum’ ju, kur njërezit do tju urrejne,
dhe do tju çkisherojne, dhe do tju perqeshin, dhe
do tjua nxijne emrin per te Birin e njeriut. Gezohuni atë ditc, dhe ngazellohuni, se roga juaj
do te jete e madhe ne qell.”
KUNGATORJA
I drejti do te kujtohet per jetc.
18. Shen Tkanasi dhe Shen Kirtti.

PGRLGSHORJA, T. III, THIAS PISTEOS
Ndritte veperfsht Orthodoksine, shtypte repteslsht kakodoksine, edhe mundes tropeprures
na duallte; i pasuruat te gjitha me bes’ e mall,
dhe e stoliste Kishen me madheshti, keshtu e
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gjette Zotin Krisht Perendi, qe fal per te gjithe
meshire dhe shpetim.
THIRRTORET, T. II, IKOS TU EFRATHA
Ndjekje edhe merglm, durove per te drejten,
se shove heresite, dermove Ariosin, Thanas o
Kryeprift i Math.
Besen e Zotit Krisht, kudo e prokllamove, dhe
mprove grigjen tende, dhe kishen Orthodokse,
Thanas o Kryeprift i Math.
Hirin e Shpirtit Shenjt, e çfaqe e leçite, dhe
grigjen e shpetove, si nje bari i mire, Thanas o
Kryeprift i Math.
Dogmat e Zotit Krisht, me zell i prokllamove,
leftove heretiket; i theve kundreshtaret, Kirll o
Kryeprift i Math.
Fjale me bukurl, leçite predikove, dhe zbukurove Kishen, dhe shigurove besen, Kirll o Kryeprift i Math.
Si nje barl me fe, e mprove grigjen tende, dhe
ujqerit i dbove, dhe kishen e shpetove, Kiril o
Kryeprlft i Math.
LAVDI. Yj te medhënj me nam, te Kishes Orthodokse, qe thyet heresite, dhe shiguruat fene,
o Shen Thanas dhe Shen Kirll.
TANI. Ti je m’ e lumura, nga grat’ e tere botes, se linde Shpetimtarin, perkrahna dhe dhurona, Parajsen e Shenjtoreve.
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PASVARGJET, T. T. I, KHERIS ASKITIKON
Lum ju o Kryeprifter me nam, ju o fortesa
madheshtore te Klsheve, kollona edhe keshtjella, dhe themell dhe shkembinj, qe u dhate daten heretlkeve; leçites te dogmave, dhe barinj
te besnlkeve, qe i ushqyet, me virtutat e Zotit
Krisht, dbuat ujqerit, dhe i çdukte perçaresit;
çpallesit e kanuneve, te Kishes se Zotit Krisht,
o udheheqes te larte, qe ne Parajsen na shpini
drejt. Pra Krishtit iu-lutni, te na fale per jetc,
meshire dhe shpetim.
Lum ju o Kryeprifter me nam, Gngjej
qellore, qe baritte ketu mi dhë, shpetimin i dhate
botes, dhe njerezise gezlm, dhe u çpallte besen
gjithe Klsheve; leçites te f jaleve, edhe mjeke te
shpirteve, dhe çdo lengate trupesore te njëresve, te medhënj lumënj dhe liqene te Shpirtit
Shenjt; ju qe po rithni fushave, dhe zbrisni luadheve, edhe vaditni kriesen me predikim te doktrinave. Pra Krishtit iu-lutni, te na fale perhere,
meshire dhe shpetim.
Lum ju o Kryeprifter me nam, yj te shkelqyer,
te krieses se njëresve, pishtare qe shkrepetini,
nje Perendi nje Trini, qe u jipni driten te verbuarve; o lule te bukura, te Parajses se Gngjejve,
myra qellore, Shen Thanas Kryeprift i Math,
Shen Kirll Patrlk, o dishepuj te Shpirtit Shenjt;
pllaka te gjithe dogmave, dhe kronj te sherimeve, qe derthni vala shpetimi, dhe urtesie te hy-
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jeshme. Pra Krishtit iu-lutni, te na fale perhere,
meshire dhe shpetim.
LAVDI DHE TANI, T. T. IV. Le t’ i lavderojme yjte e shkelqyer te Kishes, Patriket e medhënj, Mesonjesit e degjuar, Shen Thanas edhe
Shen Kiril, dhe le tu therresim me nje ze: Nermjetoni perpara Krishtit, te na dhuronje ndjesen e mekatave, dhe perdellimin e math.
NDGNJGSORET, T. T. I,
TON SINANARKHON
0 luath i doktrinave jetedhënese, o udheheqes
i Kishes dhe i besnlkeve, qe durove gjithe vojtjet e mergimeve, o Kryeprfft o Shen Thanas,
te hymnojme beserisht te gjithe sipas detyres,
se lutesh prane Zotit, per shpetimin e besnlkeve.
LAVDI DHE TANI. Lum’ ti o porte qellore e
Shpetimtarit Jesu, lum’ ti mprojtj’ e atyre qe po
perikin me ty, o liman i dimeronjesve Hyjlindese, qe ke lindur misherisht, Krishtin njerl dhe
Perendi, per në nermjeto pa prere, se ty te lavderojme, dhe adhurojme Birin tent.
T. III, THIAS PISTEOS
Kryeprift i Math i Kishes sone, Ate Shen Kiril
na u-tregove, se me forcen e te dymbedhjete
fjaleve; e theve sektin e Nestorianeve, dhe e leçite Virgjereshen Hyjllndese; o mprojtes i dogmave, iu-lut Perendise Zotit Krisht, te na dhuronje ndjesen e mekatave.
LAVDI DHE TANI. Zonje Shen Mari banës’
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e Fjales, Nen’ e Zotit Krisht o Virg-jereshe, qe
kapercën nga bukuria gjithe Gngjejte; hith nje
sy permi besniket dhe lutesit, se prej mekatave te
zeza po mbytemi; ati pra lutu-i, o Zonje Mari
Hyjllndese, tu fale njëresve, meshire dhe shpetlm.
T. I, TON TAFON SU
Besniket prifterinj, te Trinise se Shenjte, Patrikun Shen Thanas, bashke me Shen Kirilin, me
kenge hymnojini, si leçites te dogmave, se me
mish e shpirt, kane leftuar per besen, kunder
ujqerve, dhe heresive te zeza, ne mes te Sinodeve.
LAVDI DHE TANI. 0 Zonje Shen Marl, en’
e zgjedhur e Zotit, na ngrer dhe na shpeto, në
te mjeret qe humpme, ne pellk te deshperlmeve,
dhe ne pus te mekatave, se ti vetem je, shpetlm
per në mekataret, ti je ndihmese, edhe perkrahes’ e forte, dhe mprojtj’ e besnlkeve.
SHKALLESA KREMTORE, T. IV
Qe prej djalerise, shume pasione me leftojne,
po ti perkrah-me dhe shpetome, o Shpetimtari im.
Ju qe urreni Sionen, do te turperoheni prej Zotit, dhe do te fishkeni si bari ne zjarr.
LAVDI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, merr
jete çdo shpirt, dhe lartesohet ne paqesi, dhe
ndriçohet prej njesise Trinisore mistikerlsht.
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TANI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, rjedhin
burimet e hirit, dhe vaditin tere kriesen per jetelindje.
PARGVARGU. Prifterinjt’ e tu o Zot, do te
vishen me drejtesi, dhe Oshenaret e tu do te ngazellohen.
UNGJILLIIMGNGJEZIT PAS JOANIT
Zoti u tha Judenjve, qe i kishin ardhur: “Me te
vertete, me te vertete po ju them: Ay, qe nuke
hyn nga dera ne hoborrin e dhenve, po ngjitet
gjëtkazi, ay eshte vjedhes edhe kusar, edhe ay,
qe hyn nga dera, ay eshte bariu i dhenve. Ati ia
hap deren portari, dhe ay i therrët me emcr
dhente, dhe i nxier jashte. Dhe kur i nxier jashte
dhente, barët perpara atyre, dhe dhente i vene
pas, se ia njohin zerin. Se nuk i vene pas nje te
huaji, po ikin prej tij, se nuk ua njohin zerin te
huajve.” Ketë parabolle ua tha Jesuj, po nuk i
muarne vesh ato, qe u thoshte. Jesuj, pra, u tha
perseri: “Me te vertete, me te vcrtetc po ju them
se une jam dera e dhcnve. Te gjithe ata, qe kane
ardhur perpara meje jane vjedhes edhe kusare,
edhe dhente nuk i degjuan. Une jam dera. Ay, qe
hyn me anen time, do te shpetonje, dhe do te hynje, dhe do te dalc, dhe do te gjenje kullotje.”
Psalmi 51 pa ze.

LAVDI. Me nermjetimet e Kryeprlfterve, o
meshireplot, shuaji paudheslt’ e mia.
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TANI. Me nermjetimet e Hyjlindeses, o meshireplot, shuaji paudhesit’ e mia.
Meshirome, o Perendi meshvreplot, edhe shuaji paudhesif e mia.

T. T. II. Buzet ju derthne hir, o Ater Oshenare, edhe Barinj u-bete, te Kishes dhe leçitte, nje
Perendl dhe nje Trini.
SHKURTORJA, T. IV, EPEFANIS.
Kryeprifter te Medhënj, t’ Orthodoksise, qe
leftuat pa kursim, per fen’ e Zotit Jesu Krisht,
mpronani në qe therresim sot: Eja shpetona, o
Zot i meshlrave.
SHTGPIA
Me doren e forte dhe me fuqine qellore, o Zot
i zemerdhempshur, e lartesove Kishen tende
gjer ne qell, me yjt’ e medhënj dhe te ndriçim,
Shen Thanas edhe Shen Kiril. Me nermjetimet
e tyre, o Shpetimtar, o Zoti Krisht, largoje naten dhe mjëgullen e armiqve, dhe ndritna në qe
te therresim: Eja shpetona, o Zot i meshirave.
SINAKSARI
Me tetembedhjete te keti muaji, kujtojme,
Thanasin dhe Kirilin, Aterit tane te Shenjte, Patriket e Aleksandrise.
Me nermjetimet e tyre, o Perendl, meshirona. Amin.
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ZBRITGSORET, T. III,
KHERSON AVISOTOKON
I. Fundin edhe burimin e avushave, dielli nje
hër' e pa, se si mur u-bene valat, edhe shkoj Israeli, me kembe neper mes te detit, pertëj me
keng’ e brohori: Le ta kendojme Zotin, te lavderuar me lavdl.
III. Zoti Krisht qe i mpron besniket shpreseplote, forcoje dhe mproje Kishen e bekuar, qe e
mbolle me vojtje dhe me gjakun tent.
IV. Mbulove me virtuta qiellin o Zoti Krisht,
kur linde prej Nenes Virgjereshe, dhe u-shpure
ne Kishe si foshnje ne peqi, dhe i mbushe te gjitha me lavdl dhe brohori.
V. Te pa Shen Isaia simbolerlsht, mi fron te
larte si Perendl, ne Parajsen te rethuar prej Gngjejve, dhe thoshte i mjeri me tmerr: Ja e pashe
Perendine si njeri, Zotin Shpetimtarin, qe na
ndrit dhe na paqeson.
VI. Kur Simeoni te mori ne krahet, dhe pa
shpetimin per popullin, i gezuar thirri: Ti je Zot’
i Math e ti je Krishti.
VII. Hodhe vesen permi zjarr, per Tre Djemte Shpetimtar, edhe linde virgjerfsht prej Hyjlfndeses, Perendl edhe Fjale, beserlsht te kendojme, se i bekuar je ti o Perendi edhe Zot.
VIII. Ne flag’ e ne zjarr te bashkuar, te Tre
Djemat e bekuar te pangare, mun ne mes te furres te vesuar, te kendonin me lavdi: E bekoni
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Zotin te gjithe me kenge, dhe e lartesoni perhere dhe per jete.
0 Hyjlmdese Mari, shpres’ e te Krishtëreve, mprona
ruajna se ti, streha jon’ e vetem je.

IX. Ne Ligjen dhe Shkronjen faqeza, shohim
shembell te Zotit Krisht: Çdo djal’ i parelindur
kish prej Zotit, hir edhe bekim. Dhe në pra Fjalen qe lindi, si Bir i pare ne qell, dhe djal’ i pare
permi dhë, me kendim e madheshtojme sot.
DGRGIMGSORET, T. II, TIS MATHITES
Dishepuj te Mesonjesit, te Perendise Zotit
Krisht, Thanas o Kryeprift i Math, dhe Kirll i
trishlumur, mprojtes te Kishes se Shenjte, qe i
thyet ordite, e Ariosit faqezi, dhe Nestorit te
verber dhe beselik, dhe i çdukte prallat edhe genjeshtrat, e gjithe heretikeve, Patrike te Trinise.
0 Shen Mari Hyjlindese, mprona prej çdo reziku, mprona prej hidherimeve, mprona prej
çdo nevoje, dhe mos na ler te na marre, djalli diten e funtme, as Ferr’ i erresirave, mprona perpara gjyqit te Birit tent, nxirna faqebardhe o
Virgjereshe, si Nen’ e Zotit ti i ke, qe te gjitha
ne dore.
LAVDGRIMET, T. I, TON URANION
Besnike eni te gjithe qe ta kremtojme sot, kujtimin e nderuar te Mesonjesve tane, qe mposhtn’
e çkaterruan çdo heresi, me shigjetat e Shpirtit

JENARl

541

Shenjt, dhe i shpetuan traditat e Zotit Krisht,
edhe Kishen e besnlkeve.
Si yj te ndriçim te Kishes se Orthodokseve,
Mesonjes te shkelqyer, na ndriçuat me fjale, se
gojen heretike njeri prej jush, Ariosit ia mbylli
krejt, dhe tjatri mundi Nestorin demoniak, dhe
Sabelin mendjeprishurin.
Me nermjetimet e nxehta te Kryeprifterve,
nga qelli vizitona, Zoti Krisht me meshire, dhe
grigjen Orthodokse mproje me vrap, nga çdo
ujk e çdo heretik, se na perçajn' e na çthurin
me pabesi, me shigjetat e demoneve.
Te dy Mesonjesit tane dhe Kryeprifterit, te
Shpetimtarit tone dhe te Kishes se Shenjte, Thanasin dhe Kirilin Patriket me nam, le t’ i lusim
me brohori, se nermjetojne ne qiellin gjithenje,
per shpetimin e besnlkeve.
LAVDI, T. T. I. Ejani besnike Orthodokse, tf i
kurorezojme me kenge, te dy Mesonjesit e nderuar; se me fuqine e Perendise, e perndane erresiren e heretikeve, dhe e ndritne boten me driten e dogmave, dhe nermjetojne pa pushim per
në, qe ua kremtojme kujtimin beserisht.
TANI. Ti je m’ e lumura, nga grat’ e tere botes, se linde Shpetimtarin. Perkrahna dhe dhurona, Parajsen e Shenjtoreve.
SHKURTORJA, T. I, 0 MITRAN.
0 Zot qe e shenjterove Marine Hyjlindese, dhe
plakun Shen Simeon, e bekove ne tëmpullin, arri
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edhe tani, o meshireplot o Krisht Perendi, edhe
shtetin na e shpeto prej gjithe lufteve, dhe forcoji qeveritaret e popullit, si mprojtes i njëresve.
APOSTULLI
Vdekja e Oshenarit esht e nderuar perpara
Zotit. Si do tja çpaguajme Zotit te gjitha te
mirat?
Prej Letres se Palit per Hebrenjte.
Vellezer, blndjuni krëreve tuaj, dhe degjojini;
se ata vigjellojne per shpirtet tuaja, meqëneqe
do te japin fjale per ketë gje; se atehere do ta
bejne me gezfm dhe jo dyke psheretitur; edhe
kjo nuk esht e dobishme per ju. Faluni per në,
se jemi te bindur qe kemi ndergjëgjie te kthjellet, se jemi perpjekur te sfllemi mire me te gjithe; dhe më teper ju lutem ta beni ketë gje, qe te
vendosem më shpejt prane jush. Edhe Perendia
i paqes, i cili e ngriti se vdëkuresh barine e math
te dhenve, Zotin tone Jesu, me gjakun e dhjates
se perjetme, ju stervitte per çdo veper te mire,
qe ta mbaroni deshiren e tij, dhe ju befte si ta
gjenje te pelqyer me anen e Jesu Krishtit, i cili
paste lavdi ne jetet e jëteve. Amln.
UNGJILLI PAS MATTHEUT
Zoti u tha Dishëpujve: Ju jini drita e botes.
Nje qytët, i vendosur mi nje mal, nuke munt te
fshihet. Edhe kur e ndezin kandilin, nuk e vene
nene shinikun, po permi kandilerin, qe tu ndrite
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te gjithe atyre, qe ndodhen ne shtepl. Keshtu le
te shkelqenje drita juaj perpara njëresve qe t’ i
shikojne veprat tuaja te mira, dhe ta lavderojne Atin tuaj, qe eshte ne qell. Mos pandehni se
kam ardhur ta prish ligjen edhe profetet. Nuke
kam ardhur ta prish po ta plotesonj. Se me te
vertete po ju them, gjer sa te prishet qelli edhe
dheu, dhe gjer sa te mbarohen te gjitha, asnje
jote dhe asnjë vije e ligjes nuke do te prishet.
Ay, pra, qe shkel më te vogelen prej ketyre porrosive, a i meson njerezine t' i shkelin, do te
quhet më i vogeli ne Mbreterine e qellit; po cilido, qe i zbaton, dhe i predikon, ay do te quhet
i math ne Mbreterine'e qellit.
KUNGATORJA
I drejti do te kujtohet per jete.
19. Makari Egiptiani, A ti yne Oshendr; Arseni i
Korfuzit, A ti yne i Shenjte; Marku Eugjeniku, A ti yne
i Shenjte, Mitropoliti i Efeses.

PGRLGSHORJA E MARKUT TG EFESGS,
T. III, THIAS PISTEOS
Besen e Jesujt e prokllamove, dhe zellot i
math i Kishes sone, u-tregove o i lumur i Shenjte Mark, dhe dolle mprojtes i dogmave t ’ Aterve, dhe hodhe poshte mburrjet e ërreta. Perandaj pra ti, perpara Zotit Krisht po nermjeto, te
na dhuronje ndjesen e mekatave.
20. Shen Efthimi i Math, A ti yne Oshenar dhe hyjprures.
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PGRLGSHORJA E SHGN EFTHIMIT, T. IV.
Gezohu shkretetir’ e papjëllshime, defrë o toke e papëmshime; se femijet P i ka shtuar, njeriu me deshirat e Shpirtit Shenjt; se i mbolli me
bese, dhe i rriti me perkore, dhe me virtuta te
mbaruara. Me lutjet e tyre o Krisht Perendi,
shpetoji shpirtet tona.
THIRRTORET, T. T. I, KHERIS ASKITIKON
Lum ti o Ashketi Shen Thiml, thesar dhe arke,
e shkelqyer e vojtjeve, se Kryqin mi sup e ngrite, dhe Zotit Krisht pas i rë, dhe sakrifikove veten pa kursim; deshirat e poshtera, trupesore
perdhë i shkel, dhe me virtuta, shpirtin tent e
stolis e ngre, dhe me zell qellor, si Parajsen e
larteson. Pra sot ketu po mblldhemi, kremtojme
kujtimin tent, o Shen Thimi i degjuar, dhe te
perlotur te lutemi; na mpro prane Zotit, dhe te
gjitheve dhurona, meshire dhe shpetim.
Ndrit si thengjill i ndezur ne qell, i frymesuar
si Profetet prej Shpirtit Shenjt, ne boten fitove
fame, dhe predikove kudo, f jalet e Ungjillit, plot
me ngazelllm; dhe driten qe s’ perendon, e perhape kudo mi dhë, dhe shkretetiren, e vesove qe
lartazi, dhe thengjljt’ e saj i flladite çuditerlsht.
Pra kryetari Zoti Krisht, kuroren e mundjeve,
te ka dhuruar o Ate edhe Parajsen e Gngjejve;
perpara tij mprona, dhe te gjitheve dhurona,
meshire dhe shpetim.
Shkalle qe lart ne qellin arrin, o At i Shenjte,
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na u-çpfaqe mi dhene ti, u-ngrite perpara Zotit,
dhe me Jesune po flet, Oshenar i lumur, ashketl
me nam; dhe driten e qlellit, dhe t’ Ungjillit te
Zotit Krisht, e predikove, nga tribunat e Kfsheve, edhe njërezit, i ndriçove me bes' e mall; pra
ne Parajsen je tani, dhe lutesh per gjithe në, qe
ta kremtojme kujtimin, perunjesisht dhe te lutemi; na mpro prane Zotit, dhe te gjltheve dhurona, meshire dhe shpetim.
LAVDI, T. II. 0 Shen Thimi me nam, virtuta
ke leruar, çudira ke punuar, me lutje pra dhurona, Parajsen e Shenjtoreve.
TANI. Çdo shprese me ty e varr, Marl o Hyjllndese, Nen’ e Zotit Krisht, ti me ruaj perhër’
e ti me mpro.
PASVARGJET, T. II, IKOS TU EFRATHA
çfaqesh ne vogell, i zgjëdhuri i Zotit, dhe en’
e shenjteruar, o At i frymesuar, prej Krishtit
dhe prej Shpirtit Shenjt.
Kryqin ne dor’ e mban, o Ashketi i lumur, dhe
djajte dhe demonet, fantazmat dhe kuçedrat, o
At’ i çkaterrove krejt.
Djajte i shtype krejt, dhe faqebardhe dolle,
me Kryqin dhe me Krishtin, edhe u-lavderove,
o Ate Oshenar me nam.
LAVDI DHE TANI, T. II. Pate keq dashurf,
per bukurit’ e qellit, dhe gjarperin e shkele, dhe
shkove ne Parajsen, dhe lutesh gjithenjë per në.
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NDGNJGSORET, T. I, TON TAFON SU
Jetove shpreserisht, permi dhene o Ate, i paster dhe pa cen, si i zgjedhur i Zotit, si drite udhehëqcse, e te gjithe besnlkeve, pra te lutemi, te
nermjetosh prane Krishtit, te shpetohemi, o
Shen Thimi i degjuar, o Ate lavdf me ty.
LAVDI DHE TANI. Si nene te Jesujt, qe te
gjithe te njohim, o Zonje Shen Mari, Virgjereshe
pas lindjes, perikim pra me ty me mall, si e mire qe je per në; ty te kemi pra, në mekataret si
mprojtje, prej rezlkeve, dhe shpetimtare ne
ngasjet, o Nene Hyjlindese.
T. T. IV, PAS TIN SOFIAN
More Kryqin e Zotit tone Jesu, edhe pas e
vazhdove gjer ne mbarim, dhe prape s’ u ktheve
më, ne qytetet e njëresve, me permbajtje dhe
vojtje, pesimet i vrave krejt, dhe e bere trupin
nje tempull te Shpirtit Shenjt; more pra dhurata, per mundimet e renda, lengatat te na sherosh, dhe demonet te na i dbosh, o Thimi Oshenar me nam, lutju Krishtit Perendi, te na dhuronje ndjesen e mekatave, neve qe sot e kremtojme, beserisht kujtimin tent.
LAVDI DHE TANI. Shpirtin tim te perunjur
o Shen Mari, qe ne shqoten e jetcs brenda ne det,
po rrihet prej ëreve, dhe perpiqet prej valave,
edhe nga barr' e mekatit, po mbytet prej ujcve,
edhe ne funt te Ferrit po kridhet tani me vrap;
eja Virgjereshe, dhe me lutjet e nxehta, shpe-
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tome dhe shpjerme shpejt, ne liman dhe ne qetcsi, se me bese po te therrës: Lutu-i Birit Jesu
Krisht, te na dhuronje ndjesen e mekatave, se
me ty kemi shprese, gjithe te pavyerit.
T. T. IV, TINSOFIAN
Çdo te mire te jetes, prapa e lë, edhe ndonese
kishe trupin mi dhë, u-bere si Gngjejte, edhe
rronje ne qlellin; se per çudi i shove, pesimet e
trupit tent, edhe shok i Trinise, u-çfaqe me lumeri; pra sheron semundjet, dhe lengatat e trupit, dhe dbon çdo demon te lik, me nje fjal’ e nje
porrosi, o Shen Thiml Oshenar me nam, lutju
Krishtit Perendl, te na dhuronje ndjesen e mekatave, neve qe sot e kremtojme, beserisht kujtimin tent.
LAVDI DHE TANI. Ti o porte qellore o Shen
Mari, ti o mali i shenjte plot me shkelqim, o rë
urhehëqese, ti o shkalla e qëllshime, ti o Parajs’
e mëndeshme, per Even shpetonjese, ti o thesar
i botes i shtrenjte i çmuarshim; ti o Nen’ e
Shenjte, ti shpetimin na solle, nga fajet e prinderve, dhe mallkimet e gjysherve. Perandaj te
therresim: Nermjeto prane Birit tent, te na dhuronje ndjesen e mekatave, neve qe sot e kremtojme, beserlsht kujtimin tent.
SHKALLESA KREMTORE, T. IV
Qe prej djalerise, shume pasione me leftojne,
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po ti perkrah-me dhe shpetome, o Shpetimtari im.
Ju qe urreni Sionen, do te turperoheni prej Zotit, dhe do te fishkeni si bari ne zjarr.
LAVDI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, merr
jete çdo shpirt, dhe lartesohet ne paqesi, dhe
ndriçohet prej njesise Trinisore mistikerisht.
TANI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, rjedhin
burimet e hirit, dhe vaditin tere kriesen per jetelindje.
PARGVARGU. Vdekja e Oshenarit esht e
nderuar perpara Zotit.
UNGJILLI I MGNGJEZIT PAS MATTHEUT
Zoti u tha Dishëpujve: Te gjitha m’ i ka dorezuar im-Ate; dhe asnjë nuk e njeh Birin pervëç
Atit; edhe asnjë nuk e njeh Atin pervëç Birit
edhe atf, te cilit Biri do tja zbulonje. Ejani tek
une te gjithe te lodhurit edhe te ngarkuarit, edhe une do tju preh. Ngrëreni zgjedhen time
mi veten tuaj, dhe mesoni prej meje qe jam i bute dhe i perunjur nga zemra, dhe do te gjeni
prehje ne shpirtin. Se zgjedha ime esht e mire,
dhe barra ime esht e lehte.
Psalmi 51 pa ze.

LAVDI. Me nermjetimet e Oshenarit, o meshireplot, shuaji paudhesit’ e mia.
TANI. Me nermjetimet e Hyjlindeses, o meshireplot, shuaji paudheslt’ e mia.
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Meshirome, o Perendi meshireplot, edhe shuaji paudhesit’ e mia.

0 Shen Thiml me nam, virtuta ke leruar, çudira ke punuar, me lutje pra dhurona, Parajsen
e Shenjtoreve.
SHKURTORJA, T. T. IV, TIIPERMAKHO
Prej foshnjerise, u-blatove si kurban me mall,
dhe me virtutat, shkrepetive Shen Thimi me nam,
per ate qe te bekoj perpara se te lintnje. Dhe uçfaqe, si i par’ i Oshenareve, dhe si kollonizator
i shkretetlrave; te therrës pra sot: Lum ti o Ashketi i Math.
SHTGPIA
Desherove urtesine qe prej foshnjerise, o Thiml, At’ i Shenjte Oshenar, dhe u-ndave prej botes dhe u-ngjite ne qell, ku fitove kuroren e pafishkur te Oshenareve, dhe u-lavderove prej
Krishtit ne Parajsen e Shenjtoreve. Perandaj,
pra, te therresim sot: Lum’ ti o Ashketl i Math.
SINAKSARI
Me njezët te ketl muaji, kujtojme Efthimin e
Math, Atin tone Oshenar.
Gjithe sot, kujtojme Basin, Efsebin, Eftikun,
dhe Basilidin, Deshmoret e Shenjte.
Gjithe sot, kujtojme Innane, Pinnane dhe Rimmane, Deshmoret e Shenjte.
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Gjithe sot, kujtojme Pjetrin, Publikanin e lumur.
Me nermjetimet e tyre, o Perendi, mehirona. Amfn.
ZBRITGSORET, T. III,
KHERSON AVISOTOKON
I. Fundin edhe burimin e avushave, dlelli nje
hër’ e pa, se si mur u-bene valat, edhe shkoj Israeli, me kembe neper mes te detit, pertëj me
keng’ e brohorl: Le ta kendojme Zotin, te lavderuar me lavdi.
III. Zoti Krisht qe i mpron besniket shpreseplote, forcoje dhe mproje Kishen e bekuar, qe e
mbolle me vojtje dhe me gjakun tent.
IV. Mbulove me virtuta qiellin o Zoti Krisht,
kur linde prej Nenes Virgjereshe, dhe u-shpure
ne Kishe si foshnje ne peqi, dhe i mbushe te gjitha me lavdi dhe brohori.
V. Te pa Shen Isaia simbolerisht, mi fron te
larte si Perendl, ne Parajsen te rethuar prej Gng'jejve, dhe thoshte i mjeri me tmerr: Ja e pashe
Perendine si njeri, Zotin Shpetimtarin, qe na
ndrit dhe na paqeson.
VI. Kur Simeoni te mori ne krahet, dhe pa
shpetimin per popullin, i gezuar thirri: Ti je Zot’
i Math e ti je Krishti.
VII. Hodhe vesen permi zjarr, per Tre Djemte Shpetimtar, edhe linde virgjerfsht prej Hyj-
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Hr deses, Perendi edhe Fjale, beserisht te kendojme, se i bekuar je ti o Perendi edhe Zot.
VIII. Ne flag’ e ne zjarr te bashkuar, te Tre
Djemat e bekuar te pangare, mun ne mes te furres te vesuar, te kendonin me lavdi: E bekoni
Zotin te gjithe me kenge, dhe e lartesoni perhere dhe per jete.
0 HyjUndese Mari, shpres’ e te Krishtëreve, mprona
ruajna se ti, streha jon’ e vetem je.

IX. Ne Ligjen dhe Shkronjen faqeza, shohim
shembell te Zotit Krisht: Çdo djal’ i parelindur
kish prej Zotit, hir edhe beklm. Dhe në pra Fjalen qe lindi, si Bir i pare ne qell, dhe djal’ i pare
permi dhë, me kendfm e madheshtojme sot.
DGRGIMGSORET, T. III, FOS ANALIOTON
0 shkretetire gezohu, dhe lulezo si zambaku,
se t’ i ka shtuar pallatet, dhe bijt’ e tu Shen Thimiu, dhe ti o vend i Judese, kecë dhe ngazellohu,
ne diten e sotme.
Ti o keshtjëll’ e florinjte, me dymbedhjete fortesa, o fron qe ndrit posi dielli, ku Mbreti rri me
Shenjtoret, ti o çudl qe s’ ke kufi, o Nene Virgjereshe, qe Zotin na linde.
LAVDGRIMET, T. I, TON URANION
Ti qe perbuze te mirat e keti shëkulli, dhe pate
mall per qellin edhe per shkretetiren, o Ate Shen
Thimi te gjithe na fton, ta kremtojme kujtimin
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tent, se prane Zotit perhere po nermjeton, per
shpetimin e besnikeve.
Ne bote s’ deshe g’je tjater perveç virtutave,
me to e lavderove permi dhene sa rrojte, Jesune
Shpetimtarin me ngazellim, dhe fitove lavdi ne
qell, edhe sherime lengatash po na buron, o Shen
Thimi Oshenar me nam.
I mir’ i matur i bute edhe i embel fort, ke qen' o
At i Shenjte, permi çdo njerl tjater, dhe tempull
shpirteror i Zotit Jesu, u-tregove ketu mi dhë, edhe dhurata sheronjese po u fal, pasurisht adhuronjesve.
LAVDI, T. II. 0 Shen Thirm me nam, ne boten
u-degjove, demonet i dermove, dhe Gngjejt’ i arrive, dhe shpirtet tona i shpeton.
TANI. Zonje Hyjlindese, me lutje prane Birit,
çlirona nga mekatat, shpetona dhe dhur'ona, Parajsen e Shenjtoreve.
SHKURTORJA, T. IV, 0 MITRAN.
0 Zot qe e shenjterove Marine Hyjlindese, dhe
plakun Shen Simeon, e bekove ne tëmpullin, arri
edhe tanl, o meshireplot o Krisht Perendl, edhe
shtetin na e shpeto prej gjithe lufteve, dhe forcoji qeveritaret e popullit, si mprojtes i njëresve.
APOSTULLI
Vdekja e Oshenarit esht e nderuar perpara
Zotit. Si do tja çpaguajme Zotit te gjitha te
mirat?
Prej Letres se Palit per Hebrenjte.
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Vellezer, bindjuni krëreve tuaj, dhe degjojini;
se ata vigjellojne per shpirtet tuaja, meqëneqe
do te japin fjale per ketë gje; se atehere do ta
bejne me gezim dhe jo dyke psheretitur; edhe
kjo nuk esht e dobishme per ju. Faluni per në,
se jemi te bindur qe kemi ndergjëgjie te kthjellet, ss jemi perpjekur te sillemi mire me te gjithe; dhe më teper ju lutem ta beni ketë gje, qe te
vendosem më shpejt prane jush. Edhe Perendia
i paqes, i cili e ngriti se vdëkuresh barine e math
te dhenve, Zotin tone Jesu, me gjakun e dhjates
se perjetme, ju stervitte per çdo veper te mire,
qe ta mbaroni deshiren e tij, dhe ju befte si ta
gjenje te pelqyer me anen e Jesu Krishtit, i cili
paste lavdi ne jetet e jëteve. Amin.
UNGJILLI PAS LUKAJT
M’ atë kohe, Jesuj qendroj ne nje fushe me
grupin e Dishëpujve dhe me nje shumice te madhe prej populli nga e tere Judea dhe nga Jerusalemi dhe nga anedeti i Tyres edhe Sidones, te
cilet kishin ardhur qe ta degjonin dhe te sheroheshin prej semundjeve dhe demoneve, edhe bëheshin te shendoshe. Dhe populli i tere deshnin
ta preknin; se nje force dilte prej ati, edhe i sheronte te gjithe. Dhe Jesuj i ngriti syte mi Dishëpujte, dhe u tha: “Lum’ ju te varferit, se Mbreteria e Perendise eshte juaja; lum’ ju qe jini tanf
te uret, se do te ngmjeni; lum’ ju qe qani tani, se
do te qeshni; lum’ ju, kur njërezit do tju urrejne,
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dhe do tju çkisherojne, dhe do tju perqeshin, dhe
do tjua nxijne emrin per te Birin e njeriut. Gezohuni atë dite, dhe ngazellohuni, se roga juaj
do te jete e madhe ne qell.,,
KUNGATORJA
I drejti do te kujtohet per jete.
21. Maksmi, Ati yne Oshenar; Neofiti, Deshmori i
Shenjte.
22. Timotheu, Apostulli i Shenjte; Anastasi Persani,
Deshmori i Shenjte dhe Oshenar.

PGRLGSHORJA E SHGN TIMOTHEUT, T. I.
Mesove butesine, zbatove perkoren, dhe u-veshe me ndergjëgjien e mire prifterisht, mesove
prej Shpetimtarit te fshehtat, dhe e ruajte besen, e mbarove rendjen e drejte, Hierodeshmor
i Shenjte Timothë. Lutju Zotit Perendl, te shpetohen shpirtet tona.
PGRLGSHORJA E ANASTASIT PERSANIT,
T. IV, TAKHI PROKATALLAVE
Deshmori yt o Zot, me vojtje lot e mundim, kurore te ndrlçime prej teje mori sot, si roge dhe si
çperblim; se me fuqine tende, ka rrezuar tiranet, dhe ka dermuar djajte, e kuximt’ e te dobet;
ay per në po te lutet o Krisht Perendf, te shpetohen shpirtet tona.
23. Klementi i AnUres, Hierodeshmori i Shenjte;
Agathangjeli, Deshmori i Shenjte.
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PGRLGSHORJA E AGATHANGJELIT, T. IV,
TAKHI PROKATALLAVE
Dcshmori yt o Zot, me vojtje lot e mundim, kurore te ndrlçime prej teje mori sot, si roge dhe si
çperblim; se me fuqine tcnde, ka rrezuar tiranet,
dhe ka dermuar djajte, e kuximt’ e te dobet; ay
per në po te lutet o Krisht Perendi, te shpetohen
shpirtet tona.
2.4. Ksenia, Nena jone Oshenare.
25. Shen Grigori.

PGRLGSHORJA E SHGN GRIGORIT, T. I.
Me fyellin e theollogjise 0 kryebari, munde
trumbetat e gjithe oratoreve; se shtudiove thelleslt’ e mejtimeve, edhe gjete bukurit’ e fjalimeve; nermjeto prane Krishtit Perendl, 0 Shen
Grigor per në, te shpetohen shpirtet tona.
THIRRTORET, T. T. I, KHERIS ASKITIKON
Lum’ ti 0 Kryeprift shembellor, ti 0 kollone, e
patundur e Klsheve, lavdi e Orthodoksise, qe ke
buruar çudi, lum’ i dashurise, qe po rjeth per në;
0 yll qe shkelqën dhe ndrit, instrumenti i Shpirtit Shenjt, mendje qellore, zemerbuti me hir dhe
nder, i stollsuri me virtut dhe perunjesi; 0 meshetar dhe Shenjt me nam, 0 Gngjell i qfellit, 0 punetor i vreshtes, o mik i fjeshte i Zotit Krisht;
pra lutju pa prere, qe besnlkeve tu fale, meshire
dhe shpetim.
Dhene dhe qellin e trashegon, si zemerbute, qe
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u-çfaqe ne njërezit, o Ate i lavderuar, qe me fuqi
dhe me ment, dhe me fjale t ’ urta, dhe me hir
qellor; armiqte e Zotit Krisht, heretiket e liq pa
ment, i shtype fare, edhe besen e hyjeshme, dhe
shpetonjese, lart e ngrite me Shpirtin Shenjt; ti
u tregove Kisheve, me drit’ e me predikim, ta
lavderojme Jesune te bashkeqenshim ne nje Trini; me Atin pa nisje, qe i fali tere botes, meshire
dhe shpetim.
Brenda ne tempull brenda n’ alltar, i shenjteruar, ke shkelqyer si Kryeprift, me vepra dhe
theorira, me urtesi dhe me ment, veshur me stolira te shkelqyera; tani pra ne qiell, perpara Zotit
o Oshenar, n’ alltar te larte, po meshon tok me
Gngjejte, si ketu mi dhë, neper Kishet e njëresve;
mos na harro po na kujto, Grigor Kryeprift i
Math, në qe po lusim me bese, kujtimin tent edhe
nermjeto; per në kurdohere, qe Jesuj te na dhuronje, meshire dhe shpetim.
LAVDI DHE TANI, T. II. Nje Perendi dhe
Zot, ne nje Trinl te Shenjte, me Atin edhe Birin,
dhe Shpirtin e bekuar, leçite Shen Grigor me
nam.
PASVARGJET, T. T. I, KHERIS ASKITIKON
Lum’ ti o instrumënt muzikal, i frymesuar
prej Jesujt dhe prej Gngjejve, qe fole dhe predikove, dhe keshillove me zell, edhe na mesove te
pendohemi; i urte i arte Shenjt, dallendryshe
kendonjese, pullump i bukur, ligjeronjes i psal-
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meve, si flori shkelqën, ne luath te virtutave;
krua midis lendinave, qe r jeth midis luleve, o goj’
e shenjte qe solle, vellazeri midis njëresve. Iu-lut
Jesu Krishtit, te na fale kurdohere, meshire dhe
shpetim.
Lum’ ti qe mpron jetimet si At, ti o perkrahje
e te gjithe te shtypurve, o mprojtje e varferise,
dhe i urise ushqim, ndreqje e shigurt’ e mekatareve; o mjeku i shpirteve, dhe i gjithe lengatave,
ti o Mesonjes, theollog i doktrinave, ti qe na
shpjegon, Testamentet e Shpirtit Shenjt; ligje
qe çapet na cakton, kanun qe na shpie drejt, o
theori dhe praktike, o urtesi pa kufi dhe funt.
Iu-lut Jesu Krishtit, te na fale kurdohere, meshire dhe shpetlm.
Ti o pallat i lare me ar, plot me virtuta, dhe zili
shenjteronjese, se ty te bene banese, si nonjë tempull qellor, ty o At i Shenjte Kryeprlft i Math; se
urte dhe plot me ment, veperimet e ndjënjave, i
qeverise, edhe shpirtin e ruajte, si thesar te math
lark pesimeve çthurese; pra si i par’ i Gngjejve,
u-çfaqe o Shenjt i Math, o Kryeprift i bekuar,
edhe kollona e kisheve. Iu-lut Jesu Krishtit, te na
fale kurdohere, meshire dhe shpetim.
LAVDIDHE TANI, T. II. Zonje Hyjlindese, qe
linde Jesu Krishtin, per në pa prere lutu, me Shen
Grigor Patrikun, o Nene shpirtet na shpeto.
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NDGNJGSORET, T. T. I,
TON SINANARKHON
0 luadhi i Fjales dhe i Shkripturave, qe na ben
te besojme dhe te pendohemi, qe durove gjithe
ngasjet e demoneve, në besniket o Grigor, dhe
dishëpujte me mall, siç duhet po te nderojme, se
lutesh perpara Zotit, per shpetim te gjithe shpirteve.
LAVDI DHE TANI. Virgjereshe dhe Nene
Mari Hyjllndese, qe hidherimin e Eves e ktheve
ne gezlm, te hymnojme në besniket dhe te falemi,
se na çlirove ploterisht, nga mallkimi prinderor,
0 Zonj’ e permibekuar, pra lutu per në pa prere,
dhe shpetona prej rezlkeve.
T. I, TONTAFONSU
Grigor o Theollog, qe je prane Trinise, iu-lut
per gjithe në, qe te lusim me bese, ne diten e
tmërrshime, dhe ne gjyqin e fajeve, eja nermjeto, qe te na ndjehen mekatat, se me goj’ e shpirt,
po te kendojme perhere, o miku i njëresve.
LAVDI DHE TANI. 0 Krisht o Krijetar, Zot
1botes se tere, qe je me Atin tok, dhe me Shpirtin
e Shenjte, si f oshnje u-rethpreve sot, permi dhene
pas tete ditsh. Vepr’ e hyjeshme, dhe e çudiçime
eshte, kjo qe ben per në, se per shpetimin e botes,
permbushe Kanunin sot.
T. T. IV, TIN SOFIAN
Me fuqine mendore po i permbys, qe te gjith’
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heretiket pa perjashtim, doktrinat e shtrembera,
t' Ariosit plot me terbim; edhe leçite ne boten, Jesune si Perendi, edhe armiqte i çthure me zgjatjen e duarve; tutje e largove, heresin’ e Sabelit,
dhe rremat e çmendura, te Nestorit i çduke krejt;
Shen Grigor o Patrfk i Math, lutu-i Jesujt Perendl, te na fale ndjesen e mekatave, sot qe kremtojme te gjithe, beserlsht kujtimin tent.
LAVDI DHE TANI. Shpirtin tim te perunjur
o Shen Marl, qe ne shqoten e jetes brenda ne det,
po rrihet prej ëreve, dhe perpiqet prej valave, edhe nga barr’ e mekatit, po mbytet prej ujeve,
edhe ne funt te Ferrit po kridhet tani me vrap;
eja Virgjereshe, dhe me lutjet e nxehta, shpetome dhe shpjerme shpejt, ne liman dhe ne qetesi;
se me bese po te therrës: Lutu-i Zotit Jesu Krisht,
te na dhuronje ndjesen e mekatave; se me ty
kemi shprese, gjithe te pavyerit.
SHKALLESA KREMTORE, T. IV
Qe prej djalerise, shume pasione me leftojne,
po ti perkrah-me dhe shpetome, o Shpetimtari im.
Ju qe urreni Sionen, do te turperoheni prej Zotit, dhe do te fishkeni si bari ne zjarr.
LAVDI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, merr
jete çdo shpirt, dhe lartesohet ne paqesl, dhe ndriçohet prej njesise Trinisore mistikerisht.
TANI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, rjedhin
burimet e hirit, dhe vaditin tere kriesen per jetelindje.
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PARGVARGU. Goja ime do te flase urtesi,
dhe zemra ime kupetim.
UNGJILLII MGNGJEZIT PAS JOANIT
Zoti u tha Judenjve, qe i kishin ardhur: “Me te
vertete, me te vertete po ju them: Ay, qe nuke
hyn nga dera ne hoborrin e dhenve, po ngjitet
gjëtkazi, ay eshte vjedhes edhe kusar, edhe ay,
qe hyn nga dera, ay eshte bariu i dhenve. Ati ia
hap deren portari, dhe ay i therrët me emer
dhente, dhe i nxier jashte. Dhe kur i nxier jashte
dhente, barët perpara atyre, dhe dhente i vene
pas, se ia njohin zerin. Se nuk i vene pas nje te
huaji, po ikin prej tij, se nuk ua njohin zerin te
huajve.” Kete parabolle ua tha Jesuj, po nuk i
muarne vesh ato, qe u thoshte. Jesuj, pra, u tha
perserl: “Me te vertete, me te vertete po ju them
se une jam dera e dhenve. Te gjithe ata, qe kane
ardhur perpara meje jane vjedhes edhe kusare,
edhe dhente nuk i degjuan. Une jam dera. Ay, qe
hyn me anen time, do te shpetonje, dhe do te hynje, dhe do te dale, dhe do te gjenje kullotje.”
Psalmi 51 pa ze.

LAVDI. Me nermjetimet e Kryepriftit, o meshireplot, shuaji paudhesit’ e mia.
TANI. Me nermjetimet e Hyjlfndeses, o meshireplot, shuaji paudhesiV e mia.
Meshirome, o Perendi meshireplot, edhe shuaji paudhesit' e mia.

JENARl

561

T. T. II. Buzet te derthne hir, Grigor o At i
Shenjte, edhe Bari u-bere, i Kishes dhe leçite, nje
Perendi dhe nje Trinf.
SHKURTORJA, T. III, EPEFANIS
Themelf e Klsheve, e patronditur, u-tregove
ne rezik, o Kryeprift i Zotit Krisht, o theollog i
doktrlnave, Gngjell i qellit, Grigor Oshenar i
Math.
SHTGPIA
0 en’ e perkores, o goj’ e urtesise, o themeli e
dogmave, Shen Grigor i Math, qe shkrepetin ne
mendjen e te gjitheve. Ejani ta kremtojme dhe te
ndriçohemi prej shpirtit te tij. Ejani ta imitojme
besen edhe zellin edhe perunjesine e tij, se u-tregua tempull i Perendise. Perandaj e lavderojme,
dhe i therresim me brohori: Gngjell i qellit, Grigor Oshenar i Math.
SINAKSARI
Me njezët e pese te keti muaji, kujtojme Grigorin Theollogun, Atin tone te Shenjte, kryepeshkopin e Kostandinopojes.
Gjithe sot, kujtojme Publin, Atin tone Oshenar.
Gjithe sot, kujtojme Marin, Atin tone Oshenar.
Gjithe sot, Shen Medula e mbaroj jeten e djegur ne zjarr.
Gjithe sot, kujtojme Dimitrin, Atin tone
Oshenar.
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Me nermjetimet e tyre, o Perendl, meshirona. Amln.
ZBRITGSORET, T. III,
KHERSON AVISOTOKON
I. Fundin edhe burimin e avushave, dielli nje
hër’ e pa, se si mur u-bene valat, edhe shkoj Israeli, me kembe neper mes te detit, pertëj me
keng’ e brohori: Le ta kendojme Zotin, te lavderuar me lavdl.
III. Zoti Krisht qe i mpron besniket shpreseplote, forcoje dhe mproje Kishen e bekuar, qe e
mbolle me vojtje dhe me gjakun tent.
IV. Mbulove me virtuta qlellin o Zoti Krisht,
kur linde prej Nenes Virgjereshe, dhe u-shpure
ne Kishe si foshnje ne peqi, dhe i mbushe te gjitha me lavdl dhe brohori.
V. Te pa Shen Isaia simbolerlsht, mi fron te
larte si Perendl, ne Parajsen te rethuar prej Gngjejve, dhe thoshte i mjeri me tmerr: Ja e pashe
Perendine si njeri, Zotin Shpetimtarin, qe na
ndrit dhe na paqeson.
VI. Kur Simeoni te mori ne krahet, dhe pa
shpetimin per popullin, i gezuar thirri: Ti je Zot’
i Math e ti je Krishti.
VII. Hodhe vesen permi zjarr, per Tre Djemte Shpetimtar, edhe linde virgjerisht prej Hyjlindeses, Perendi edhe Fjale, beserfsht te kendojme, se i bekuar je ti o Perendf edhe Zot.
VIII. Ne flag’ e ne zjarr te bashkuar, te Tre
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Djemat e bekuar te pangare, mun ne mes te furres te vesuar, te kendonin me lavdi: E bekoni
Zotin te gjithe me kengc, dhe e lartesoni perhere dhe per jete.
0 Hyjlmdese Mari, shpres’ e te Kirishtëreve, mprona
ruajna se ti, streha jon’ e vetem je.

IX. Ne Ligjen dhe Shkronjen faqeza, shohim
shembell te Zotit Krisht: Çdo djal’ i parelindur
kish prej Zotit, hir edhe bekim. Dhe në pra Fjalen qe lindi, si Bir i pare ne qell, dhe djal’ i pare
permi dhë, me kendlm e madheshtojme sot.
DERGIMESORET, T. III, EPESKEPSATO
Me f jalime si flori, o Shen Grigor Patrik me
nam, e ndrite Kishen e Zotit Krisht, dhe ke gezuar çdo besnlk, dhe na u-çfaqe si kasnëc, i beses
Orthodokse, dhe çpalles i dogmave.
Virgjereshe Hyjlindese, o Nena e besnikeve,
iu-lut perhere Zotit Krisht, per ndjesen e mekatave, tok me Patrikun Shen Grigor, dhe falna dhe
dhurona, Parajsen e Engjejve.
LAVDERIMET, T. I, TON URANION
E imitove Shen Janin Profetin Pagezor, o Ate
nga permbajtja, dhe Eline Profetin, me kreshm’
e agjerime dhe virgjeri, o Grigor Theollog i Math,
dhe i perbuze tiranet plot me kuxim, si barf i
Shpetimtarit Krisht.
1 frymesuar prej Fjales dhe prej Shkripturave,
ndriçove tere boten, me mesimet e tua, o Ate Kry-

564

KREMTORE

eprfft Grigor Theollog, çpalle qysh te pendohemi,
dhe te kujtojme te varferit gjithenje, pas UngjiUit te Zotit Krisht.
Me shpirt e zemer te paqme dhe te panjollshime, si yll edhe si dlell, i ndriçove besniket, me
dogma Orthodokse o Kryeprift, o Grigor Theollog i Math, dhe trashegove Parajsen prane Jesujt, dhe kuroren e qiellit.
LAVDI, T. T. IV. Me fjale te florinjta, dhe me
predikime te perendishme, e stolise Kishen e Perendise, dhe ia rrite pasurite shpirterore. Perandaj po te sjellim sot, nje kurore prej lulesh te pafishkura, per kujtimin e nderuar, o Shen Grigor
Theollog dhe Patrlk i Math, dhe te perunjur te
lutemi: Nermjeto prane Krishtit, te shpetohen
shpirtet tona.
TANI. Prit-i Hyjlindese, lutjet e sherbetoreve,
shpetona gjithenje, prej rezlkeve dhe hidherimeve.
SHKURTORJA, T. IV, 0 MITRAN.
0 Zot qe e shenjterove Marine Hyjlindese, dhe
plakun Shen Simeon, e bekove ne tëmpullin, arri
edhe tanl, o meshireplot o Krisht Perendi, edhe
shtetin na e shpeto prej gjithe lufteve, dhe forcoji qeveritaret e popullit, si mprojtes i njëresve.
APOSTULLI
Goja ime do te flase urtesi. Degjojini keto, te
gjithe kombet.
Prej Letres se Palit per Hebrenjte.
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Vellezer, nje Kryeprift i ketille na duhej, i
drejte, i mire, i paqme, i larguar prej mekatareve, dhe më i larte se qelli, i cili nuke ka nevoje, si
kryeprifterinjte e tjere, te blatonje therore më
pare per mekatat e veta dhe pastaj per ato te
popullit, se ketë e beri nje here, kur e blatoj veten
e tij. Se ligja i ben kryeprifter njërezit, qe kane
dobesira, po f jala e bese pas ligjes e ben Birin te
mbaruar per jete. Me pake f jale, kemi nje Kryeprift te ketille, i cili ndenji me te djathten e fronit te madheshtise ne qell, nje meshetar te shenjterores dhe te tabernakullit te vertete, te cilen e
ka ngritur Zoti dhe jo njeriu.
UNGJILLI PAS JOANIT
Zoti tha: Une jam dera. Ay, qe hyn me anen
time, do te shpetonje, dhe do te hynje, dhe do te
dale, dhe do te gjenje kullotje. Kusari nuke vjen
veçse per te vjedhur, per te therrur dhe per te
humbur, po une kam ardhur qe tju jap jete dhe
tju jap jete te teper. Une jam bariu i mire. Bariu i
mire ve shpirtin per dhente. Po rogetari, i cili
nuk eshte bari, dhe nuk i ka te tija dhente, e sheh
ujkun, qe vjen, edhe i le dhente, dhe iken, dhe ujku i rembën, edhe i çkaterrën dhente. Dhe rogetari iken, se eshte rogetar, dhe nuk e ha malli per
dhente. Une jam bariu i mire, dhe i njoh te miat,
edhe te miat me njohin. Sikundcr me njeh im-Ate,
edhe une e njoh Atin, edhe ve shpirtin per dhente.
Kam edhe dhen te tjera, qe nuke jane prej ketl
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hoborri, edhe duhet t’ i siell edhe ato; edhe do ma
degjojne zerin, edhe do te behen nje kopë dhe
nje bari.
KUNGATORJA
I drejti do te kujtohet per jete.
2.4. Ksenia, Nena jone Oshenare.
25. Shen Grigori Theollogu, A ti yne i Shenjte, kryepeshkopi i Kostandimopojes.

PGRLGSHORJA E SHGN GRIGORIT, T. I.
Me fyellin e theollogjise o kryebarl, munde
trumbetat e gjithe oratoreve; se shtudiove thellesit’ e mejtimeve, edhe gjete bukurit’ e f jalimeve; nermjeto prane Krishtit Perendi, Ate Grigor
per në, te shpetohen shpirtet tona.
26. Ksenofoni, A ti yne Oshendr, me shoket e vete.

PGRLGSHORJA E SHGN KSENOFONIT, T. I.
Perendi i Aterve, qe na sillesh gjithenjë, me
miresi dhe butesi, mos e kursë perdellimin tent
per në; me lutjet e Aterve tane, qeveris-e jeten
tone me paqe.
27.

Trasferimi i lipsardt te Shen Jodn Gojartit.

PGRLGSHORJA E GOJARTIT, T. T. IV.
Fjala jote si nje pishtar, shkelqeu dhe ndriti,
boten e tere me dituri; thesaret e varferise na
dhuroj, dhe lartesin’ e perunjesise na tregoj. Po
siç na rrite me fjale, Ate Shen Joan Gojarte, lutju
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Krishtit Fjales Perendl, te shpetohen shpirtet
tona.
28.

Efremi Siriani, A ti yne Oshenar.

PGRLGSHORJA E SHGN EFREMIT,
T. T. IV, TES TON DHAKRION SU
Me lote derdhur si rekë, shkretetiren e that’ e
vadite per lerfm, dhe me vajtim dhe psheretim,
gjer nje qint here peme mblodhe per çdo mundim; u-çfaqe pra si yll, dhe e ndriçove boten me
çdo çudi, o Shen Efrëm o Ati yne Oshenar. lutju
Zotit Krisht Perendi, te shpetohen shpirtet tona.
29. TrasfeHmi i lipsanit te Shen Ignatit, HierodeshmoHt te Shenjte dhe hyjprures.

PGRLGSHORJA E SHGN IGNATIT, T. IV,
QE TROPON METOKHOS
Shok i menyrave, nekembes i froneve, u-çfaqe
kor’ e Dishëpujve, zbatove me veperim kudo, çdo
theori edhe predikim; perandaj te vcrteten e leçite prer' e drejt, dhe per besen leftove gjer ne
gjak, si nje Deshmor o Shen Ignat; lutju Zotit
Krisht Perendl, te shpetohen shpirtet tona.
30.

THarkondet.

PGRLGSHORJA E TRIARKONDGVE,
T. I, TUS TRIS MEJISTUS
Te tre yjt' e medhënj te Trinise se tridjëllshime,
qe ndriçuan tere boten me reze dogmash te hyjeshme, te tre lumenjte mjalterjedhes te urtesise,
qe vaditne kriesen me vala te qëllshime, Basilin
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e Math, edhe Grigorin Theollog1, me Shen Joanin
Gojartin, qe kishte gjuhen dhe fjalen si florf,
gjithe dashesit e fjaleve te tyre, le t’ i nderojme
me lavderime sot, se prane Shen Trinise, per në
po nermjetojne gjithenjë.
THIRRTORET, T. IV, OS JENEON
Instrumentat e Zotit Krisht, dhe kitharat e
Shpirtit Shenjt,-dhe trumbetat gjemonjese te leçitjeve, qe prokllamuan lavdin’ e Perendise, te
tre predikatoret e Trinise se Shenjte, Basilin e
Math, edhe Grigorin Theollog, edhe Joanin Gojarte, le t’ i nderojme vleresisht.
Perluftaret e Zotit Krisht, dhe kaloresit e Orthodokseve, te tre Apostujte prej Dymbedhjëteve, lumënjt’ e Parajses me ujen e gjalle, qe vaditin kriesen me valat e doktrinave, le t’ i nderojme vleresisht.
Instrumentat e Shpirtit Shenjt, trumbetaret e
dogmave, oratoret e Fjales se Perendise, ie t’ i
kendojme me bese dhe le tu lutemi, te nermjetojne prane Zotit, te na dhuronje ndjesen e mekatave, dhe Parajsen e Gngjejve.
LAVDI, T. II. Yj te medhënj me nam, qe ndritte Orthodokset, dhe zbukuruat Kishen, te Shenjte
Triarkonde, Basil Grigor edhe Joan.
TANI. Ti je m’ e lumura, nga grat’ e tere botes, se linde Shpetimtarin. Perkrahna dhe dhurona, Parajsen e Shenjtoreve.
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PASVARGJET, T. T. I, KHERIS ASKITIKON
Lum’ ju o Kryeprifter me nam, ju o fortesa
madheshtore te Kisheve, kollona edhe keshtjella,
dhe themeli dhe shkembinj, qe u dhate daten heretikeve; leçites te dogmave, dhe barinj te besnlkeve, qe i ushqyet, me virtutat e Zotit Krisht,
dbuat ujqerit, dhe i çdukte perçaresit; çpallesit e
kanuneve, te Kishes se Zotit Krisht, o udheheqes
te larte, qe ne Parajsen na shpini drejt. Pra Krishtit iu-lutni, te na fale per jete, meshire dhe
shpetfm.
Lum’ ju o Kryeprifter me nam, Gngjej qellore,
qe baritte ketu mi dhë, shpetimin i dhate botes,
clhe njerezise gezfm, dhe u çpallte besen gjithe
Kisheve; leçites te f jaleve, edhe mjeke te shpirteve, dhe çdo lengate trupesore te njëresve, te medhënj lumënj dhe liqene te Shpirtit Shenjt; ju qe
po rithni fushave, dhe zbrisni luadheve, edhe vaditni kriesen me predikim te doktrlnave. Pra
Krishtit iu-lutni, te na fale perhere, meshire dhe
shpetim.
Lum’ ju o Kryeprifter me nam, yj te shkelqyer
te krieses se njëresve, pishtare qe shkepetini, nje
Perendi nje Trini, qe u jipni driten te verbuarve;
o lule te bukura, te Parajses se Gngjejve, myra
qellore, Shen Basil edhe Shen Grigor, edhe Shen
Joan, o dishepuj te Shpirtit Shenjt; pllaka te gjithe dogmave, dhe kronj te sherimeve, qe derthni
vala shpetimi, dhe urtesie te hyjeshme. Pra Kri-
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shtit iu-lutni, te na fale perhere, meshire dhe
shpetim.
LAVDIDHE TANI, T. II. Lum’ o Kryepriftinj,
se vreshten e punuat, dhe rogen e fituat, ne qell
perpara Zotit; per në pa prere lutuni.
NDENJGSORET, T. IV,
TAKHI PROKATALLAVE
Ndriçonjes te kisheve, te Zotit Krisht Perendi.
leçites te dogmave, dhe predikimeve, dhe barinj
te besnikeve, dermuat heretiket, dhe genjeshtrat
e tyre, shuat te gjithe zjarret, dhe perçarjet e tyre; pra lutuni perpara Jesujt, per ndjesen e mekatave.
LAVDI DHE TANI. 0 Zonje Hyjlindese, kerkesat tona i prit, dhe shpjer-i te lutemi, perpara
Birit Jesu, dhe Zotit te qiellit; nxirna nga çdo
shtrengese, se me ty po perikim, thyeji te paudhet, dhe dermoji armiqte, qe na leftojne pa prere, ti o mprojtje e besnlkeve.
T.IV, KATEPLLAJIIOSIF
Ne luadhin ungjillor, si fluturuat posht’ e lart,
kini mbledhur me kujdës, mjalte prej luleve me
zell, edhe ua shtruat besnlkeve mi sofren; dhe
ftoni cilindo, ne panalr dhe ne gostl, dhe si ha cdo
mysaflr, dhe embelsohet pa kufi, me brohorf therrët edhe ju thote: Ejani prape, o Kryeprifter,
dhe na gezoni me besen e Zotit Krisht.
LAVDI DHE TANI. Ne furtun’ e ne tufan, ne
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pasione dhe ne zjarr, te therrës o Shen Mari, une
i mbyturi ne zi, mos me harro dhe mos me neverlt
ne humbje; Nen’ e Zotit Krisht, qe ke meshir’ e
dhempsheri, shprese tjater nuke kam, veç teje
asg'jekunt, shpetome pra dhe mos i ler te gezohen
armiqte; e ke ne dore, posa te duash, se ti je Nen'
e Zotit Krisht.
T. IV, EPEFANIS SIMERON
Me mesim dhe urtesi, boten e ndritte, dhe me
vepra Zotin Krisht, e lavderuat permi dhë, ju
madheshtojme pra sot me gas, si shpetimtare, te
gjindjes se njëresve.
LAVDI. Sot me gas po ju kremton, Kisha e
Shenjte, te Tre Kryeprlfterit, edhe Mesonjesit me
nam, se shiguruat me themeli, besen e Krishtit,
me anen e dogmave.
TANI. Virgjereshe mprojtese, per çdo nevojc,
nermjeto per gjithe në, qe kemi shprese permi ty,
dhe na shpeto prej rezikeve, o Nen’ e Krishtit, o
ndihm’ e besnlkeve.
SHKALLESA KREMTORE, T. IV
Qe prej djalerise, shume pasione me leftojne,
po ti perkrah-me dhe shpetome, o Shpetimtari im.
Ju qe urreni Sionen, do te turperoheni prej Zotit, dhe do te fishkeni si bari ne zjarr.
LAVDI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, merr
jete çdo shpirt, dhe lartesohet ne paqesi, dhe ndriçohet prej njesise Trinisore mistikerisht.

572

KREM TORE

TANI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, rjedhin
burimet e hirit, dhe vaditin tere kriesen per jetelindje.
PARGVARGU. Prifterinjt’ e tu, o Zot, do te
vishen me drejtesi, dhe Oshenaret e tu do te ngazellohen.
UNG.JILLI I MGNGJEZIT PAS JOANIT
Zoti u tha Judenjve, qe i kishin ardhur: “Me te
vertete, me te vertete po ju them: Ay, qe nuke
hjm nga dera ne hoborrin e dhenve, po ngjitet
gjëtkazi, ay eshte vjedhes edhe kusar, edhe ay,
qe hyn nga dera, ay eshte bariu i dhenve. Ati ia
hap deren portari, dhe ay i therrët me eincr
dhente, dhe i nxier jashte. Dhe kur i nxier jashte
dhente, barët perpara atyre, dhe dhente i vene
pas, se ia njohin zerin. Se nuk i vene pas nje te
huaji, po ikin prej tij, se nuk ua njohin zerin te
huajve.,, Kete parabolle ua tha Jesuj, po nuk i
muarne vesh ato, qe u thoshte. Jesuj, pra, u tha
perserl: “Me te vertete, mfe te vertete po ju tham
se une jam dera e dhenve. Te gjithe ata, qe kane
ardhur perpara meje jane vjedhes edhe kusare,
edhe dhente nuk i degjuan. Une jam dera. Ay, qe
hyn me anen time, do te shpetonje, dhe do te hynje, dhe do te dale, dhe do te gjenje kullotje.,,
Psalmi 51 pa ze.

LAVDI. Me nermjetimet e Kryeprifterve, o
meshireplot, shuaji ^^^^ 11631^ e mia.
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TANI. Me nermjetimet e Hyjlmdeses, o meshireplot, shuaji paudhesit’ e mia.
Meshirome, o Perendi meshireplot, edhe shuaji paudhesit’ e mia.

T. T. II. Buzet ju derthne hir, o Ater Oshenare,
edhe Barlnj u-bete, te Kishes dhe leçitte, nje Perendl dhe nje Trinl.
SHKURTORJA, T. IV, EPEFANIS.
Kryeprifter te medhënj, t' Orthodoksise, qe leftuat pa kurslm, per fen’ e Zotit Jesu Krisht, mponani në qe therresim sot: Eja shpetona o Zot i meshlrave.
SHTGPIA
Me doren e forte dhe me fuqine qellore, o Zot
i zemerdhempshur, e lartesove kishen tende gjer
ne qell, me yjt’ e medhënj dhe te ndriçim, Basilin
e Math, Grigorin Theollog, dhe Joanin Gojarte.
Me nermjetimet e tyre, o Shpetimtar, o Zoti
Krisht, largoje naten dhe mjëgullen e armiqve,
dhe ndritna në qe te therresim: Eja shpetona, o
Zot i meshfrave.
SINAKSARI
Me tridhjete te keti muaji, kujtojme Basilin e
Math, Grigorin Theollog edhe Joanin Gojarte,
Aterit tane te Shenjte, dhe Mesonjesit Ekumenike.
Gjithe sot, kujtojme Ippolitin, Papen e Romes,
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Hierodeshmorin e Shenjte, dhe shoket e tij, Kensurinin, Sabainin dhe Krisine, Deshmoret e
Shenjte.
Gjithe sot, kujtojme Theofilin e Ri, Deshmorin
e Shenjte.
Me nermjetimet e tyre, o Perendi, meshirona. Amin.
ZBRITGSORET, T. III,
KHERSON AVISOTOKON
I. Fundin edhe burimin e avushave, dielli nje
hër' e pa, se si mur u-bene valat, edhe shkoj Israeli, me kembe neper mes te detit, pertëj me
keng’ e brohorl: Le ta kendojme Zotin, te lavderuar me lavdi.
III. Zoti Krisht qe i mpron besniket shpreseplote, forcoje dhe mproje Kishen e bekuar, qe e
mbolle me vojtje dhe me gjakun tent.
IV. Mbulove me virtuta qiellin o Zoti Krisht,
kur linde prej Nenes Virgjereshe, dhe u-shpure
ne Kishe si foshnje ne peqi, dhe i mbushe te gjitha me lavdi dhe brohorl.
V. Te pa Shen Isaia simbolerlsht, mi fron te
larte si Perendi, ne Parajsen te rethuar prej Gngjejve, dhe thoshte i mjeri me tmerr: Ja e pashe
Perendine si njeri, Zotin Shpetimtarin, qe na
ndrit dhe na paqeson.
VI. Kur Simeoni te mori ne krahet, dhe pa
shpetimin per popullin, i gezuar thirri: Ti je Zot’
i Math e ti je Krishti.
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VII. Hodhe vesen permi zjarr, per Tre Djemte Shpetimtar, edhe linde virgjerisht prej Hyjllndeses, Perendi edhe Fjale, beserisht te kendojme, se i bekuar je ti o Perendl edhe Zot.
VIII. Ne flag’ e ne zjarr te bashkuar, te Tre
Djemat e bekuar te pangare, mun ne mes te furres te vesuar, te kendonin me lavdl: E bekoni
Zotin te gjithe me kenge, dhe e lartesoni pcrhere dhe per jetc.
0 Hyjlindese Mari, shpres* e te Krishtëreve. mprona
ruajna se ti, streha jon* e vetem je.

IX. Ne Ligjen dhe Shkronjen faqeza, shohim
shembell te Zotit Krisht: Çdo djal’ i parelindur
kish prej Zotit, hir edhe beklm. Dhe në pra Fjalen qe lindi, si Bir i pare ne qell, dhe djal’ i pare
permi dhë, me kendim e madheshtojme sot.
DERGIMGSORET, T. III, EPESKEPSATO
Ju o ene te ndriçime, o vetetima shkelqënjese, o
Shen Basfl o Shen Grigor, edhe gojarte Shen
Joan, kini leçitur beserisht, Ungjillin e shpetimit,
per gjindjen e njëresve.
0 Trini o Perendi, o At’ e Bir dhe Shpirti
Shenjt, perun jesisht ju lutemi, per ndjesen e mekatave, se nermjeton Basll i Math, dhe Grigër
Theollogu, dhe Joani Gojarte.
Ti o keshtjëir e florinjte, me dymbedhjete fortesa, o fron qe ndrit si dielli, ku rri Jesuj si Mbret
dhe Zot, ti o çudi qe s’ ke kuff, o Nene Virgjereshe, dhe Zonje Hyjlindese.
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LAVDGRIMET, T. II, IKOS TU EFRATHA
Ç’ fare keng’ e lavdi, me lule dhe kurore, si
çmim do tu blatojme, Mesonjesve te Kishes, te
Treve Kryeprifterve!
Ç’ f jale me bukuri, te Treve do tu thomi, Basilit dhe Grigorit, edhe Joan Gojartit, leçftesve te
dogmave!
Ç mburr je dhe madheshtim, te Treve do tu japim, kollonave te Kishes, barinjve te Krishtere,
sheronjesve te shplrteve.
Ç’ lutje dhe litanl, te Treve do tu bejme! Pa
prere nermjetojne, ne qell te trashegojme, Parajsen e Shenjtoreve.
LAVDI. Shpirtet e njëresve, ne qellin sot po
ngrihen, se luten Triarkondet, perpara Jesu
Krishtit, per ndjesen e mekatave.
TANI. Sot Zoti Jesu Krisht, ne Tëmpullin po
sillet, pas ligjes Mosaike, dhe Simeoni thote: Tam me perlesho o Zot.
SHKURTORJA, T. I, 0 MITRAN
0 Zot qe e shenjterove Marine Hyjlindese, dhe
plakun Simeon, e bekove ne tëmpullin, arri edhe
tani, o meshireplot o Krisht Perendi, edhe shtetin na e shpeto prej gjithe lufteve, dhe forcoji qeveritaret e popullit, si mprojtes i njëresve.
APOSTULLI
Fama e tyre u-perhap ne tere boten. Qelli tregon lavdine e Perendise.
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Prej Letres se Palit per Hebrenjte.
Vellezer, blndjuni krëreve tuaj, dhe degjojini;
se ata vigjellojne per shpirtet tuaja, meqëneqe
do te japin f jale per ketë gje; se atehere do ta
bejne me gezfm dhe jo dyke psheretitur; edhe
kjo nuk esht e dobishme per ju. Faluni per në,
se jemi te bindur qe kemi ndcrgjëgjie te kthjellet, se jemi perpjekur te sillemi mire me te gjithe; dhe më teper ju lutem ta beni ketë gje, qe te
vendosem më shpejt prane jush. Edhe Perendia
i paqes, i cili e ngriti se vdëkuresh barine e math
te dhenve, Zotin tone Jesu, me gjakun e dhjates
se perjetme, ju stervitte per çdo veper te mire,
qe ta mbaroni deshiren e tij, dhe ju befte si ta
gjenje te pelqyer me anen e Jesu Krishtit, i cili
paste lavdl ne jetet e jëteve. Amfn.
UNGJILLI PAS MATTHEUT
Zoti u tha Dishëpujve: Ju jini drita e botes. Nje
qytët, i vendosur mi nje mal, nuke munt te fshihet. Edhe kur e ndezin kandilin, nuk e vene nene
shinikun, po permi kandilerin, qe tu ndrite te
gjithe atyre, qe ndodhen ne shtepl. Keshtu le te
shkelqenje drita juaj perpara njëresve qe t’ i shikojne veprat tuaja te mira, dhe ta lavderojne
Atin tuaj, qe eshte ne qell. Mos pandehni se kam
ardhur ta prish ligjen edhe profetet. Nuke kam
ardhur ta prish po ta plotesonj. Se me te vertete
po ju them, gjer sa te prishet qelli edhe dheu, dhe
gjer sa te mbarohen te gjitha, asnjë jote dhe as-
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nje vije e ligjes nuke do te prishet. Ay, pra, qe
shkel me te vogelen prej ketyre porrosive, a i
meson njerezine t’ i shkelin, do te quhet më i vogeli ne Mbreterine e qellit; po cilido, qe i zbaton,
dhe i predikon, ay do te quhet i math ne Mbreterine e qellit.
KUNGATORJA
I drejti do te kujtohet per jete.
Sl. K iri dhe Joani, Anargjendet e Shenjte dhe çudibere8.

PGRLGSHORJA E ANARGJGNDGVE, T. T. IV.
0 Shen Anargjende Kir dhe Joan, vizitonani
dhe sheronani; darovisht e muarte, darovisht
pra ëpnajeni.
TG KREMTET E SHKURTIT
1. VengjiUa e Perhasjes se Zotit tone Jesu Krisht;
Trifuni, Deshmori i Shenjte.

PGRLGSHORJA E SHGN TRIFUNIT,
T. IV, TAKHI PROKATALLAVE
Deshmoret e tu o Zot, me vojtje lot e mundirn,
kurore te ndriçime prej teje muarne, si roge dhe
si çperblim; se me fuqine tende, i rrezuan tiranct; edhe i shtypne djajte, e kux^mt, e te dobet;
ata per në po te luten o Krisht Perendi, te shpetohen shpirtet tona.
2. Perhasja.
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PGRLGSHORJA E PGRHASJES, T. I.
Gezohu o hirplote Hyjlindese Virgjereshe, se
prej teje ka lindur Dielli i drejtesise, Krishti Perendia yne, qe ndrit ne erresire. Gezohu dhe ti o
plak i drejte, qe prite ne peqirin, çlirimtarin e
shpirteve, i cili na dhuroj Ngjalljen te gjltheve.
THIRRTORET, T. I, TON URANION
Te papershkruaren Fjale te permiqënshime, qe
rri i fronesuar ne lavdine qellore, e priti Simeoni
plak ne peqi, dhe tani perleshome tha, pas f jales
sate se pashe me syt’ e mi, Shpetimtarin e besnikeve.
Te pa si foshnje o Fjale lindur prej jëteve, prej
Atit te panisme Simeoni dhe thirri: Ndruhem te
te marr ne krahet e mi, Zot i larte i qlellit, po perleshoje tani sherbetorin tent, Shpetimtar i gjithe
shpirteve.
Tanl o dyer qellore çëluni hapuni, se fjal’ e
Perendise, qe ka lindur prej jetesh, tani vullnetarisht na zbriti mi dhë, ne peqi te Hyjllndeses,
qe t’ i shpetonje njerezine me perdellim, dhe t ’ i
shpjere ne qlellin.
LAVDIDHE TANI, T. II. Sot Nena Shen Mari,
ne tempull shkon me Krishtin, dhe Simeon Profeti, e priti edhe thirri: Tani me perlesho o Zot.
PASVARGJET, T. II, IKOS TU EFRATHA
Ardhi si foshnje sot, ne tëmpullin e Zotit, edhe
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me gas e priti, ne krahe Simeoni, dhe lypi pcrlcshim prej tij.
Ty si thengjlll te pa, Profeti Isaia, po ne peql te
mori, nga dor’ e Shen Marise, ne tempull Simeoni plak.
Frike dhe ngazellim, ka ndjere Simeoni, kur
mori ne peqirin, Jesune Shpetimtarin, dhe lypi
perleshim prej tij.
LAVDIDHE TANI. Prit-e o Simeon, i thoshte
Virgjeresha, ne krahe Shpetimtarin, dhe Zotin
e lavdise, dhe driten e paganeve.
NDGNJGSORJA, T. I, TON TAFON SU
Gjith’ Gngjejte ne qell, per çudine po shtangen,
dhe njërezit mi dhë, po kendojne me bese, kur
shohin sa poshte zbret, Perendia dhe Zot’ i Math;
plaku sot e mban, ne krahet e pafuqishme, dhe e
perqafon, me mallengjim permi zemren, si mprojtes te njëresve.
LAVDI DHE TANI, gjithajo.
T.I, TONTAFONSU
Ay qe mbreteron, tok me Atin e Shenjte, ka
zbritur permi dhë, dhe ka lindur si foshnje, dhe
çfaqet posi njeri, Percndia qe s’ ka pershkrlm,
dhe ketë e mban, sot ne peqi Simeoni, dhe therrët
me gas: Tanl o Zot perleshome, se pashe shpetimin tent.
LAVDIDHE TANI, gjithajo.
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T. IV, KATEPLLAJI IOSIF
Foshnjerohet permi dhë, ay qe s’ nis e qe s’mbaron, te dyzetat po i mbush, i pakufishmi Perendl,
qe te na binde se lindi prej Virgjereshes, edhe
plaku Simeon, e njohu posa e pa, si Zot qe ufanës, i misheruar per në, pra i therrët me mall
dyke pershendoshur: Tani me perlesho, se po te
pashe, o jet’ e tere botes.
LAVDIDHE TANI, gjithajo.
SHKALLESA KREMTORE, T. IV
Qe prej djalerise, shume pasione me leftojne,
po ti perkrah-me dhe shpetome, o Shpetimtari im.
Ju qe urreni Sionen, do te turperoheni prej Zotit, dhe do te fishkeni si bari ne zjarr.
LAVDI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, merr
jete çdo shpirt, dhe lartesohet ne paqesi, dhe ndriçohet prej njesise Trinisore mistikerisht.
TANI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, rjedhin
burimet e hirit, dhe vaditin tere kriesen per jetelindje.
PARGVARGU. Do ta kujtonj emrin tent, ne
gjithe brezat e brëzave.
UNGJILLI I MGNGJEZIT PAS LUKAJT
M’ atë kohe, ishte ne Jerusalëm nje njeri, i quajtur Simeon, edhe ky njerl ishte i drejte dhe devot, edhe e priste ngushellimin e Israelit, edhe
ishte i frymesuar prej Shpirtit te Shenjte. Edhe
i ishte zbuluar prej Shpirtit te Shenjte qe nuke
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do te vdiste pa pare Krishtin e Zotit. Edhe vajti
ne Shenjteroren me anen e Shpirtit te Shenjte,
dhe e priti djalin Jesu ne peqi, kur e prune brenda prlnderit sipas ligjes, dhe e lavderoj Perendine, dhe tha: “Tani perleshoje sherbetorin tent, o
Zot, me paqe pas f jales sate, se syt' e mi pane
shpetimin tent, qe pregatite perpara faqes se gjithe popujve, drite per te ndriçuar paganet, edhe
lavdl per popullin tent Israël.,,
Psalmi 51 pa ze.

LAVDI. Me nermjetimet e Hyjlindeses, o meshireplot, shuaji paudheslt’ e mia
TANI. Me nermjetimet e Hyjlfndeses, o meshircplot, shuaji paudheslt’ e mia
Meshirome, o Perendi meshireplot, edhe skuaji paudhe8it> e mia.

T. II. Sot Nena Shen Mari, ne tempull shkon
me Krishtin, dhe Simeon Profeti, e priti edhe thi«
rri: Tani me perlesho o Zot.
SHKURTORJA, T. I, 0 MITRAN.
Kjo Shkmrtore kendohet ne Meshe pas Hyrjes se Vogel qe me 15 te Jenarit gjer me 9 te Shkurtit.

Ti qe e shenjterove Marine Hyjllndese, dhe plakun Shen Simeon, e bekove ne tëmpullin, arri edhe tanl, o meshireplot o Krisht Perendl, edhe
shtetin na e shpeto prej gjithe lufteve, dhe forcoji qeveritaret e popullit, si mprojtes i njëresve.
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SHTGPIA
Ejani ta shikojme Shen Marine, qe ia shpie
Krishtin Simeonit. Gngjejte e shikojne dhe çuditen, se Perendia dhe krijetari i gjithe njëresve,
te cilin nuk e nxe dot e tere bota, sot po mbahet
ne krahet e nje plaku si foshnje, si mprojtes i
njëresve.
SINAKSARI
Sot, me dy te ketl muaji, kremtojme Perhasjen
e Zotit edhe Perendise dhe Shpetimtarit tone Jesu Krisht, edhe ketë dite Simeoni i Drejte e priti
Jesune ne krahet.
Gjithe sot, kujtojme Agathodorin, Deshmorin
e Shenjte.
E ati eshte lavdia dhe fuqia ne jetet e jëteve. Amm.
ZBRITGSORET, T. III,
KHERSON AVISOTOKON
Keto Zbritesore kendohen qe me 15 te Jenarit gjer me
9 te Shkurtit.

I. Fundin edhe burimin e avushave, dlelli nje
hër’ e pa, se si mur u-bene valat, edhe shkoj Israeli, me kembe neper mes te detit, pertëj me
keng’ e brohori: Le ta kendojme Zotin, te lavderuar me lavdi.
III. Zoti Krisht qe i mpron besniket shpreseplote, forcoje dhe mproje Kishen e bekuar, qe e
mbolle me vojtje dhe me gjakun tent.
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IV. Mbulove me virtuta qlellin o Zoti Krisht,
kur linde prej Nenes Virgjereshe, dhe u-shpure
ne Kishe si foshnje ne peqi, dhe i mbushe te gjitha me lavdl dhe brohori.
V. Te pa Shen Isaia simbolerlsht, mi fron te
larte si Perendi, ne Parajsen te rethuar prej Gngjejve, dhe thoshte i mjeri me tmerr: Ja e pashe
Perendine si njerl, Zotin Shpetimtarin, qe na
ndrit dhe na paqeson.
VI. Kur Simeoni te mori ne krahet, dhe pa
shpetimin per popullin, i gezuar thirri: Ti je Zot’
i Math e ti je Krishti.
VII. Hodhe vesen permi zjarr, per Tre Djemte Shpetimtar, edhe linde virgjerisht prej Hyjlindeses, Perendl edhe Fjale, beserlsht te kendojme, se i bekuar je ti o Perendi edhe Zot.
VIII. Ne flag’ e ne zjarr te bashkuar, te Tre
Djemat e bekuar te pangare, mun ne mes te furres te vesuar, te kendonin me lavdl: E bekoni
Zotin te gjithe me kenge, dhe e lartesoni perhere dhe per jete.
MADHGSHTIMET, T. III.
Kurre nuke merret vesh, as prej Gngjejsh as
prej nesh, ajo qe po ngjan me ty, Nen’ e Virgjer
Shen Mari.
Simeoni priti sot, Shpetimtarin ne peqi, Zotin e
kanuneve, krijetarin plot me hir.
Krijetari do shpetim, per Adamin mekatar, dhe
banon ne gjirin tent, Nen’ e Virgjer Shen Mari.
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Gjindj’ e njëresve kudo, o Mari te lavderon,
dhe me bese te kendon, Nen’ e Zotit Perendi.
Eni shihni Zotin Krisht, Perendi mi qell e dhë,
qe e mban ne Kishen sot, Simeoni ne peql.
Shtie syrin permi dhë, dhe termët’ i rrept’ e ze,
dhe si sot nje plak te mban, nje i thinjur ne peqi.
Masha je mistikerisht, qe thengjillin Zotin
Krisht, zure mun ne gjirin tent, Zonj’ e Shenjte
Mariam.
Do dhe vjen posi njeri, i panismi Perendl, dyzët
ditet kur i mbush, merr urate dhe bekim.
Kur prej qiellit na zbret, Zot i Math e Perendi,
ne peqirin ty te pret, Prift’ i Shenjte Simeon.
Shpirtin ma ndriço o Zot, edhe syt’ e trupit tim,
te te shoh te te leçlt, Perendi o Zoti Krisht.
Nen’ e Virgjer Shen Marl, si ne Kishe sot po
sjell, dhe si foshnje po ja jep, Simeonit Zotin
Krisht?
Perdellim tani te lyp, krijetari im hirplot, se te
pash’ o Zoti Krisht, drita dhe shpetimi im.
Atf Gngjejte ne qell, i pergjunjen me tmerrim,
dhe ate e pret mi dhë, Simeoni ne peqi.
LAVDI. 0 Trini me Veta Tre, edhe nga natyra
Nje, ruaji besonjesit, dhe sherbënjesit e tu.
TANI. 0 Hyjlindese Mari, shpres’ e te Krishtëreve, mproji edhe ruaji, adhuronjesit e tu.
0 Hyjlindese Mari, shpres’ e te Krishtëreve,
mprona ruajna se ti, streha jon’ e vetem je.
IX. Ne Ligjen dhe Shkronjen faqeza, shohim
shembell te Zotit Krisht: Çdo djal’ i parelindur
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kish prej Zotit, hir edhe bekim. Dhe në pra Fjalen qe lindi, si Bir i pare ne qell, dhe djal’ i pare
permi dhë, me kendim e madheshtojme sot.
DGRGIMGSORJA, T. III, EPESKEPSATO
Ne peqi te priti sot, edhe te thirri plot me gas:
Me perlesho tanl o Zot, pas f jales sate paqerisht,
se te kam pare sot me sy, shpetlm i Israelit, dhe
drit’ e paganeve O here).
LAVDGRIMET, T. IV, EDHOKAS SIMIOSIN
Ligjen e Shkripturave, po e mbaron njeridashesi, edhe sillet ne tëmpullin, atjë Simeoni plak,
po e pret ne krahet, me gezlm dhe thote: Zot perleshome tani, se syt’ e mi e pane shpetimin tent,
se ja ku sot e kam ketu, Zotin Jesu Jetedhënesin,
qe ka zbritur mi dhë per në, per shpetimin e njëresve.
Drita e paganeve, mi dhene ndrite o Zoti
Krisht, permi rete dhe mjëgullat, u-çfaqe si Dielli, dbove erresiren, hien e kanunit, solle mbarim
dhe ploteslm, me hirin tent edhe me Ungjillin
tent, keshtu pra Simeoni plak, te pa dhe thirri
me ze te math: Perleshome tani o Zot, se me sy
te shikova sot.
Linde misherisht mi dhë, po nuk u-ndave nga
qielli, ti qe mbahesh prej kraheve, te Zonjes Hyjlindese, Nenes Virgjereshe, dhe sillesh ne tempull, ku Simeoni plak te pret, dhe lavderon Perendine plot me gas, dhe thote Perleshom’ o Zot,
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se ja e pashe shpetimin tent, qe gatite per njërezit, se te pashe ty o Zot.
LAVDIDHE TANI, T. T. II. 0 Krisht o Perendi, qe u-perunje si nje foshnje njerezore, dhe umbajte prej kraheve te nje plaku, çlirona nga
tirania e pasioneve, dhe shpetoji shpirtet tona.
HYRTORJA
Zoti ua leçiti shpetimin gjithe kombeve. Shpetona o i Bir’ i Perendise, qe te mbajti Simeoni ne
peqi, në qe te kendojme Alilluia.
SHKURTORJA, T. I, 0 MITRAN
0 Zot qe e shenjterove Marine Hyjlindese, dhe
plakun Shen Simeon, e bekove ne tëmpullin, arri
edhe tani, o meshireplot o Krisht Perendi, edhe
shtetin na e shpeto prej gjithe lufteve, dhe forcoji qeveritaret e popullit, si mprojtes i njëresve.
APOSTULLI
Madheshtoje Zotin, o shpirti im. Se e hodhi syrin mi sherbetoren e perunjur.
Prej Letres se Palit per Hebrenjte.
Vellezer, pa dyshim, më i vogeli bekohet prej
më te madhit. Edhe ketu marrin te drejta disa
njeres qe vdesin, po atjë i merr ay, qe deshmohet
se rron. Edhe munt te them qe edhe Leviu, qe
merr te dhjettat, i paguante te dhjetta Abrahamit, se nuk ishte lindur ëdhe, kur Melkishedeku
e hasi Abrahamin. Pra, sikur te vinte plotesimi
me anen e prifterise levitike, e cila ia dha ligjen
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popullit, ç’ ishte nevoje te ngrihej nje tjater prift
pas urdherit te Melkishedekut edhe jo te Aaronit? Se posa ndryshohet prifteria, doemos ndryshohet edhe ligja. Se ay, per te cilen i thomi kcto,
zbriste nga nje fare, e cila nuke sherbente ne
alltarin. Se esht e ditur qe Zoti yne ka lindur nga
fara e Judes, per te cilen Moisiu thote qe nuke
merrej me punet e prifterise. Edhe çeshtja duket
me e çkoqur kur, sipas shembelles se Melkishedekut, ngrihet nje tjater prift, i cili nuk e ka trasheguar prifterine nga zbritja misherore sipas
ligjes, po me fuqine e jetes se pambaruar. Se
Shkriptura na deshmon: “Ti je prift per jete pas
urdherit te Melkishedekut.”
UNGJILLI PAS LUKAJT
M’ ate kohe, prinderit e prune djalin Jesu ne
Jerusalëm, qe tja blatonin Perendise, sikunder
eshte shkruar ne ligjen e Zotit, qe çdo mashkull i
parelindur esht i Perendise, dhe te jipnin per
kurban, sipas ligjes se Zotit, nje pale turtuj, a dy
zoq pullumbash. Edhe ja ku ishte ne Jerusalëm
nje njeri, i quajtur Simeon, edhe ky njeri ishte i
drejte dhe devot, edhe e priste ngushellimin e Israelit, edhe ishte i frymesuar prej Shpirtit te
Shenjte, dhe e priti djalin Jesu ne peqi, kur e prune brenda prinderit sipas ligjes, dhe e lavderoj
Perendine, dhe tha: “Tanl perleshoje sherbetorin
tent, o Zot, me paqe pas f jales sate, se syt’ e mi
pane shpetimin tent, qe pregatite perpara faqes
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se gjithe popujve, drite per te ndriçuar paganet,
edhe lavdi per popullin tent Israël.” Dhe Josefi
dhe e-jema u-çuditne me f jalet, qe u tha Simeoni
per djalin. Dhe Simeoni i bekoj, edhe i tha Marise: “Ja ky djale do te ngrere dhe do te rrezonje
shume veta ne Israël, edhe do te gjenje shume
kundershtime, edhe nje shpate do ta çponje zemren tende tej pertëj, edhe shume mejtime te
fshehta do te dalin ne shesh.” Edhe ishte atjë
profetesha Anna, e bija e Fanuelit, nga fara e
Aserit, e lashte nga mosha, e cila kishte rrojtur
me burrin shtate vjete pas virgjerise saj, edhe
tani ishte e ve nja tetedhjet’ e kater vjeç, edhe
nuke largohej nga Shenjterorja, edhe falej nat’
e dite me lutje dhe me agjerime. Edhe kjo, kur
arriu ketë ore, e lavderonte Zotin, edhe u fliste
per djalin gjith’ atyre, qe prisnin çperblimin ne
Jerusalëm. Edhe si i mbaruan te gjitha zakonet
e ligjes se Zotit, u-kthyen ne Galilë, ne qytetin e
tyre Nazarët. Edhe djali rritej dhe forcohej nga
shpirti dhe nga urtesia dhe nga hiri i Perendise.
MADHGSHTIMII MESHGS, T. III.
0 Hyjlmdese MaH, shpres’ e te Knshtëreve, mprona
ruajna se ti, streha jon’ e vetem je.

Ne Ligen dhe Shkronjen faqeza, shohim shembell te Zotit Krisht: Çdo djar i parelindur kish
praj Zotit, hir edhe bekim. Dhe në pra Fjalen qe
lindi, si Bir i pare ne qell, dhe djal’ i pare permi
dhë, me kendim e madheshtojme sot.
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KUNGATORJA
Do ta marr kupen e shpetimit, edhe do ta pertherrës emrin e Zotit.
3. Shen Simteoni, Hyjpntesi i Drejte; Anna, Profetesha e Shenjte. Perleshore dhe Shkurtore e Perhasjes.
4.

Isidori Pillusioti, A ti yne Oshendr.

5. Agathia, Deshmorja e Shenjte.

PGRLGSHORJA E SHGN AGATHISG
T. IV, KATEPLLAJI IOSIF
Shqerra jote o Jesu, me ze te math po te therrët: Dhenter ty te desheronj, dhe nat’ e dite te
kerkonj, dhe kryqesohem dhe varrosem tok me
Pagezimin; edhe vuanj tok me ty, qe te gezohem
tok me ty, edhe vdes per emrin tent, qe tok me
ty te rronj ne qell; po si nje fli te shenjte prit-me
mua qe per ty sakrifikohem. Degjona lutjet, edhe shpetoji, shpirtet tona prej vdekjes.
6. Bukoli, A ti yne Oshenar, peshkopi i Smyrnes; Foti, A ti yne i Shenjte, Patriku i Kostandinopojes.

PGRLGSHORJA E SHGN FOTIT, T. IV.
Si shok i Apostujve, dhe mesonjes i tere botes,
lutju Zotit te gjithesise o Shen Fot, t’ i dhuronje
paqen botes, dhe shplrteve tona perdellimin e
math.
7. Shen Partheni, peshkopi i Lampsakes; Lukdj,
Oshenari i Stirise.
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P€RLGSHORJA E LUKAJT OSHGNARIT,
T.T.IV, EN SIPATER AKRIVOS
Ti o Ate pikerisht, u-tregove shembell e Zotit,
se e more Kryqin tent, dhe pasove Zotin Krisht,
dhe vepra çfaqe per mesim, qe te çkujdësemi per
trup, se shkon me nxitlm, dhe te kujdësemi per
shpirt, se eshte i pavdekur; pra shpirti yt po gczohet tok me Gngjejte, o Shen Luka i lumur lavdl
me ty.
8.
Shen Theodori StrateUati, Deshmori i Math; Zaharia, Profeti i Shenjte.

PGRLGSHORJA E THEODORIT STRATELLATIT,T. IV, 0 IPSOTHIS
0 Athllofor i ushterise vertete, o gjeneral i
Kryezotit te qellit, u-lavderove o Shen Theodor
Stratellat, se me arme dhe me ment, dhe me bese
leftove, tufat e demoneve, i dermove me force,
dhe u-tregove mundes me lavdi; te lumerojme,
pra me bese gjithenjë.
PGRLGSHORJA E ZAHARISG, T. IV,
KATEPLLAJIIOSIF
1 stolisur prfiterisht, Profët i Shenjte Zahari,
pas kanunit Hebraik, therore shpinje beserisht,
dhe hollokoste mi alltarin e Perendise; keshtu ubere yll, dhe prift i shenjte mistlk, dhe çfaqe boterisht, nje hir te hyjeshme, me fjal’ e veperim
dhe vdiqe me shpate brenda ne tëmpullin; Pro-
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fët i Krishtit, me Shen Joanin, per shpetimin tone
lutjuni.
9. Nikifori, Deshmori i Shenjte.
10. Shen HamUambi.

PGRLGSHORJA E SHGN HARALLAMBIT,
T. IV, TAKHI PROKATALLAVVE
Kollon’ e patundeshme, e Kishes o Harallamp,
kandll i pashuarshme, i tere botes o Shenjt, uçfaqe plot me lavdi; ndrite mi tere dhene, me
deshmim dhe me vojtje, shove paganizmen, e
mallkuar dhe t’ erret. Pra lutu prane Zotit Krisht,
te shpetohen shpirtet tona.
THIRRTORET, T. T. II, OLIN APOTHEMENI
Veten qe ne djaleri, ia dedikove te Lartit, edhe
ngrite Kryqin tent, edhe pas i rë Perendise Zotit
Krisht; e spastrove trupin tent, prej çdo pasioni,
more hirin qe prej qfellit, per çfaredo sherim, dhe
per çdo çudi mirebërese; shkelqeve si Deshmor
me nam, edhe s’ te tronditi asnjë mundfm; çdo
tmerr e durove, me forcen e atl qe vdiq mi Kryq,
pra nermjeto gjithenjë per në, per ndjesen e mekatave.
E mberthyen trupin tent, me gozhda dhe me
perona, po durove çdo mundim, o Deshmor me
nam o Shen Harallamb; se s’ u-thye shpirti yt,
mendja jote s’ u-trondit, kur kufoma jote krejt
u-shtyp, se ne zemer kishe mall, edhe zjarr te
shenjte prej qlellit; keshtu pra vojte çdo mjerim,
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me fuqln’ e Kryqit qe lartazi; o Deshmor i ndriçim, o shok i Shpetimtarit Jesu Krisht, pra nermjeto gjithenje per në, per ndjesen e mekatave.
Gas f itove dhe lavdl, dhe nder dhe f ame ne boten, me anen e vojtjeve, dhe tanl gezohesh ne qell
me Gngjejte; meshetar dhe Oshenar, o Deshmor
Shen Harallamp, o ushtar o kryetrlm me nam, qe
i dermove krejt, gjithe ushterit’ e demoneve; e
derdhe gjakun si rekë, dhe kudo shkelqeve me
hirin tent; me ndihmen e Zotit, ke ngjallur te
varrosurit ne dhë, pra nermjeto gjithenjë per në,
per ndjesen e mekatave.
LAVDIDHE TANI, T. T. I. Ejani o besnike te
defrejme shpirterfsht, ne panairin e Deshmorit
Athlofor, se na fal sherime per semundjet e trupit, edhe nermjeton per shpetimin e shplrteve tona.
PASVARGJET, T. II, IKOS TU EFRATHA
Gjithe besniket sot, gezohen dhe kremtojne,
kujtimin e nderuar, te Hierodeshmorit, te Shenjte Harrallamp me nam.
Bere kudo çudi, sherove çdo lengate, ketu pra
jemi mbledhur, dhe po te lavderojme, i Shenjte
Harallamp me nam.
Mblldhuni sot ketu, o djema o besnike, me kenge e kendoni, me mall e pershendoshni, te Shenjtin Harrallamp me nam.
LAVDI DHE TANI. Arke plot me florl, dhe
shtembe plot me manne, Mari o Nen’ e Shenjte,

594

KREMTORE

perpara Krishtit lutu, per ndjesen e mekatave.
NDGNJGSORET, T. III, THIAS PISTEOS
Ndrite me shkelqim, edhe me vepra, shove çdo
g*abim, te heresive, si nje ushtar i Zotit Krisht o
Shen Harallamp; dhe i dermove ushterit’ e demoneve, edhe u-çfaqe tropeprures dhe fitimtar;
o Deshmor me nam, iu-lut Perendise Zotit Krisht,
te na dhuronje ndjesen e mekatave.
LAVDI DHE TANI. Zonje Shen Mari, banës’
e Fjales, Nen’ e Zotit Krisht, o Virgjereshe, qe kapercën nga bukuria gjithe Gngjejte; hith nje sy
ketu mi në qe te lutemi, se prej mekatave te zeza
po mbytemi. Birit pra iu-lut, o Nene Marl Hyjlrndese, shpetimin te na fale mekatareve.
T. IV, EPEFANIS
Na ke lindur si nje yll, nga an’ e lindjes, dhe
besniket i ndriçon, me çudiberje dhe me hir, Shen
Harallamp o Deshmor me nam, pra ta nderojme,
te kremten e hyjeshme.
LAVDI DHE TANI. Virgjereshe mprojtese,
per çdo nevoje, nermjeto per gjithe në, qe kemi
shprese permi ty, dhe na shpeto prej rezikeve, o
Nen’ e Krishtit, o ndihm’ e besnikeve.
T. III, TIN OREOTITA
Jeten e ndriçime, Deshmor i Zotit Krisht, edhe
deshmimin tent, plot me lavdi dhe nder, bota e
tere e levdon dhe thote e ngazelluar: Tok po e
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nderojme sot, diten tende te ndërçime; thyej çdo
armik te zi, i degjuar Shen Harallamp; dhe shpetona nga reziket dhe gezona, ne Parajsen e
Shenjtoreve.
LAVDI DHE TANI. Zonje Hyjlindese, Nena
e Zotit Krisht, shpirtin qe m' u-semur, eja dhe ma
shero, se jam i mbytur ploterfsht prej fajeve Virgjereshe; ty pra te therrës me mall, dhe me zcmcr
renkonjese: Prit-me e panjollshime, mekatarin
vajtonjesin, qe po te pershendosh posi Engjelli:
Gezohu o Zonje Hirplote.
SHKALLESA KREMTORE, T. IV
Qe prej djalerise, shume pasione me leftojne,
po ti perkrah-me dhe shpetome, o Shpetimtari im.
Ju qe urreni Sionen, do te turperoheni prej Zotit, dhe do te fishkeni si bari ne zjarr.
LAVDI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, merr
jete çdo shpirt, dhe lartesohet ne paqesi, dhe ndriçohet prej njesise Trinisore mistikerisht.
TANI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, rjedhin
burimet e hirit, dhe vaditin tere kriesen per jetelindje.
PARGVARGU. Perendia ka bere çudira me
Shenjtoret.
UNGJILLI I MGNGJEZIT PAS LUKAJT
Zoti u-tha Dishëpujve: Ruajuni nga njërezit,
se do tju kapin, dhe do tju ndjekin, dhe do tju dorezojne neper sinagoja dhe ncpcr burgje, dhe do
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tju shpien perpara mbrëterve dhe prlncerve per
emrin tim. Dhe kjo do tju behet per deshmim.
Vendosni pra ne zemrat tuaja te mos paremejtoni se qysh do te mproheni, se une do tju jap goje
dhe urtesi, te cilen nuke do te mundin ta perballin kundershtaret tuaj. Dhe do te dorezoheni edhe prej prinderve edhe vellëzerve dhe gjirinjve
dhe miqve, edhe disa prej jush do te vriten, dhe
do te jini te urryer prej te gjltheve per emrin tim,
po asnjë qime e kokes suaj nuke do te humbase.
Do ta zoteroni shpirtin me durimin tuaj.
Psalmi 51 pa ze.

LAVDI. Me nermjetimet e Athloforit, o meshireplot, shuaji paudhesit’ e mia.
TANI. Me nermjetimet e Hyjlindeses, o meshireplot, shuaji paudhesit’ e mia.
Meshirome, o Perendi meshireplot, edhe shuaji paudhesit’ e mia.

T. II. Gjithe besniket sot, gezohen dhe kremtojne, kujtimin e nderuar, te Hierodeshmorit, te
Shenjte Harallamp me nam.
SHKURTORJA, T. IV, EPEFANIS
Si thesar te math e ka, Kisha e Shenjte, koken
tende o Deshmor, i lavderuar kryetrim, dhe tropeprures Shen Harallamp; sot pra gezohet, dhe
Zotin e lavderon.
SHTGPIA
Ejani ta nderojme Shen Harallambin e lavde-
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ruar, ushtarin e Krishtit edhe Deshmorin e Math;
se leftoj per Ungjillin e Krishtit, edhe i permbysi idhullat, edhe e qertoj mbretin e paudhe, edhe
vdiq i vrare si Deshmor. Perandaj Kisha Orthodokse e kremton, edhe gezohet, edhe Zotin e lavderon.
SINAKSARI
Sot me dhjete te keti muaji, kujtojme HaraUambin, Hierodeshmorin e Shenjte.
Gjithe sot, Bapti dhe Porfiri, Deshmoret e
Shenjte, e mbaruan jeten te vrare me shpate.
Gjithe sot, te Tria Grate e Shenjta qe besuan, e
mbaruan jeten te vrara me shpate.
Gjithe sot, kujtojme Parthenin, Ennathane,
Valentinin dhe Palin, Deshmoret e Shenjte.
Gjithe sot, kujtojme Anastasin, Atin tone te
Shenjte, kryepeshkopin e Jerusalemit.
Me nermjetimet e tyre, o Perendi, meshirona. Arnin.
ZBRITGSORET, T. III,
KHERSON AVISOTOKON
I. Fundin edhe burimin e avushave, dielli nje
hër’ e pa, se si mur u-bene valat, edhe shkoj Israeli, me kembe neper mes te detit, pertëj me
keng’ e brohorl: Le ta kendojme Zotin, te lavderuar me lavdl.
III. Zoti Krisht qe i mpron besniket shpreseplote, forcoje dhe mproje Kishen e bekuar, qe e
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mbolle me vojtje dhe me gjakun tent.
IV. Mbulove me virtuta qiellin o Zoti Krisht,
kur linde prej Nenes Virgjereshe, dhe u-shpure
ne Kishe si foshnje ne peql, dhe i mbushe te gjitha me lavdi dhe brohori.
V. Te pa Shen Isaia simbolerisht, mi fron te
larte si Perendl, ne Parajsen te rethuar prej Gngjejve, dhe thoshte i mjeri me tmerr: Ja e pashe
Perendine si njeri, Zotin Shpetimtarin, qe na
ndrit dhe na paqeson.
VI. Kur Simeoni te mori ne krahet, dhe pa
shpetimin per popullin, i gezuar thirri: Ti je Zot’
i Math e ti je Krishti.
VII. Hodhe vescn permi zjarr, per Tre Djemte Shpetimtar, edhe linde virgjerlsht prej Hyjlindeses, Perendl edhe Fjale, beserlsht te kendojme, se i bekuar je ti o Perendl edhe Zot.
VIII. Ne flag' e ne zjarr te bashkuar, te Tre
Djemat e bekuar te pangare, mun ne mes te furres te vesuar, te kendonin me lavdi: E bekoni
Zotin te gjithe me kenge, dhe e lartesoni perhere dhe per jete.
0 Hyjlmdese Mari, shpres' e te Krishtëreve, mprona
ruajna se ti, streha jon’ e vetem je.

IX. Ne Ligjen dhe Shkronjen faqeza, shohim
shembell te Zotit Krisht: Çdo djal’ i parelindur
kish prej Zotit, hir edhe bekim. Dhe në pra Fjalen qe lindi, si Bir i pare ne qell, dhe djaT i pare
permi dhë, me kendim e madheshtojme sot.
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DGRGIMGSORET, T. II, TIS MATHITES
I frymesuar lavderisht, me zellin e Shenjtoreve, e shtrive gjarperin perdhë, Satanin e pashpirtme, qe i mundon njerezine, ne token dhe ne
Ferrin, dhe qerove tiranin pagan pa ment, Harallamp i Shenjte i lavderuar, dhe more rogen si
çperbllm, nga Zot’ i gjithesise.
0 Shen Marl Hyjlfndese, mprona prej çdo reziku, mprona prej hidherlmeve, mprona prej çdo
nevoje, dhe mos na ler te na marre, djalli diten e
funtme, as Ferr’ i erresirave, mprona perpara
gjyqit te Birit tent, nxirna faqebardhe o Virgjereshe, si Nen’ e Zotit ti i ke, qe te gjitha ne dore.
LAVDGRIMET, T. I, TON URANION
Eni besnike te gjithe mblldhuni sot ketu, qe ta
kremtojme diten, te shenuar per Kishen, te Hierodeshmorit Shen Harallamp, qe leçiti ner njërezit, besen e shenjte te Krishtit edhe deshmoj, per
shpetimin e besnikeve.
U-nemerove tani me Gngjejt’ e qiellit, edhe
qendron i lumur, me te djathten e Zotit, atjë pra
nermjeton per në gjithenjë, qe nderojme kujtimin tent, edhe te lutemi gjithe perunjerisht, per
shpetimin e besnikeve.
Plct me shkelqim na ka lindur dita e ndriçime,
kujtim’ i lavderuar, i Deshmorit me fame, te
Shenjtit Harallamp qe mblldhemi sot, ta kremtojme me brohori, edhe t’ i lutemi gjithe perunjesisht, per shpetimin e besnlkeve.
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LAVDI, T. T. I. Koka jote e çemuar, o Shen
Harallamp i lavderuar, na buron sherime per semundjet, i pushon murtajat, edhe u fal te gjitheve meshire dhe shpetlm.
TANI. Arke plot me flori, dhe shtembe plot me
manne, Mari o Nen’ e Shenjte, perpara Krishtit
lutu, per ndjesen e mekatave.
SHKURTORJA, T. IV, PROSTASIA
0 mburonj’ e patronditur e te Krishtëreve, nermjetare e palodhur e besnikeve, ver-u veshin mekatareve me dhempsheri, se po te therresim beserisht, o Nen’ e Zotit Jesu Krisht, o Marl Virgjereshe: Ndihna me nermjetimet, dhe lutjet meshireplote, dhe mpro perhere gjith’ ata, qe te lusin o
Hyjlindese.
Neqoftese ka nisur Triodi, nuke kendohet kjo Shkurtore po ajo e Triodit.

APOSTULLI
1 drejti do te gezohet me Zotin. Degjoma zerin,
o Perendl.
Prej Letres II se Palit per Timothene.
Bir Timothë, forcohu me hirin e Jesu Krishtit,
edhe ato, qe ke degjuar prej meje, me shume
deshmore, ua dorezo njëresve besnike, te cilet jane te zotet tua mesojne edhe te tjëreve. Edhe duroji te keqiat, si ushtar i mire i Jesu Krishtit.
Asnjë njeri, i cili vete ushtar, nuke ngaterrohet
ne andrallat e jetes, po perpiqet t’ i pelqenje gje-
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neralit te vete. Dhe askush nuk e fiton kuroren
e trimerise veç neqoftese trimeron pas ligjes.
Bujku, i cili mundohet, ka te drejte te marre nje
pjese te pëmeve i pari. Kupetoji ato, qe them, edhe Zoti te dhente ment per te gjitha. Kujtoje
Jesu Krishtin prej fares se Davidit, i cili u-ngjall
se vdëkuresh pas Ungjillit tim, per te cilin vuanj
te keqia gjer ne burk si nonjë keqberes, po f jala
e Perendise nuke lidhet me vargonj. Perandaj,
i duronj te gjitha per te zgjëdhurit, qe te gjejne
edhe ata shpetimin e Jesu Krishtit edhe lavdine
e pasosur.
UNGJILLI PAS JOANIT
Zoti u-tha Dishëpujve: Kjo eshte porrosia ime,
doni njerjatrin. Neqoftese bota ju urrën, dijeni
se mua me ka urryer më pare se ju. Sikur te ishit
prej botes, bota do tju deshte si te sajte, po meqëneqe nuke jini prej botes, nga e cila ju kam
zgjedhur une, perandaj bota ju urrën. Kujtojeni
f jalen, qe ju thashe. Nuke ka sherbetor më te
math se i Zoti. Ata, qe me kane ndjekur mua, do
tju ndjekin edhe ju. Ata, qe kane ruajtur fjalen
time, do ta ruajne edhe tuajen. Edhe keto te gjitha do tjua bejne per emrin tim, se nuk e njohin
atë, qe me ka derguar. Sikur te mos kisha ardhur
dhe te mos u kisha folur, nuke do te kishin mekat. Po tanl nuke kane mehane per mekatin e tyre. Ay, qe me urrën mua, urrën edhe tim-Ate. Sikur te mos kisha bere perpara tyre veprat, te cilat nuk i ka bere asnjë tjater, nuke do te kishin
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mekat, po tanf edhe i kane pare veprat edhe me
kane urryer edhe mua edhe tim-Ate. Edhe keshtu
mbushen fjalet e shkruara ne ligjen e tyra, qe
me urryen darovlsht. Edhe kur te vinje Ngushellimtari, Shpirti i se vertetes, qe dergohet prej
Atit, te cilin do tjua dergonj une me anen e Atit,
ay do te deshmonje per mua. Po edhe ju deshmoni, se kini qene me mua qe ne krye. Keto jua thashe, qe te mos skandalizoheni. Do tju nxlerin
jashte sinagojave, edhe vjen ora, ne te cilen ata,
qe do tju vrasin, do te mburren se i bene nje sherblm Perendise.
KUNGATORJA
I drejti do te kujtohet per jetc.
11.
gusta.

Shen Avllasi, Hierodeshmori; Shen Theodora Au-

PGRLGSHORJA E SHGN AVLLASIT, T. IV,
QE TROPON METOKHOS
Shok i menyrave, nekembes i froneve, u-çfaqe
kor’ e Dishëpujve, zbatove me veperim kudo, çdo
theorf edhe predikim; perandaj te verteten e leçite prer’ e drejt, dhe per besen leftove gjer ne
gjak, si nje Deshmor o Shen Avllas, lutju Zotit
Krisht Perendi, te shpetohen shpirtet tona.
PGRLGSHORJA E SHGN THEODORGS,
T. IV, 0 IPSOTHIS
Permi te gjitha preferove qelloret, o Theodore
Mbreterësh’ e degjuar, dhe si nje Gngjell jeten e
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ke shkuar mi dhë; Zoti pra te vleresoj, per gezimet e qellit, tok me gjithe Gngjejte, dhe me gjithe Shenjtoret, perpara Mbretit tone Jesu
Krisht; ati pra lutju, qe te gjejme perdellim.
12.
okise.
13.
H.
15.
16.
17.

Meleti, A ti yne i Shenjte, kryepeshkopi i AntiMartiniani, A ti yne Oshendr.
Auksenti, Ati yne Oshendr.
Onesimi, Apostulli i Shenjte.
Pamfili, Deshmori i Shenjte, me shoket e vete.
Shen Theodori i Tironit, Deshmori i Math.

PGRLGSHORJA E SHGN THEODORIT TG
TIRONIT, T. II, MEGALLA TA TIS PISTEOS
Çudira te medha bes’ e forte po mbaron: Ne
furre dhe neper zjarr, si neper ujera te flladitura,
gezohej Deshmor’ i Shenjte Theodor i Math; udoq ne zjarr si hollokost, si buk’ e bekuar per Zotin ne qell u-shpu. Dhe ay po te lutet o Krisht Perendl, te shpetohen shpirtet tona.
18.

Leoni i Math, A ti yne i Shenjte, Papa i Romes.

PGRLGSHORJA E SHGN LEONIT, T. IV,
KANONA PISTEOS
Kanun i beses, edhe kor’ e butesise, mesonjes i
perkores, ndrite perpara besnikeve, me te verteten e puneve; psrandaj i fitove me perunjesine
te lartat, me varferine te pasurat; Ate Shen Leon
Kryeprift i Math, lutju Zotit Krisht Perendi, te
shpetohen shpirtet tona.
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Arkipi, ApostulU i Shenjte.

20. Leoni, A ti yne i Shenjte, peshkopi i Katanes.
21. Timotheu, A ti yne Oshendr; Shen Stathi, peshkopi i Antiokise.

PGRLGSHORJA E SHGN STATHIT, T. II.
0 Perendi i Aterve, qe na sillesh gjithenje, me
miresi dhe butesi, mos e kursë perdellimin tent
per në; me lutjet e Aterve tane, qeveris-e jeten
tone me paqe.
22. Gjetja e lipsdnave te Deshmoreve te Shenjte te
Eugjenise.
23. Polikarpi, Hierodeshmori i Shenjte, peshkopi i
Smymes.
2k. Gjetja e pare dhe e dyte e Kores se çemuar te
Shen Joanit, Profetit, Parerëndesit dhe Pagezorit te
lavderuar.

PGRLGSHORJA E PAGGZORIT, T. IV,
TAKHI PROKATALLAVE
Nga dheu na dolli sot, kok’ e Profetit Joan, dhe
reze te ndriçime, prej sherimesh u tregon besnfkeve; Gngjejte qe prej qellit, po i mbleth me
trumbete, njërezit qe prej dheut, i therrët per te
kremten, ta lavderojne te gjithe, Perendine Zotin Krisht.
25. Tarasi, A ti yne i Shenjte, kryepeshkopi i Kostandinopojes.
26. Porfiri, A ti yne i Shenjte, peshkopi i Gazes.
27.

Prokopi Dekapoliti, A ti yne Oshendr.
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PGRLGSHORJA E SHGN PROKOPIT,
T. T. IV, TES TON DHAKRION SU
Me lote derdhur si rekë, shkretetiren e that’ e
vadite per lerim, dhe me vajtim dhe psheretim,
g-jer nje qint here peme mblodhe per çdo mundim; u-çfaqe pra si yll, dhe e ndriçove boten me
çdo çudi, Prokop o At’i Shenjte dhe Oshenar, lutju
Zotit Krisht Perendi, te shpetohen shpirtet tona.
28.

Basili, A ti yne Oshendr.

PGRLGSHORJA E BASILIT OSHGNARIT,
T. I, TU LITHU SFRAJISTHENTOS
Qytetar i shkretetires edhe Gngjell nga trupi,
edhe çudiberes u-çfaqe, Basil o At i Shenjte; me
lutje vengjill’ e agjerim, fitove dhureti te qëllshime, se semundjet dhe lengatat na i sheron,
dhe ndjen mekatat e shpirtit; lavdi ati qe te fali
fuqi; lavdl ati qe te dha kurore; lavdi ati qe veperon, me anen tende sherime.
29.

Kasiani Romani, A ti yne Oshenar.

TG KREMTET E MARSIT
1.

Evdokia, Deshmorja e Shenjte dhe Oshenare.

PGRLGSHORJA E SHGN EVDOKSISG,
T. T. IV, EN SI MITER AKRIVOS
Ti o Nene pikerlsht, u-tregove shembell e Zotit,
se e more Kryqin tent, dhe pasove Zotin Krisht,
dhe vepra çfaqe per mesim, qe te çkujdësemi per
trup, se shkon me nxitun, dhe te kujdësemi per
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shpirt, se eshte i pavdekur; pra shpirti yt po gezohet tok me Gngjejte, o Evdoki’ e Shenjte lavdi mc ty.
2. Hesiku, Deshmori i Shenjte.
3. Eutropi, Kleoniku dhe Basilisku, Deshmoret e
Shenjte.
Jt. Gjerasimi i Jordanit, A ti yne Oshendr.
5. Konomi Deshmori i Shenjte.
6. Te Dyzët e Dy Deshmoret e Shenjte te Amorit.
7. Basileu, Efraimi, Evgjeni, Kapitoni, Etheri, Agathodori dhe Elpidi, IHerodeshmoret e Shenjte te Khersones.
8. Theofillakti, Ati yne Oshendr, peshkopi i Nikomedise.
9. Te Dyzët Deshmoret.

PGRLGSHORJA E DYZET DGSHMORGVE, T. I
Per mundimet qe pesuan, Shenjtoret per emrin
tent, dhempsherohu o Zot, dhe gjithe te dhemburat tona, sheroji si njeridashes te lutemi.
THIRRTORET, T. I, TON URANION
Eni besnike te gjithe mblidhuni sot ketu, qe ta
kremtojme diten, e shenuar per Kishen, Deshmoret e degjuar qe te Dyzët, qe leçitne ner njërezit,
besen e shenjte te Krishtit ne Sebastl, per shpetimin e besnikeve.
U-nemeruat tani me Gngjejt’ e qiellit, o te Dyzët Deshmore, dhe qendroni te lumur, nga an’ e
djatht’ e Zotit pra gjithenjë, nermjetoni per gji-
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the në, qe ju nderojme kujtimin perunjesisht, per
shpetimin e besnlkeve.
Plot me shkelqim na ka lindur dita e ndriçime,
kujtim’ i lavderuar i Deshmoreve tane, qe muarne kurore qe te Dyzët, dhe kremtojme me brohori, edhe u lutemi gjithe perunjesisht, per shpetimin e besnikeve.
LAVDI, T. II. Dimri ju ngriu keq, tani ju
ngroh Parajsa, o Dyzët kryetrima, duruat dhe
f ituat, kuroret e Deshmoreve.
TANI. Mbeta i çveshur keq, nga veprat e paudha, nga dimr’ i ftohte ngriva, po ti o Nene vishme, me roben e Shenjtoreve.
PASVARGJET, T. II, IKOS TU EFRATHA
Gjithe besniket sot, gezohen dhe kremtojne,
kujtimin e nderuar, edhe te lavderuar, e te Dyzët Deshmoreve.
Beni shume çudi, sheroni çdo lengate, ketu pra
jemi mbledhur, edhe ju brohoritim, Dyzët Deshmore me lavdl.
Mblldhuni sot ketu, o djema o besnike, me kenge i kendoni, dhe diten kremteroni, e te Dyzët
Deshmoreve.
LAVDI DHE TANI. 0 Zonje Shen Mari, me
te Dyzët Deshmoret, degjona meshirona, perkrahna shigurona, Parajsen e Shenjtoreve.
NDGNJGSORET, T. IV, EPEFANIS
Po shkelqeni gjithenjë, ne tere Kishen, si ndri-
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çonjes te medhënj, edhe si yjte lart ne qell, dhe
ndritni shpirtet e njëresve, Dyzët Shenjtore,
Deshmore te Zotit Krisht.
LAVDI DHE TANI. Virg-jereshe mprojtese,
per çdo nevoje, nermjeto per gjithe në, qe kemi
shprese permi ty, dhe na shpeto prej rezlkeve, o
Nen’ e Krishtit, o ndihm’ e besnlkeve.
T. IV, 0 IPSOTHIS
Te frymesuar si nga shpirti dhe nga zemra, te
gjitha vojtjet i duruat o Deshmore, dhe shkuat
neper uj’ e neper zjarr me trimeri, dhe pertëj na
duallte, edhe gjette shpetimin, dhe si roge muarte, Mbreterine qellore, atjë pra nermjetoni
gjithenjë, Dyzët Deshmore, per shpirtet e besnikeve.
LAVDI DHE TANI. Te perhirojme gjithenjë
Virgjereshe, dhe te hymnojme pa pushuar prej
zemre, per dhempsherine tende në besniket e tu,
lutemi me ze te math: Nen’ e Shenjte degjona, eja
dhe shpetona shpejt, nga armlqt’ e padukur, nga
çdo pusi rezik dhe kercenim, se ti perhere na
mpron o Hyjllndese.
T.T.I, TON SINANARKHON
0 Deshmore te Shenjte qe na gezoni sot, o
tokic’ e shkelqyer dhe e çudlçime, ju kremtojme
o Dyzët Deshmore me lavdl, se neper uj’ e neper
zjarr, jini çprovuar ploterlsht dhe duallte faqe-
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bardhe, o ushtare te Jesu Krishtit, pra nermjetoni gjithenjë per në.
LAVD DHE TANI. Virg-jereshe dhe Nene Mari Hyjlindese, qe hidherimin e Eves e ktheve ne
gezlm, te hymnojme në besniket dhe te falemi, se
na çlirove ploterisht, nga mallkimi prinderor o
Zonj’ e permibekuar; nermjeto pra per në pa
prere, qe te shpetojme prej rezfkeve.
SHKALLESA KREMTORE, T. IV
Qe prej djalerise, shume pasione me leftojne,
po ti perkrah-me dhe shpetome, o Shpetimtari im.
Ju qe urreni Sionen, do te turperoheni prej Zotit, dhe do te fishkeni si bari ne zjarr.
LAVDI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, merr
jete çdo shpirt, dhe lartesohet ne paqesi, dhe ndriçohet prej njesise Trinisore mistikerisht.
TANI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, rjedhin
burimet e hirit, dhe vaditin tere krisen per jetelindje.
PARGVARGU. Shkuam neper zjarr dhe nepcr
uje, dhe na nxore ne prehjen.
UNGJILLI I MGNGJEZIT PAS LUKAJT
Zoti u-tha Dishëpujve: Ruajuni nga njërezit,
se do tju kapin, dhe do tju ndjekin, dhe do tju dorezojne ncper sinagoja dhe ncper burgje, dhe do
tju shpien perpara mbrëterve dhe princerve per
emrin tim. Dhe kjo do tju behet per deshmun.
Vendosni pra ne zemrat tuaja te mos paremejtoni se qysh do te mproheni, se une do tju jap goje

610

K REM TORE

dhe urtesi, te cilen nuke do te mundin ta perballin kundershtaret tuaj. Dhe do te dorezoheni edhe prej prinderve edhe vellëzerve dhe gjirinjve
dhe miqve, edhe disa prej jush do te vriten, dhe
do te jini te urryer prej te gjitheve per emrin tim,
po asnje qime e kokes suaj nuke do te humbase.
Do ta zoteroni shpirtin me durimin tuaj.
Psalmi 51 pa ze.

LAVDI. Me nermjetimet e Athloforeve, o meshireplot, shuaji paudhesit’ e mia.
TANI. Me nermjetimet e Hyjlindeses, o meshireplot, shuaji paudhesit’ e mia.
Meshirome, o Perendi meshireplot, edhe shuafi paudhesit’ e mia.

T. II. Mblldhuni sot ketu, o djema o besnike,
me kenge i kendoni, dhe diten kremteroni, e te
Dyzët Deshmoreve.
SHKURTORJA, T. IV, EPEFANIS
Neveritte çdo gezim, te kesaj bote, dhe pasuat
Zotin Krisht, Dyzët Deshmore me lavdl, dhe neper uje dhe neper zjarr, shkuat fituat, kuroren
e Gngjejve.
SHTGPIA
I pergjunjemi Zotit edhe Shpetimtarit tone Jesu Krisht, edhe i lutemi te na vleresonje t’ i lavderojme sipas vleres te Dyzët Deshmoret, qe
shkuan neper uje dhe neper zjarr, dhe fituan kuroren e Gngjejve.
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SINAKSARI
Me nente te keti muaji, kujtojme te Dyzët
Deshmoret edhe Shenjtoret e Medhënj, qe deshmuan ne qytetin e Sebastise.
Gjithe sot, kujtojme Urpasianin, Deshmorin e
Shenjte.
Gjithe sot, kujtojme Shen Kesarin, te vellan’ e
Shen Grigor Theollogut.
Gjithe sot, Pappi dhe Mama, Ati dhe Nena, me
dy femije, Deshmore te Shenjte, e mbaruan jeten
te vrare me shpate.
Me nermjetimet e tyre, o Perendl, meshirona. Amin.
ZBRITGSORET, T. IV, ANIKSO
I. Ja gojen e çel tanl, i frymesuar prej Shpirtit Shenjt, dhe kenge do t' i kendonj, Nenes se
Madhe mi fron, dhe do ta kremton j, me valle buzeqeshur, me ze do t’ i çpall kudo, gjithe çudit’
e saj.
III. 0 Zonje dhe Nen’ e Perendise, burim i pasosur jetesor, ti shiguroji gjith’ ata, qe te kendojne plot me zell, dhe lart ne qell ku mbreteron,
kurorezoji me çdo lavdi.
IV. Te pagjyrmesuarin pllan perendor, qe po
misherohet i larti Zot prej Virgjereshes, Abakumi si Profët, e pa dhe tha me ze te math: Zot i
fuqishim lavdl me ty.
V. Te gjith’ i habite ti, me nje çudi dhe nje
lavdl: Ti o Virgjerësh’ e pamartuar, Zotin e jetes
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qe mbreteron lart ne qell, si nje bir e mbajte ne
peqi dhe shpetim qe lartazi, u dhurove besnlkeve.
VI. Kete te kremte e lusim sot, per Zonjen edhe Ncncn Hyjlindese, gjithe hyjmendesit, eni
trokisni pra duarte, dhe lavderoni Zotin qe lindi
prej asaj.
VII. Nuk u faleshin, krijësave hyjmëndesit,
po Krijetarit lart, dhe kercenimin me zjarr, e
shkelne me trimeri, psallnin me brohori: Zot
lavdi me ty, o Perendi i Aterve, ti je vetem
i bekuar.
VIII. Djemat e denuar per te djegur, prej
zjarrit i ka shpetuar lindj' e Zotit Krisht, si simbol ne vjeteri, dhe si veperun tani, dhe tere boten
po e mbleth per keng’ e lavderim: Hymnojeni ju
veprat e Zotit, dhe e lartesoni permi te gjitha jetet.
IX. Gjithe njërezit, keceni me ngazellim tek
drit’ e Shpirtit Shenjt, eni lavderojeni, Gngjejt’
e qellit eni kremtëjeni, kete te shenjte panair te
Kryezonjes Marl, dhe therrisni: Ti je më e lumura, Virgjerësh’ e kulluar Hyjlindese.
DGRGIMGSORET, T. II, TIS MATHITES
Tokic’ e te Dyzëteve, Deshmoreve te Shenjte,
te Shen Trinise lart ne qell, qe u-kurorezuan, se
ishin plot me virtuta, shkuan ne zjarr dhe n’ uje,
dhe kapercyen çdo mundim, ncper gjith’ elementat ne Sebasti, dhe me kenge duallne faqebardhe,
per nder te Zotit Jesu Krisht, krijetarit te botes.
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0 Shcn Marl Hyjlindcse, mprona prej çdo reziku, mprona prej hidhcrimeve, mprona prej çdo
nevoje, dhe mos na ler tc na marrc, djalli ditcn e
funtme, as Ferr’ i erresirave, mprona pcrpara
gjyqit tc Birit tcnt, nxirna faqebardhe o Virgjereshc, si Nen’ e Zotit ti i ke, qc tc gjitha ne dorc.
LAVDGRIMET, T. T. I, KHERIS ASKITIKON
Mblidhuni o vcllezcr kctu, qe ta kendojme, shoqerm’ e Dcshmorcve, qe ngrinc nc mes te dimrit,
edhe me zjarr dhe me zell, doqne gjithe rremat
e demoncve; lcftuan me trimcri, si tabor dhe si
ushtcri, tok tc bashkuar, dhe armiku s’ i trembi
dot, as i tundi dot luftetaret e Shpirtit Shenjt;
kor i Dyzët Deshmorcve, o Gngjcj tc qiellit, ambasadorc tc Kishes, qe ncrmjetoni pcr gjithc në;
perpara te Lartit, qc Jesuj te na dhuronje, meshirc dhe shpetim.
Lum ju Dyzët Deshmoret me nam, o ushtcri dhe
o tabor i Shenjtorcve, keshtjella te Krishterimit,
me shtatc mure pcrqark, o fortesa malesh te patundura, o trima te Zotit Krisht, kapedane te
Shpirtit Shenjt, burra te zemres, edhe shkaba te
mendjeve, plot me zell dhe mall, per Trini dhe
per Perendi; shoke Deshmore me lavdi, dhe shoke
tc vojtjeve, shoke edhe nga kuroret, qe merituat
ne qlellin; nermjetoni perhere, qe Jesuj te na
dhuronje, meshire dhe shpetim.
Lum ju o tropeprures me nam, qe nga çdo lufte, f aqebardhe na duallte, o trima qe kini shkuar,
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neper debore dhe prush, dhe me lot e shkrite vete
akullin; o yj qe shkelqeni sot, ne Parajsen e Gngjejve, edhe ne gjirin, Abrahami ju ngroh tani,
vallezoni pra, me Shenjtoret e qlellit; shoke Deshmore me lavdi, o lule te bukura, qe po perhapni
aroma, edhe dhuraten e Shpirtit Shenjt; nermjetoni perhere, qe Jesuj te na dhuronje, meshire dhe
shpetim.
LAVDI, T. T. I. 0 Kryetrima te Krishtit, o
Deshmore dhe Shenjtore te Medhënj, qe na i gezoni Kreshmet, me te kremten tuaj te madhe,
nermjetoni perpara Zotit, te na vleresonje ta arrijme shendoshe, Ngjalljen e tridfçime, te Perendise dhe Shpetimtarit te shpirteve tona.
TANI. E permibekuar je, o Hyjlmdese Virgjereshe. Te hymnojme, se prej Birit qe linde, Ferri
u-roberua, Adami u-nduall prape, mallkimi vdiq,
Eva u-çlirua, vdekja u-dermua, dhe në muarme
jete. Perandaj po hymnojme dhe therresim: I bekuar je o Krisht Perendi, qe e pelqeve keshtu,
lavdi me ty.
SHKURTORJA, T. IV, PROSTASIA.
0 mburonj’ e patronditur e te Krishtëreve,
nermjetare e palodhur e besnlkeve, ver-u veshin
mekatareve me dhempsherl, se po te therresim
beserfsht, o Nen’ e Zotit Jesu Krisht, o Marl Virgjereshe: Ndihna me nermjetimet, dhe lutjet
meshireplote, dhe mpro perhere gjith’ ata, qe te
lusin o Hyjllndese.
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Kjo Shkurtore kendohet vetem kur bien te Dyzet Shenjtoret te Shtunen, se te Dielave kendohen Shkurtoret e
Triodit, edhe ditet e tjera te Javes behet Mesha e Pareshenjteruar, ne te cilen nuke thuhen Shkurtore fare pas
Hyrjes.

APOSTULLI
Ti, o Zot, na ruaj dhe na permbaj. Shpetome, o
Zot, se humbi Oshenari.
Prej Letres se Palit per Hebrenjte.
Vellezer, posa kemi reth nesh nje rë aqe te madhe prej Deshmoresh, le te hedhim tutje çdo barre dhe çdo mekat pengonjes, dhe le ta mbarojme
me durim rendjen, qe kemi perpara nesh, dyke
shikuar Jesune, kryetarin dhe mbaronjesin e
beses sone, i cili per gezimin, qe kishte perpara
syve, e perbuzi trupin, dhe e duroj Kryqin, edhe
ndenji me te djathten e fronit te Perendise. Kijeni ner ment atë, qe duroj nje kundershtim aqe te
math nga ana e mekatareve, qe te mos lodheni
dhe te mos deshperoheni. Se nuke kini derdhur
gjak ëdhe, dyke leftuar kunder mekatit. Edhe e
kini harruar keshillen aterore: “Bir, mos e perbuz mundimin e Zotit, edhe mos u-deshpero nga
qertimi i tij. Se Zoti e mundon atë, qe do, dhe i
rreh me kamçik te gjithe bijte, qe pret.” Neqoftese e duroni mundimin, atehere Perendia do tju
perdore si bij; se cili esht ay bir, te cilin i ati nuk
e mundon? Se neqoftese nuke merrni pjesen e
mundimit si gjithe te tjeret, atehere jini doçer
dhe jo bij. Edhe posa i nderonim aterit tane mi-
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shcrore, ndoncse na mundonin, duhet ca me tepcr
t’ i bindemi Atit tonc shpirtcror, se atchere do ta
trashegojmc jetcn. Se ata na munduan per nje
kohc te shkurtcr pas qefit, po ky na mundon per
fitimin tonc, qe te na benjc Shenjtore pas vetes
se tij.
UNGJILLI PAS MATTHEUT
Zoti tha kete parabolle: Mbreteria e qellit shembellën nje zot prej shtepie, i cili dolli qe menate
per te pajtuar punetore per vreshten e vete. Edhe
u-muar vesh me punetoret per nje dinar diten,
edhe i dergoj ne vreshten. Pastaj dolli me oren e
tretc, dhe pa ca te tjere, qe rrinin ne treg pa pune,
dhe u tha: “Shkoni edhe ju ne vreshten, dhe do
tju jap aqe sa te jete e drejte.” Edhe ata shkuan.
Pastaj dolli perseri ne oren e gjashte dhe te nentte, dhe beri gjithashtu. Edhe me oren e njembedhjette dolli perseri, edhe gjeti ca te tjere, qe rrinin pa pune, dhe u tha: “Persë rrini aty pa pune
tere diten?” Dhe ata iu-pergjeqne: “Se askush
nuke na pajtoj.” Edhe ay u tha: “Shkoni edhe ju
ne vreshten, dhe do te merrni aqe sa te jet’ e drejte.” Dhe kur u-ngrys, i zoti i vreshtes i tha kujdestarit te vete: “Thirr-i punetoret, edhe paguaju
rogen, dyke nisur nga te funtmet gjer ne te paret.” Edhe arthne ata te ores se njembedhjette,
dhe muarne nga nje dinar. Edhe kur arthne te
paret, kujtonin se do te merrnin më teper, po
muarne edhe ata nga nje dinar, edhe qaheshin
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kunder te zotit te shtepise, dhe thoshnin: “Keta
te funtmet punuan vetcm nje ore, edhe u dhë barabar sa neve, qe u-munduam tere diten ne vape.”
Dhe ay u-pergjëq, edhe i tha njerit prej tyre:
“Mor vella, nuke te benj asnjë padrejtcsi. A nuk
u-muarme vesh per nje dinar? Merr-e rogen, dhe
shko; se une dua t ’ i jap edhe keti te funtmit aqe
sa te dhashe edhe ty. Valle nuke kam te drejte te
benj si te dua me parate e mia? Persë e ke syrin
te keq, kur une benj te mire?” Keshtu do te jene
te funtmet te pare, dhe te paret te funtme; se te
ftuarit jane te shume, po te zgjëdhurit jane te
pake.
KUNGATORJA
I drejti do te kujtohet per jete.
10. Kodrati, Deshmori i Shenjte, me shoket.
11. Sofroni, A ti yne i Shenjte, kryepeshkopi i Jemsalemit.

PGRLGSHORJA E SHGN SOFRONIT,
T. T. IV, ORTHODOKSIAS ODHIJE
Udheheqes Orthodoks, dhe mesonjes i bescs
dhe i perkores je, se na ke ndritur si nje yll, dhe
u-tregove si shembell e Kryeprifterve, i urte
Shen Sofron, te gjithe i ndriçove dhe i mesove ti,
lira e Shpirtit Shenjt. Lutju Krishtit Perendi, te
shpetohen shpirtet tona.
12.

Theofani i Sigrianes, A ti yne Oshendr.
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PGRLGSHORJA E THEOFANIT TG SIGRIANGS, T. T. IV, EN SI PATER AKRIVOS
Ti o Ate pikerisht, u-tregove shembell e Zotit,
se e more Kryqin tent, dhe pasove Zotin Krisht,
dhe vepra çfaqe per mesfm, qe te çkujdësemi per
trup, se shkon me nxitim, dhe te kujdësemi per
shpirt, se eshte i pavdekur; pra shpirti yt po gezohet tok me Gngjejte, o Shen Theofan i lumur
lavdi me ty.
13.
Trasferimi i lipsanit te Shen Nikiforit, kryepeshkopit te Kostaridinopojes.
U . Benedikti, Ati yne Oshenar.
15. Agapi, Deshmori i Shenjte, me te shtate shoket
Deshmore.
16. Sabini, Deshmori i Shenjte; Kristodvli i Patmos,
A ti yne Oshendr.
17. Aleksi, A ti yne Oshenar, Njeriu i Perendise.

PGRLGSHORJA E SHGN ALEKSIT,
T. T. IV, EN SI PATER AKRIVOS
Ti o Ate pikerlsht, u-tregove shembell e Zotit,
se e more Kryqin tent, dhe pasove Zotin Krisht,
dhe vepra çfaqe per mesim, qe te çkujdësemi per
trup, se shkon me nxitlm, dhe te kujdësemi per
shpirt, se eshte i pavdekur; pra shpirti yt po gezohet tok me Gngjejte, o Shen Alëks i lumur lavdi me ty.
18.

Kirili, A ti yne i Shenjte, kryepeshkopi i Jerusalemit.
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PGRLGSHORJA E SIIGN KIRILIT,
T. T. IV, ORTHODOKSIAS ODHIJE
Udheheqes Orthodoks, dhe mesonjes i beses
dhe i perkores je, se na ke ndritur si nje yll, dhe
u-tregove si shembell e Kryeprifterve, i urte
Shen Kirll, te gjithe i ndriçove dhe i mesove ti,
lira e Shpirtit Shenjt. Lutju Krishtit Perendf, te
shpetohen shpirtet tona.
19.

Krisanthi dhe Daria, Deshmoret e Shenjte.

PGRLGSHORJA E SHGN KRISANTHIT,
T. IV, TAKHI PROKATALLAVE
Deshmoret e tu o Zot, me vojtje lot e mundlm,
kurore te ndiçime prej teje muame, si roge dhe
dhe si çperblfm; se me fuqine tende, i rrezuan tiranet; edhe i shtypne djajte, e kuxlmt' e te dobet; ata per në po te luten o Krisht Perendl, te
shpetohen shpirtet tona.
20. Aterit tane Oshenare, qe u-vrane ne Manastirin
e Shen Saves.
21. Jakobi, A ti yne Oshendr.

PGRLGSHORJA E JAKOBIT OSHGNARIT,
T. T. IV, EN SIPATER AKRIVOS
Ti o Ate pikerisht, u-tregove shembell e Zotit,
se e more Kryqin tent, dhe pasove Zotin Krisht,
dhe vepra çfaqe per mesim, qe te çkujdësemi per
trup, se shkon me nxitim, dhe te kujdësemi per
shpirt, se eshte i pavdekur; pra shpirti yt po ge-
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zohet tok me Gngjejte, o Shen Jakob i lumur lavdi me ty.
22.

Basili i Ankires, Hierodeshmori i Shenjte.

PGRLGSHORJA E BASILIT TG ANKIRGS,
T. IV, TAKHI PROKATALLAVE
Deshmori yt o Zot, me vojtje lot e mundim, kurore te ndriçime prej teje mori sot, si roge dhe si
çperblim; se me fuqine tcnde, ka rrezuar tiranet,
dhe ka dermuar djajte, e kuximt’ e te dobet; ay
per në po te lutet o Krisht Perendi, te shpetohen
shpirtet tona.
28. Nikoni, Hierodeshmori i Shenjte, dhe te 199 dishëpujte e tij.
24- VengjiUa e UngjiUezimit te Shen Marise.
25. Ungjillezimi i Shen Marise.

PGRLGSHORJA E UNGJILLGZIMIT, T. IV.
Sot eshte nisja e shpetimit tone, edhe çfaqja e
Misterit te qemoteshme; i Bir’ i Perendise behet
i Bir’ i Vrgjereshes, dhe Gabrieli ungjillezon ketë gezim. Perandaj le t’ i therresim Hyjlindeses:
Gezohu o Hirplote, Zoti eshte me ty.
THIRRTORET, T. T. II, OLIN APOTHEMENI
Lajmen e perjëtshime, ta çfaqi sot Gabrieli,
Shen Mari Hyjlindese, kur te pershendoshi edhe
te tha me gas; lum’ o lul’ e qlellit, ferr’ e flages ty
s’ te djek, o Mistër qe syri s’ te shikon, ur’ e çudiçime, qe i shpie njërezit lart ne qell; shkalle qe

MARSI

621

Jakovi pa, si nje profeti neper ënderrat; lum’ o
shtemb’ e Mannes, qellore qe largove çdo mallkim, o shpetimtare e njëresve, Zoti eshte tok
me ty.
Çfaqesh posi nje njeri, po ato f jale qe thua, jane
permi njërezit, Virgjeresha Gngjellit Gabriël
i tha; se kjo eshte nje çudi, qe do lint nje Perendi,
Shpetimtarin e besnlkeve, si do te behem pra,
thuaj-me te lutem nje fron i math; me nje alltar
ku mbreteron, Zot i Kerubimeve lart ne qell; jam
e trubulluar, se bindje nuke kam dhe shiguri,
s’ jam e martuar dhe burre s’ njoh, si pra do te
lint nje bir?
Zoti vet’ e desheron, dhe thyhet ligj’ e natyres,
dhe mbarohet nje çudi, perminjerezore pergjigjet
Gngjelli; pra beso ato qe them, pa dyshim dhe
ngaterrim, Virgjereshe dhe Hyjlindese, dhe iupergjëq ajo, u-mbarofte pra fjal’ e Zotit Math;
keshtu pra do te lint nje Bir, Krishtin Shpetimtarin e njëresve; qe ta lartesonje, njerine si i vetem fuqiplot, ne dignitetin e hyjeshme, ne jetct
e jëteve.
LAVDI DHE TANI, T. II. Gngjelli lajmeroj,
Hyjllndesen e Shenjte, qe do te linde Krishtin, si
Nene Virgjereshe, ner grate m’ e bekuara.
PASVARGJET, T. II, IKOS TU EFRATHA
Gngjelli zbriti sot, mi dhen’ e Galilese, dhe Shen
Maris’ i vajti, ne Nazarët i thirri: Gezohu o Hyjlindese.
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Bir edhe Shpetimtar, per njërezit e mjere, Mari ke per te lindur, o Nene Virg-jereshe: Gezohu
o Hyjlindese.
Shkon tani çdo mallkim, i Eves dhe Adamit, se
Krishti do t’ i lanje, mekatat njerezore: Gezohu
pra Hyjllndese.
LAVDI DHE TANI. Gngjelli Gabriël, Marin’
e pershendoshi, i dha Ungjillezimin, qe do ta linde Krishtin, gezohu o Hyjlindese.
NDGNJGSORET, T. I, TON TAFON SU
I madhi gjeneral, engjellor i Parajses, po zbret
ne Nazarët, edhe lajme per Mbretin, dhe Zotin e
jëteve, po te sjell o Hyjlindese, dhe po te therrët,
0 Virgjereshe gezohu, eshte nje çudi, qe nuke
munt te kuptohet, per hirin e njëresve.
LAVDI DHE TANI, gjithajo.
T.III, TIN OREOTITA
Natyra plot me gas, po kremteron me në, se
Krye-ëngjelli, sot po te pershendosh, gezohu Zonje Shen Mari e para mi gjithe grate; sot terbim’
1gjarperit, nuke merret perpara sysh, se mallkimi prinderor, eshte çdukur per gjithenjë; te gjithe pra therresim me ze te math, Zonje Hyjlindese gezohu.
LAVDIDHE TANI, gjithajo.
T. IV, KATEPLLAJI IOSIF
Gabrieli i therrët, Zonjes Hyjlindese Mari, Pe-
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rendine Zotin Krisht, do ta permbash ne gjirin
tent, qe themeloj me fjale tere boten; edhe ajo i
tha, e çuditur fort: Burre nuke kam, dhe nje bir
si do tc lint? Po ia shpjegoj Marise kete çudl
Krye-engjelli; se do te zbrese, Shpirti i Shenjte,
permi ty Virgjereshe.
LAVDI DHE TANI. U-dergua permi dhë, Gngjeir i Shenjte Gabriël, dhe Marise i tregoj, lajmen gazmore pa treglm, qe do te linde si bir te
saj Jesu Krishtin; Zot dhe Perendi, qe mbreteron
lart ne qell, dhe njerine e shpeton, nga çdo mekat
edhe denlm, edhe deshmon ay qe me dergoj te te
them gezohu; lint Virgjereshe, edhe pas lindjes,
mbetesh prape e virgjer.
SHKALLESA KREMTORE, T. IV
Qe prej djalerise, shume pasione me leftojne,
po ti perkrah-me dhe shpetome, o Shpetimtari im.
Ju qe urreni Sionen, do te turperoheni prej Zotit, dhe do te fishkeni si bari ne zjarr.
LAVDI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, merr
jete çdo shpirt, dhe lartesohet ne paqesi, dhe ndriçohet prej njesise Trinisore mistikerisht.
TANI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, rjedhin
burimet e hirit, dhe vaditin tere kriesen per jetclindje.
PARGVARGU. Ungjillezojeni shpetimin e Perendise dite pas dite.
UNGJILLI I MGNGJEZIT PAS LUKAJT
M’ ato dite, Mariama u-ngrit, dhe vajti me nxi-
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tim ne malesi, ne nje qytët te Judese, dhe hyri ne
shtepine e Zaharise, dhe e pershcndoshi Elisabeten. Dhe posa e degjoj Elisabeta pershendoshjen
e Marise, keceu foshnja ne barkun e saj. Dhe Elisabeta, e f rymesuar prej Shpirtit te Shenjte, thirri me ze te math, edhe tha: “E bekuar je ti ne
mes te grave, dhe e bekuar eshte pema e barkut
tent. Dhe si me ngjau kjo lumeri, qe e-jema e timZoti te me vizitonje? Se ja, posa me tingelliu ne
veshet pershendoshja jote, me keceu foshnja ne
barkun me ngazellfm. Dhe lum’ ajo, qe ka besuar, se do te permbushen fjalet, qe jane thene prej
Zotit per atë.” Dhe Mariama tha: “Madheshtoje
Zotin, o shpirti im, edhe ti, o mendja ime, ngazellohu mi Perendine, Shpetimtarn tim; se e hodhi
syrin mi sherbetoren e perunjur; se ja qe-tani e
tutje gjithe brezat do me lumerojne; se me madheshtoj i Fuqishmi, dhe emri i tij esht’ i shenjte.” Dhe mbeti Mariama bashke me atë nja tre
muaj, dhe pastaj u-kthye ne shtepine e vete.
Psalmi 51 pa ze.

LAVDI. Me nermjetimet e Hyjlindeses, o meshireplot, shuaji paudhesit’ e mia.
TANI. Me nermjetimet e Hyjlmdeses, o meshireplot, shuaji paudheslt’ e mia.
Meshirome, o Perendt meskireplot, edhe shtiajt paudhesit* e mia.

T. II. Cngjclli Gabriël, Marln’ e pershendoshi,
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i dha Ungjillezimin, qe do ta linde Krishtin, gezohu o Hyjlmdese.
SHKURTORJA, T. T. IV, TI IPERMAKHO
Kjo Shkv/rtore kendohet te Dielave ne Meshe pas Hyrjes se Vogel ne Kreshmet e Medhd gjer te Shtunen e Shen
Lazarit.

Perlufteshes gjenerale kenget mundese, si
perhirim qe e shpetove prej tmërreve, populli yt
po te pershkruan o Virgjereshe; po sikunder ke
fuql te paleftuarshme, prej çfaredo reziku shpetome, se po te therrës: Gezohu o Nuse e panuseruar.
SHTGPIA
Gngjelli Kryetar u-dergua prej qellit qe t’ i
thote Hyjllndeses: Gezohu. Dhe bashke me zerin
engjellor, te pa te misheruar, o Zot, edhe u-çudit,
edhe thirri: Gezohu, o Nuse e panuseruar!
SINAKSARI
Me 25 te ketl muaji, kremtojme Ungjillezimin
e Kryezonjes sone se Permishenjte dhe gjithenjë
Virgjereshes Mari.
E ati eshte lavdia dhe fuqia ne jetet e jëteve. Amin.
ZBRITGSORET, T. IV, ANIKSO
I. Ja gojen e çel tani, i frymesuar prej Shpirtit Shenjt, dhe kengc do t ’ i kendonj, Nenes se
Madhe mi fron, dhe do ta kremtonj, me valle bu-
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zeqeshur, me ze do t’ i çpall kudo, g'jithe çudlt’
e saj.
III. O Zonje dhe Nen’ e Perendise, burim i pasosur jetesor, ti shiguroji gjith' ata, qe te kendojne plot me zell, dhe lart ne qell ku mbreteron,
kurorezoji me çdo lavdi.
IV. Ti qe rri midis lavdise, permi fronin e hyjeshme, nga nje re e lehte, ardhe o Jesu i perjëteshme, dhe na shpetove me doren jetedhënese,
te therresim pra: Nder dhe lavdi gjithenjë mi ty.
V. Te gjith’ i habite ti, me nje çudl dhe nje lavdi: Ti o Virgjerësh’ e pamartuar, Zotin e botes
qe mbreteron lart ne qell, si nje bir e mbajte ne
peqi dhe shpetim qe lartazi, u dhurove besnlkeve.
VI. Profët’ i Shenjte Jona, ne balenen e dëteve,
e tregoj varrimin tent, dhe therriste me ze te
math: Me shpeto prej prishjes, o Jesu Shpetimtar
i besnlkeve.
VII. Nuk u faleshin, krijësave hyjmëndesit, po
Krijetarit lart, dhe kercenimin me zjarr, e shkelne me trimeri, psallnin me brohorf: Zot lavdi me
ty, o Perendi i Aterve, ti je vetem i bekuar.
VIII. Vajze degjo Virgjereshe me nam, se Gngjelli Shen Gabriël, te sjell nje lajme gazmore
prej Zotit Math: Gatitu per Perendine Zotin Jesu; se prej teje jetedhënesi, po lint si nje njeri mi
dhë, pra te therrës me gezfm: Qe te gjitha veprat
e Zotit, Jesune bekojeni.
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MADHGSHTIMET, T. IV.
Ungjillezoni gas te math mi dhene, kendoni lart ne
qett per lavdin’ e Zotit.

IX. Si nje arke mistike me shpirt, nje dore e
pabese s’ duhet ta preke, vetem buze prej besnikesh duhet te therresin, me ze engjellor me gas
dhe pa pushim, dhe me brohorf le te thone: Je
m’ e larte se te gjithe pa f jale, Virgjereshe Mari.
DGRGIMGSORET, T. II, TIS MATHITES
Gjenerali i Gngjejve, u-dergua prej Zotit, t ’ i
jape lajmen plot me gas, Virgjereshes dhe Zonjes,
qe Spetimtari dhe Zoti, per çudl do te linde, si
foshnje edhe si njeri, prej asaj Perendia qe s’ ka
kuff, per te ngjallur gjindjen e tere botes. 0 popuj lajmeroni pra, perlindjen e botes.
Gezohu o Shpetonjese, e Adamit te rene, gezohu o Hyjlindese, ferr’ e malit me flage, o fron i
drites gezohu, port’ e shkalle qellore, gezohu qere
e qlellit, re e lehte dhe tempull i Zotit Krisht,
shtemb’ e arte mal’ i larte gezohu; o Shenjterore dhe Alltar, ti qe Even shpetove.
LAVDGRIMET, T. I, TON URANION
Nga qell’ i larte prej Zotit Gngjelli Gabriël, ne
Nazaretin zbriti dhe i tha Virgjereshes, gezohu
ti se do te lindesh nje bir, më te vjeter se çdo njerl, qe e krijoj tere boten dhe na shpetoj, pra gezohu Mari Hyjlindese.
Ungjillezimin prej qellit i solli me nxitim, Ma-
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rise Gabrieli dhe therriste Gezohu, se bir ke per
te lindur nje Perendi, qe s’ ka nisje dhe s’ ka kufl, dhe Nen’ e Zotit te jëteve do te jesh, qe perpara Dritepruresit.
Fjal’ e panisme e Atit perpara jëteve, prej qellit pa u-ndare tani zbriti mi dhene, se pati
dhempsheri te thelle per në, qe kishim shkare ne
deshperim, edhe si mori natyre posi njeri, i shpetoj te gjithe njërezit.
I parejetmi me Atin lindi prej Nencs mi dhë,
edhe u-çfaq ne bote me fytyre prej robi, i dyti i
Trinise Krishti Jesu, Zot’ i Math i meshirave, dhe
na shpetoj nga mallkimi stergjysherër, i misheruar prej Hyjllndeses.
LAVDI DHE TANI, T. II. Misteri i perjetme
zbulohet sot, edhe i Biri i Perendise behet i Biri i
njeriut. Adami u-genjye qemoti, se deshi te behej
Perendi dhe nuk u-be. Tanl Perendia behet njeri,
qe ta shpetonje Adamin. Le te gezohet pra krijesa, dhe le te vallezonje natyra, se Gngjelli e ungjillezon Virgjereshen, me pershendoshjen gazmore. 0 Perendi qe u-bere njeri nga deshira, lavdi me ty.
HYRTORJA
Ungjillezojeni shpetimin e Perendise dite per
dite. Shpetona o i Bir’ i Percndise, qe u-misherove
per në, në qe te kendojme Alilluia.
SHKURTORJA, T. T. IV, TIIPERMAKHO
Perlufteshes gjenerale kenget mundese, si per-
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hirim qe e shpetove prej tmërreve, populli yt po
te pershkruan o Virgjereshe; po sikunder ke fuqi te paleftuarshme, prej çfaredo reziku shpetome, se po te therrës: Gezohu Nuse e panuseruar.
APOSTULLI
Madheshtoje Zotin, o shpirti im. Se e hodhi syrin mi sherbetoren e perunjur.
Prej Letres se Palit per Hebrenjte.
Vellezer, shenjteronjesi dhe te shenjteruarit
jane prej ne gjaku; per ketë shkak i quan faqeza
vellezer, edhe thote: “Do tua lajmeronj vellëzerve emrin tent, edhe do te lavderonj ne mes te Kishes.” Gjithashtu thote perseri: “Une do t’ i kem
besim.” Gjithashtu tbote perseri: “Ja une dhe
djemat, qe me dha Perendia.” Pra, si djemat e
tjere, gjithashtu edhe ay pati trup edhe gjak, qe
te munde ta shtype me anen e vdekjes atë, i cili
ka fuqine e vdekjes, domethene djallin, edhe t’ i
çlironje ata, te cilet ishin roberuar tere jeten e tyre nga frika e vdekjes. Se nuke mori natyren e
Gngjejve, po natyren e bijve te Abrahamit. Se
duhej tu shembellente vellëzerve me te gjitha, qe
te behej kryprlft i zemerdhempshur dhe besnik
per punet e Perendise dhe per ndjesen e mekatave te popullit; se meqëneqe u-nga, edhe pesoj
ay vete, munt tu ndihmonje te ngareve.
UNGJILLI PAS LUKAJT
M’ ato dite, Elisabeta e shoqja e Zaharise, mbe-
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ti me barre, dhe rrinte e fshehur pese muaj, dhe
thoshte: “Zoti me bekoj keshtu, qe te mos jem e
perqeshur prej njëresve.” Dhe ne muajin e gjashte Gngjelli Gabriël u-dergua prej Perendise ne
nje qytët te Galilese, te quajtur Nazarët, me nje
Virgjereshe te vluar me nje burre, te quajtur Josëf, nga shtepia e Davidit; edhe emri i Virgjereshes ishte Mariam. Edhe Gngjelli i dolli perpara,
dhe i tha: “Gezohu, o Hirplote; Zoti eshte me ty;
je e bekuar ne mes te grave.” Dhe ajo, kur e pa,
u-trubullua per f jalet e tij, edhe çuditej per ketë
pershendoshje. Dhe Gngjelli i tha: “Mos kij frike,
Mariam; se Perendia te ka dhene hir, edhe do te
mbetesh me barre, dhe do te lindesh nje Bir, edhe
do tja quash emrin Jesu. Ky do te jete i math; edhe do te quhet i Biri i te Lartit; edhe Perendia do
t’ i jape fronin e Davidit; edhe do te mbreteronje
mi shtepine e Jakobit per jete; edhe Mbreteria e
tij do mos kete mbarim.” Edhe Mariama i tha Gngjellit: “Si munt te ngjanje kjo gje, kur une nuke
njoh burre?” Dhe Gngjelli iu-pergjëq: “Shpirti i
Shenjte do te vinje permi ty, edhe fuqia e te Lartit do te bekonje; perandaj djali i shenjte, qe do
te lindesh, do te quhet i Biri i Perendise. Ja edhe
Elisabeta, gjiria jote, edhe ajo ka mbetur me barre, dhe ka per te lindur nje djale ne pleqeri te
saj ; edhe ky eshte muaji i gjashte i asaj, e cila ku jtohej si beronje; se s’ ka asnjë gje te pamundur
perpara Perendise.” Dhe Mariama tha: “Ja sher-
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betorja e Zotit; m, u-befte pas fjales s a t e D h e
Gngjelli u-largua prej saj.
MADHGSHTIMII MESHGS, T. IV.
Ungjillezoni gas te math mi dhene, kendoni lart ne
qell per lavdin* e Zotit.

IX. Si nje arke mistike me shpirt, nje dore e
pabese s’ duhet ta preke; vetem buze prej besnikesh duhet te therresim, me ze engjellor me gas
dhe me brohori le te thone: J e m' e larte se te gjithe pa f jale, Virgjereshe Mari.
KUNGATORJA
Zoti e ka zgjedhur Sionen, dhe e ka desheruar
per banese.
26.

Mbledhja e Krye-ëngjellit Gabriël.

PGRLGSHORJA E GABRIELIT,
T.IV, 0 IPSOTHIS
0 gjeneral i ushterive te qellit, në sherbetoret
e pavyer degjona, dhe mprona gjithenjë dhe
nermjeto pa pushim, hap-i fletet mi te gjithe në,
dhe mbulona me drite, në qe po te lutemi, dhe therresim me bese: Shen Gabriël shpetona me nxitim, prej çdo reziku, si prijes i Gngjejve.
27. Matrona e Thesallonikes, Nena jone Oshenare.
28 lllarioni i Ri, A ti yne Oshendr.
29. Marku, A ti yne Oshenar, peshkopi i Arethuses.

PGRLGSHORJA E MARKUT TG ARETHUSGS,
T. T. IV, EN SI PATER AKRIVOS
Ti o Ate pikerisht, u-tregove shembell e Zotit,
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se e more Kryqin tent, dhe pasove Zotin Krisht,
dhe vepra çfaqe per mesim, qe te çkujdësemi per
trup, se shkon me nxitim, dhe te kujdësemi per
shpirt, se eshte i pavdekur; pra shpirti yt po gezohet tok me Gngjejte, o Mark Oshenar i lumur
lavdl me ty.
30.

Joani, A ti yne Oshenar, auktori i Shkalles.

PGRLGSHORJA E JOANIT TG SHKALLGS,
T. T. IV, ORTHODOKSIAS ODHIJE
Udheheqes Orthodoks, dhe mesonjes i beses
dhe i perkores je, se na ke ndritur si nje yll, dhe
u-tregove si shembell e Kryeprffterve, i urte
Shen Joan, te gjithe i ndriçove dhe i mesove ti,
lira e Shpirtit Shenjt. Lutju Krishtit Perendi, te
shpetohen shpirtet tona.
31. Ipati, Hierodeshmori i Shenjte, peshkopi i Gangres.

TG KREMTET E PRILLIT
1.

Maria Egiptiana, Nena jone Oshenare.

PGRLGSHORJA E MARISG EGIPTIANES,
T. T. IV, EN SI MITER AKRIVOS
Ti o Nene pikerisht, u-tregove shembell e Zotit,
se e more Kryqin tent, dhe pasove Zotin Krisht,
dhe vepra çfaqe per meslm, qe te çkujdësemi per
trup, se shkon me nxitfm, dhe te kujdësemi per
shpirt, se eshte i pavdekur; pra shpirti yt po ge-
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zohet tok me Gngjejte, o Mari Egiptiane lavdl me ty.
2. Titoja, A ti yne Oshenar dhe çudiberes.
3. Nikita, A ti yne Oshendr, abati i Medikes; Josefi
Hymnografi.

PGRLGSHORJA E NIKITGS SG MEDIKGS,
T.T.IV, EN SI PATER AKRIVOS
Ti o Ate pikerisht, u-tregove shembell e Zotit,
se e more Kryqin tent, dhe pasove Zotin Krisht,
dhe vepra çfaqe per mesim, qe te çkujdësemi per
trup, se shkon me nxitlm, dhe te kujdësemi per
shpirt, se eshte i pavdekur; pra shpirti yt po gezohet tok me Gngjejte, o Oshenar Nikite i lumur
lavdl me ty.
PGRLGSHORJA E JOSEFIT HYMNOGRAFIT,
T. T. IV, ORTHODOKSIAS ODHIJE
Udheheqes Orthodoks, dhe mesonjes i beses
dhe i perkores je, se na ke ndritur si nje yll, dhe
u-tregove si shembell e Kryeprifterve, i urte
Shen Josëf, te gjithe i ndriçove dhe i mesove ti,
lira e Shpirtit Shenjt. Lutju Krishtit Perendi, te
shpetohen shpirtet tona.
k.

Gjergji i Malese, A ti yne Oshenar.

PGRLGSHORJA E GJERGJIT TG MALESG,
T. T. IV, EN SI PATER AKRIVOS
Ti o Ate pikerisht, u-tregove shembell e Zotit,
se e more Kryqin tent, dhe pasove Zotin Krisht,
dlie vepra çfaqe per mesim, qe te çkujdësemi per
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trup, se shkon me nxitlm, dhe te kujdësemi per
shpirt, se eshte i pavdekur; pra shpirti yt po gezohet tok me Gngjejte, o Ate Gjerq i lumur lavdl me ty.
5. Klavdi dhe Diodori, Deshmoret e Shenjte.
6. Eftiku, A ti yne Oshenar, kryepeshkopi i Kostandinopojes.
7. Kaliopi, Deshmori i Shenjte.

PGRLGSHORJA E SHGN KALIOPIT,
T. IV, TAKHI PROKATALLAVE
Deshmoret e tu o Zot, me vojtje lot e mundim,
kurore te ndriçime prej teje muarne, si roge dhe
si çperblim; se me fuqine tende, i rrezuan tiranet;
edhe i shtypne djajte, e kuximt’ e te dobet; ata
per në po te luten o Krisht Perendi, te shpetohen
shpirtet tona.
8. Herodioni, Agabi, Rufi, Asinkreti, Flegonti dhe
Hermeu, prej te Shtatedhjete Apostujve.
9. Eupsiku i Kesarise, Deshmori i Shenjte.
10. Terenti, Pompeji dhe shoket e tyre, Deshmoret
e Shenjte.
11. Antipa, Hierodeshmori i Shenjte, peshkopi i Pergames.
12. Basili, A ti yne Oshenar, peshkopi i Paros.

PGRLGSHOR-JA E BASILIT TG PAROS,
T. T. IV, EN SI PATER AKRIVOS
Ti o Ate pikerisht, u-tregove shembell e Zotit,
se e more Kryqin tent, dhe pasove Zotin Krisht,
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dhe vepra çfaqe per mesim, qe te çkujdësemi per
trup, se shkon me nxitim, dhe te kujdësemi per
shpirt, se eshte i pavdekur; pra shpirti yt po gezohet tok me Gngjejte, o Shen Basil i lumur lavdl
me ty.
13. Martini, A ti yne i Shenjte, Papa i Romes.

PGRLGSHORJA E SHGN MARTINIT,
T. IV, KANONA PISTEOS
Kanun i beses, edhe kor’ e butesise, mesonjes i
perkores, ndrite perpara besnlkeve, me te verteten e puneve; perandaj i fitove me perunjesine te
lartat, me varferine te pasurat. At’ i lavderuar
Patrik Martin, lutju Zotit Krisht Perendi, te
shpetohen shpirtet tona.
H . Aristarku, Pudi dhe Trofimi, prej te Shtatedhjete Apostujve.
15. Kreskenti, Deshmori i Shenjte.
16. Agapa, Irena dhe Kionia, Deshmoret e Shenjta,
Virgjeresha dhe motra.

PGRLGSHORJA E SHGN IRENGS,
T. IV, TAKHIPROKATALLAVE
Deshmoret e tua o Zot, me vojtja lot e mundlm,
kurore te ndriçime prej teje muarne, si roge dhe
si çperblim; se me fuqine tende, i rrezuan tiranet;
edhe i shtypne djajte, e kuximt’ e te dobet; ato
pcr në po te luten o Krisht Perendi, te shpetohen
shpirtet tona.
17.

Simeoni i Persides, Hierodeshmori i Shenjte.
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PGRLGSHORJA E SIMEONIT TG PERSIDGS,
T. IV, TAKHI PROKATALLAVE
Deshmori yt o Zot, ms vojtje lot e mundlm, kurore te ndriçime prej teje mori sot, si roge dhe si
çperblim; se me fuqine tcnde, ka rrezuar tiranet,
dhe ka dermuar djajte, e kuximt’ e te dobet; ay
per në po te lutet o Krisht Perendi, te shpetohen
shpirtet tona.
18. Joani, A ti yne Oshenar.

PGRLGSHORJA E JOANIT OSHGNARIT,
T.T.IV, EN SI PATER AKRIVOS
Ti o Ate pikerisht, u-tregove shembell e Zotit,
se e more Kryqin tent, dhe pasove Zotin Krisht,
dhe vepra çfaqe per mesim, qe te çkujdësemi per
trup, se shkon me nxitlm, dhe te kujdësemi per
shpirt, se eshte i pavdekur; pra shpirti yt po gezohet tok me Gngjejte, o Shen Joan i lumur lavdi
me ty.
19. Pafnuti, Hierodeshmori i Shenjte.
20. Theodori i Trikines, A ti yne Oshendr.

PGRLGSHORJA E THEODORIT TG TRIKINGS,
T. T. IV, EN SI PATER AKRIVOS
Ti o Ate pikerlsht, u-tregove shembell e Zotit,
se e more Kryqin tent, dhe pasove Zotin Krisht,
dhe vepra çfaqe per mesfm, qe te çkujdësemi pcr
trup, se shkon me nxitim, dhe te kujdësemi per
shpirt, se eshte i pavdekur; pra shpirti yt po ge-
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zohet tok me Gngjejte, o Theodor i lumur lavdi
me ty.
21.
22.

Jenari, Deshmori i Shenjte, me shoket.
Theodori Sikeoti, A ti yne Oshendr.

PGRLGSHORJA E THEODORIT SIKEOTIT,
T.IV.
U-tregove i Shenjte prej foshnjerise, i stolisur
me hiret e miresise; boten e mbushe me driten e
shënjave, dermove çetat e g“jithe demoneve, o i
bekuar Theodor; pra lutju Zotit Krisht, qe te meshirohemi.
28. Shen Gjergji Tropepruresi, Deshmori i Math i
lavderuar.

PGRLGSHORJA E SHGN GJERGJIT, T. IV.
Si çlirimtar i roberve dhe mprojtes i te vobëkeve, mjeku i te semureve dhe perluftar i mbrëterve, Deshmor i Math Shen Gjerq Tropeprures,
nermjeto perpara Kristit Perendi, te shpetohen
shpirtet tona.
THIRRTORET, T. I, TON URANION
Prenvera dhe e verteta po na shkelqejne sot,
me bese dhe me shprese perseritet krijesa, prej
Krishtit jetedhenes dhe Shpetimtar, se Shen
Gjergji Deshmor i Math, i frymesuar me bese
dhe trimeri, i dermoj gjith’ armiqt’ e tij.
Ushtar i Mbretit te qellit ke qene o Shen Gjerq,
dhe gjthe ushterite kundreshtare i munde, u-çfaqe kryetrim i Krishtit me nam, me dhuraten e
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Shpirtit Shenjt, edhe me hirin e Zotit bere çudi,
nermjeto edhe shpetona pra.
U fal sherime atyre, qe te kerkojne hir, Shen
Gjerq Deshmor i lumur, si per shpirtet dhe trupet, te gjithe i perkrah sa vijne me zell, dhe perikin me bes’ e mall, dhe lypin mprojtje prej teje
nga çdo rezik, o kurore e Deshmoreve.
LAVDI, T. I. Ke veperuar sipas emrit, o Shen
Gjerq ushtar i Krishtit: E more Kryqin mi supet,
i çkule drizat e paganeve, e lerove vreshten, dhe
solle peme te shuma per besniket. Pra nermjeto
per paqen e botes, dhe per shpetimin e shplrtsve tona.
TANI, e Pesedhjetores.
PASVARGJET, T. II, IKOS TU EFRATHA
Mblidhuni sot ketu, Shen Gjergjin ta kremtojme, se i duroj mundimet, dhe e fitoj kuroren, dhe
lutet gjithenje per në.
Lum’ ti o kryetrim, Shen Gjerq i lavderuar, per
gas u-vleresove, prej Krishtit jetedhenes, si nje
Deshmor i Math me nam.
0 gjeneral i math, Shen Gjerq i lavderuar, gezohu se je mprojtje, perikje dhe perkrahje, dhe
mburrje e besnikeve.
LAVDI. Mprona nga çdo rezlk, prej ngasjeve
t’ armikut, qe na mundojne shpirtin, edhe na
nxijne jeten, Shen Gjerq Deshmor i Math me
nam.
TANI, e, Pesedhjetores.
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NDGNJGSORET, T. I, TON TAFON SU
Na lindi me gezim, ver’ e embel e hirit, na ndriti me lavdi, Pashk’ e Madhe per boten, dhe ja tani
na shkelqën, dit’ e kremte e ndriçime, plot me
lavderlm, e kryetrimit te Krishtit, eni gjithe pra,
qe ta kremtojme me bese, Deshmorin e Math
Shen Gjerq.
LAVDI DHE TANI, e Pesedhjetores.
T.III, THIAS PISTEOS
Plot me bes’ e mall, per Shpetimtarin, dhe me
flag’ e zell, i frymesuar, i dermove statujat e paganeve; dhe ne arene deshmove per Zotin Krisht,
o kryetrlm i trishlumur Shen Gjerq i Math; o
Deshmor me nam, perpara Perendise nermjeto,
tu fale besnikeve meshire dhe shpetim.
LAVDI DHE TANI, e Pesedhjetores.
T. IV, KATEPLLAJI IOSIF
Si lerove me kujdës, çdo porrosi te Zotit Krisht,
e perndave mallin tent, ner te vobeket pa kursim,
edhe fitove lavdln’ e Perendise; pra me shiguri,
dolle ne shesh o kryetrlm, per lufte dhe mundlm,
Shen Gjerq Deshmor i Math me nam, edhe u-bere
shok ne pesimet dhe ne Ngjalljen e Krishtit; dhe
Mbreterine, e trashegove, dhe nermjeton per te
gjithe në.
LAVDI DHE TANI, e Pesedhjetores.
SHKALLESA KREMTORE, T. IV
Qe prej djalerise, shume pasione mc leftojne,
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po ti perkrah-me dhe shpetome, o Shpetimtari im.
Ju qe urreni Sionen, do te turperoheni prej Zotit, dhe do te fishkeni si bari ne zjarr.
LAVDI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, merr
jete çdo shpirt, dhe lartesohet ne paqesi, dhe ndriçohet prej njesise Trinisore mistikerisht.
TANI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, rjedhin
burimet e hirit, dhe vaditin tere kriesen per jetelindje.
PARGVARGU. I drejti do te lulezonje si fenik,
edhe do te rritet si dellinja e Libanit.
UNGJILLI I MGNGJEZIT PAS LUKAJT
Zoti u-tha Dishëpujve: Ruajuni nga njërezit,
se do tju kapin, dhe do tju ndjekin, dhe do t ju dorezojne neper sinagoja dhe neper burgje, dhe do
tju shpien perpara mbrëterve dhe princerve per
emrin tim. Dhe kjo do tju behet per deshmim.
Vendosni pra ne zemrat tuaja te mos paremejtoni se qysh do te mproheni, se une do tju jap goje
dhe urtesi, te cilen nuke do te mundin ta perballin kundershtaret tuaj. Dhe do te dorezoheni edhe prej prlnderve edhe vellëzerve dhe gjirinjve
dhe miqve, edhe disa prej jush do te vriten, dhe
do te jini te urryer prej te gjitheve per emrin tim,
po asnjë qime e kokes suaj nuke do te humbase.
Do ta zoteroni shpirtin me durimin tuaj.
Psalmi 51 pa ze.

LAVDI. Me nermjetimet e Athloforit, o meshireplot, shuaji paudhesit’ e mia.
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TANI. Me nermjetimet e Hyjllndeses, o meshireplot, shuaji paudhesft’ e mia.
Meshirome, o Perendi m eshireplot, edhe shuaji paudhesit* e m ia.

T. II. Tere krijesa ndrit, dhe Kisha e stolisur,
me lulet e prenveres, po i therrët Shen Gjergjit:
Pcrhere nermjeto per në.
SHKURTORJA, T. IV, 0 IPSOTHIS
Si u-stervite mire prej Shpetimtarit, u-bere
bujk i lavderuar i ares, dhe pemet e virtutave i
mblodhe me mall; mbolle dyke derdhur lot, kore
gas dhe defrime; u-mundove derdhe gjak, dhe
fitove Jesune, me nermjetimin tent o Shenjt i
Math, merr per te gjithe, ndjesen e mekatave.
SHTGPIA
More si shembell Krishtin, dhe vdiqe si ushtar
i tij per njerezine, o Shen Gjerq Deshmor i Math.
Pra te lavderojme me bese, si nje mprojtes te palodhur, dhe te lutemi te nermjetosh pa pushuar
perpara Perendise, qe te na dhuronje ndjesen e
mekatave.
SINAKSARI
Me njezët e tri te ketl muaji, kujtojme Shen
Gjergjin e lavderuar, Deshmorin e Math edhe
Tropepruresin.
Gjithe sot, kujtojme Valerin, Deshmorin e
Shenjte.
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Gjithe sot, kujtojme Anatolin dhe Protoleontin, Deshmoret e Shenjte.
Gjithe sot, kujtojme Athanasin e Mageve,
Deshmorin e Shenjte.
Gjithe sot, kujtojme Gliqerin Bujkun, Deshmorin e Shenjte.
Gjithe sot, Shen Donati dhe Shen Therini e
mbaruan jeten te vrare me shpate.
Me nermjetimet e tyre, o Perendi, meshirona. Amm.
ZBRITGSORET, T. I, ANASTASEOS IMERA
I. Dit’ e Ngjalljes sot na ndriti, ngazellohuni
pra, Pashka e Zotit Pashka; se ja prej vdekjes jeta vjen, dhe prej dheut lart ne qell, na shpuri me
kenge mundese Zoti Krisht, Shpetimtari i
shpirteve.
III. Eni pini uje krejt te re, qe s’ e nxori prej
shkembit, shkopi çuditerisht, po qe buron si rekë,
nga varri i Zotit Jesu Krisht, i cili na fal sherim.
IV. Nga fron’ i qellit o Profët, perendifoles
Abakum, eja sot me në dhe tregona, driten edhe
Gngjellin, i cili sheshit lajmeron: Sot i ka ardhur
shpetimi botes, se Jesu Krishti u-ngjall, si Perendl dhe Zot.
V. Mengoni me nate dhe eni, dhe le t’ i shpiem
kendime, si myrre Zotit ne varret, qe ta shohim
Zotin Krisht qe na ndrit si dlell dhe na fal, jeten
dhe paqen te gjitheve.
VI. Kur zbrite gjer ne funt te dheut ne Ferr,
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dhe dermove gjithe llozet e burgut, çlirove te gjithe skllevet o Krisht, edhe pas tri ditsh prej balenes si Jonaj, dolle jashte nga varri.
VII. Tre Djemat midis flages i mproj me shi,
dhe vete u-be njerf, dhe pesoj si në, dhe me pesimin shpetimtar, na stolisi me jeten qe nuke vdes, i
vëtemi Perendi i bekuar, i Aterve lavdi me ty.
VIII. Dit’ e sotme esht e shenuar e shenjte, e
para dit’ e javes, qe mbreteron mi te kremtet,
permi dhene kudo, panalr i panaireve lart ne qell;
sot pra e bekojme, per jete Jesu Krishtin.
Nje Gngjell i therriste, hirplotes pa pusfmar, gezohu
Virgjereshe, dhe prape te thorn gezohu, se Biri y t u-ngjaU
qe prej varrit i tridiçim.

IX. Ndriçohu ndriçohu, qytët i ri Jerusalëm,
se lavdia e Zotit, permi ty ka lindur sot. Valle kecë, dhe gezohu Sion, ti o Mari, Nen’ e Perendise,
defrë per ngjalljen e Birit tent.
DGRGIMGSORET, T. II, TIS MATHITES
Prenvera na gezon tani, dit’ e madhe e Zotit,
dhe Ngjallja prej se vdëkuresh, na shkelqën per
Pashke, edhe na shpuri ne qellin, tok me të na ka
ardhur, edhe e kremt’ e ndriçime, e Deshmorit
te Math kryetrlm Shen Gjerq, beserisht e lusim
pra qe te gjithe, se ashtu vleresohemi, per Parajsen e Krishtit.
Pastdj e Pesedhjetores.

LAVDGRIMET, T. II, OTE EK TU KSILLU
Passi e kremtuam lavderisht, diten e bekuar te
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Pashkes, me brohorl dhe me gas, prape le ta lusim sot, diten e ndriçime, te Deshmorit te Math
Shen Gjerq, me luT e kurore, le ta presim mundesin e kryqesatave, qe me nermjetimet e tija, te
fitojme ndihme dhe mprojtje, hirin edhe ndjesen
e mekatave.
Veten e blatove ploterlsht, i sakrifikove te gjitha, çdo gas dhe çdo lumeri, si nje hollokost te
math, te gjall’ e plot me shpirt, te pelqyer prej Zotit Krisht, dhe prej Perendise, dhe u-bere nermjetar, per çdo mekat dhe çdo faj, edhe na shpeton
nga furtunat, në qe te hymnojme me bese, o Shen
Gjerq i lumur o Deshmor i Math.
Faren e lerove me kujdës, qe te kishte mbjellur
ne shpirtin, Zoti Jesu Shpetimtar, dhe e shtove
me mundim, me vojtje dhe me deshmim, se me
ment e me urtesl, ne arkat qellore, mblodhe pasuri dhe mall, dhe i gezon tani, ti pra o Deshmor
i degjuar, prane Perendise perkrahna, edhe falna nd jesen e mekatatve.
Eja o Shen Gjerq Deshmor i Math, edhe nga
nevojat e ndryshme, me nermjetim edhe hir, na
shpeto dhe na çliro, nga çdo shtrenglm dhe rezik,
dhe largona prej shplrteve, çdo helm dhe trazire,
ndjesen e mekatave, na fal edhe na dhuro, qe te
te hymnojme me bese, dhe me brohori dhe me
buje, o Shen Gjerq i lumur o Deshmor i Math.
LAVDI, T. T. I. Lindi vera, eni te defrejme;
shkelqeu Ngjallja e Krishtit, eni te ngazellohemi;
na ardhi dita e Shen Gjergjit, eni ta kremtojme
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mistikerisht. Se si nje ushtar i mire, leftoj kunder
tiraneve dhe i mundi, dhe pesoj si Shpetimtari
Jesu Krisht; nuk i ardhi keq per enen prej balte,
po e çveshi dhe e dermoj me vojtje. Ati pra le t’i
therresim: Lutu o Deshmor dhe Athlofor, te shpetohen shpirtet tona.
TANI. Ardhi dit’ e shenjt’ e Ngjalljes, le te
ndriçohemi prej panairit, edhe eni te pershendoshemi; çpallim sot vllazerl, me sa na kane meri,
le t’ i ndjejme te gjitha diten e Ngjalljes, dhe le
te therresim sot: U-ngjall nga varri Zoti Krisht,
me vdekje vdekjen dyke shkelur, edhe te varrosurve, nje jet’ u dhuroj te re.
HYRTORJA
Ner Kishet e bekoni Perendine, Zotin prej burimit te Israelit. Shpetona o i Bir’ i Perendise, qe
u-ngjalle se vdëkuresh, në qe te kendojme, Alilluia.
SHKURTORJA, T. T. IV, I KE EN TAFO
0 i pavdekur qe zbrite ne varr per në, ti e dermove Sketerren o Zot perdhë, dhe u-ngjalle si fitimtar o Krisht Perendi, edhe Grave me myrra u
thirre Gezohuni, dhe u dhurove paqen qellore Dishëpujve, ti qe u fale Ngjalljen te rëneve.
APOSTULLI
Le te defrenje i drejti me Zotin. Degjoma zerin, o Perendi.
Prej Akteve te Apostujve.
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M’ ate kohe, mbreti Herod i kapi dhe i mundoj
disa besnike te Kishes, edhe e vrau me shpate Jakobin, te vcllane e Joanit. Edhe kur e pa qe kjo
gje u kishte pelqyer Judenjve, vendosi ta kape
edhe Pjetrin; edhe ishin ditet e Bukes se Pambrujtur; edhe e kapi, dhe e hodhi ne burg, edhe
vuri kater togje ushtaresh ta ruanin, se deshte
ta nxirte perpara popullit pas Pashkeve. Keshtu
pra, e ruanin Pjetrin ne burg; edhe besniket e
Kishes benin lutje te nxehta per ate. Edhe kur
arriu dita, qe ta nxirte Herodi perpara popullit,
ate nate Pjetri, i lidhur me dy vargonj, po flinte
midis dy ushtaresh, edhe gardianet e ruanin burgun perpara deres. Edhe befas ja ku ardhi Engjelli i Zotit, edhe nje drite vetetiu ne atë vent,
edhe Cngjelli e goditi Pjetrin ne brinje, dhe i tha:
“Ngrehu shpejt.” Edhe menjehere i rane vargonjte prej duarve. Dhe Engjelli i tha perserl:
“Veshu dhe mbathu.” Dhe Pjetri u-vesh edhe umbath. Pastaj Engjelli i tha: “Tani peshtillu me
roben dhe eja pas meje.” Dhe Pjetri i ra pas,
edhe dolli, dhe nuke dinte se ishte e vertete apo
enderr. Dhe passi shkuan rojen e pare dhe te dyte, arrine ne porten e hëkurte, e cila shpinte ne qytët, edhe e cila u-hap vete vetiu; dhe duallne me
nje ruge; dhe befas Cngjelli u-largua prej tij.
Edhe Pjetri ardhi me vete, dhe tha: “Tani e di me
te vertete qe Zoti ma dergëj Engjellin, dhe me
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shpetoj nga dora e Herodit edhe nga qellimet e
Judenjve.,,
UNGJILLI PAS JOANIT
Zoti u-tha Dishëpujve: Kjo eshte porrosia ime,
doni njerjatrin. Neqoftese bota ju urrën, dijeni
se mua me ka urryer më pare se ju. Sikur te ishit
prej botes, bota do tju deshte si te sajte, po meqëneqe nuke jini prej botes, nga e cila ju kam
zgjedhur une, perandaj bota ju urrën. Kujtojeni
fjalen, qe ju thashe. Nukc ka sherbetor më te
math se i Zoti. Ata, qe me kane ndjekur mua, do
tju ndjekin edhe ju. Ata, qe kane ruajtur f jalen
time, do ta ruajne edhe tuajen. Edhe keto te gjitha do tjua bejne per emrin tim, se nuk e njohin
atë, qe me ka derguar. Sikur te mos kisha ardhur
dhe te mos u kisha folur, nuke do te kishin mekat. Po tanl nuke kane mehane per mekatin e tyre. Ay, qe me urrën mua, urrën edhe tim-Ate. Sikur te mos kisha bere perpara tyre veprat, te cilat nuk i ka bere asnjë tjater, nuke do te kishin
mekat, po tanl edhe i kane pare veprat edhe me
kane urryer edhe mua edhe tim-Ate. Edhe keshtu
mbushen f jalet e shkruara ne ligjen e tyre, qe
me urryen darovisht. Edhe kur te vinje Ngushellimtari, Shpirti i se vertetcs, qe dergohet prej
Atit, te cilin do tjua dergonj une me anen e Atit,
ay do te deshmonje per mua. Po edhe ju deshmoni, se kini qene me mua qe ne krye. Kcto jua thashe, qe te mos skandalizoheni. Do tju nxferin
jashte sinagojave, edhe vjen ora, ne te cilen ata,
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qe do tju vrasin, do te mburren se i bene nje sherbim Perendise.
KUNGATORJA
I drejti do te kujtohet per jete.
SH6N1M. Kur bie Shen Gjergji ne Kreshmet, kremtohet gjithenjë pas Pashkes se Madhe.
24. Elisabeta, Nena jone Oshenare dhe çudibërese.

PGRLGSHORJA E ELISABETGS OSHGNARES,
T. T. IV, EN SI MITER AKRIVOS
Ti 0 Nene pikerisht, u-tregove shembell e Zotit,
se e more Kryqin tent, dhe pasove Zotin Krisht,
dhe vepra çfaqe per meslm, qe te çkujdësemi per
trup, se shkon me nxitim, dhe te kujdësemi per
shpirt, se eshte i pavdekur; pra shpirti yt po gezohet tok me Gngjejte, Elisabët' e Shenjte lavdi me ty.
25.

Shen Marku Ungjillori.

PGRLGSHORJA E SHGN MARKUT, T. III.
Shen Mark Apostull dhe Ungjillor, lutju Zotit
tone Jesu Krisht, tu fale shpfrteve tona, ndjesen
e mekatave.
THIRRTORET, T. T. IV, TI IMAS.
Si te te levdojme o Apostull? Si nje qell qe na
tregove, çdo lavdi te Zotit Krisht; shkrepetim qe
e shkelqeve, tere boten me ndriçfm; si re e cila
derdhi shi prej qfellit; si ene plot me vere te çudlçime, qe u jep defrim dhe urtesf, zëmrave dhe

P R IL L I

649

gjithe shpirteve. Te lutemi, nermjeto per në dhe
na shpeto.
Si te te levdojme, o Apostull? Meshetar per sakramentat, perendore te Jesujt; themeltar i Krishterimit, qe ne Kishen predikon; qe pllakat ke latuar te kumandave, qe ligjen ke perhapur, dhe
nje hir te ri, qe nga Sion’ e Profëteve, e prokllamove o Ungjillor. Te lutemi, nermjeto per në dhe
na shpeto.
Si te te levdojme o Apostull? Si thesar te pasurive, te panumerta ne qell; a si mjek a si sheronjes, per çdo zemer dhe çdo shpirt; si shokun e
Shen Pjetrit dhe leçitesin, e dogmave te mirelajmeruara; tituj ke te shum’ o Shen Mark, dhe je
nje pus i virtutave. Te lutemi, nermjeto per në
dhe na shpeto.
Si te te levdojme o Apostull? Si Dishepull qe leçite, Shpetimtarin Jesu Krisht; si nje mjek qe
pasionet, i sheron per çdo besnik; si diell shpirteror qe na ndriçon me gas; kollone dhe themël
i gjithe Kisheve; ti qe na e shkrove o Mark, Ungjillin e Zotit Jesu Krisht. Te lutemi, nermjeto
per në dhe na shpeto.
Si te te levdojme o Apostull? Meshetar i urtesise, i vertete dhe besnik, ti na shkrove na leçite,
çdo mesim dhe porrosi, kollon’ e gjithe Kisheve te
Zotit Krisht, keshtjëll’ e patronditur e besnikeve. Te shuma dhe te panumerta dhuratat e doktrinave. Te lutemi nermjeto per në dhe na shpeto.
LAVDI, T. II. 0 Ungjillor Shen Mark, o Apo-
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stull i Shenjte, pasonjes i Shen Pjetrit, qe na leçite fjalet, e Zotit tone Jesu Krisht.
PASVARGJET, T. T. IV, 0 TU PARADOKSU
Ç’ eshte kjo çudl dhe kjo habl! Ay qe ishte m’ i
ri, na u-çfaq Apostull i math, Ungjillor i Kisheve,
shpetimtar i njëresve; me predikime, kombet i
kthen ne fe, me tonje Kryqi, boten perpjët’ e
ngre. Oh ç’ fare gjah te math, na i solli Zotit
Krisht ky Shenjt i Math! Pra ate e lusim sot, me
brohorl dhe mall.
Ç’ eshte kjo çudi dhe kjo habi! Na e dergoj Zot’
i Math, Ungjillorin Shen Mark me nam, dele midis ujqerve, po ay nuk u-tremp aspak; bishat i
beri, shqerra me bes’ e fe, boten e tere, me predikim e ndroj. Sa vepra pa treglm, na ke ber’ o
Apostull i Zotit Krisht! Pra atë e lusim sot, me
brohorl dhe mall.
Ç’ eshte kjo çudl dhe kjo habl! Si pus per në po
buron, uj’ e vala me urtesl, per te gjithe njërezit,
Ungjillori i Zotit Krisht; prej tij doktrinat, rjedhin posi lumënj, hir dhe sherime, kunder lengatave. Se vepra me lavdl, dhe çudi ke bere o Shen
Mark me nam! Pra atë e lusim sot, me brohori
dhe mall.
LAVDI, T. II. Ejani sot ketu, Shen Markun ta
kremtojme, se predikoj Ungjillin, perhapi Krishterimin, si Apostull dhe Ungjillor.
LAVDI DHE TANI, e Pesedhjetores.
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NDGNJGSORE, T. I, TON TAFON SU
I Shenjti Apostull, qe na shkrove Ungjillin, dhe
boten e ndriçon, me mesimet e tua, Shen Mark i
madhi Apostull, Ungjillor dhe Patrlk me nam,
te nderojme pra, me hymne dhe mellodira, dhe te
lutemi, qe te na falen mekatat, te gjithe besnlkeve.
LAVDI DHE TANI, e Pesedhjetores.
T.T.I, TON SINANARKHON
Apostullin Shen Mark le ta lavderojme sot,
Ungjillorin e Fjales edhe leçltesin, predikonjesin e kombeve kudo mi dhë, se na mesoj dhe na
tregoj, si ta njohim Zotin Krisht te vëtemin Bir
te Zotit, dhe nermjeton prane tij pa prere, per
shpetimin e besnikeve.
LAVDI DHE TANI, e Pesedhjetores.
SHKALLESA KREMTORE, T. IV
Qe prej djalerise, shume pasione me leftojne,
po ti perkrah-me dhe shpetome, o Shpetimtari im.
Ju qe urreni Sionen, do te turperoheni prej Zotit, dhe do te flshkeni si bari ne zjarr.
LAVDI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, merr
jete çdo shpirt, dhe lartesohet ne paqesi, dhe ndriçohet prej njesise Trinisore mistikerisht.
TANI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, rjedhin
burimet e hirit, dhe vaditin tere kriesen per jetelindje.
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PARGVARGU. Fama e tij u-perhap ne tere boten.
UNGJILLI I MGNGJEZIT PAS MARKUT
Zoti tha:“ Ay, qe do te vinje pas meje, le ta mohonje veten e tij, dhe le ta ngrere Kryqin e vete,
dhe le te me bjere pas. Se ay, qe do ta shpetonje
jeten e vete, do ta humbase; po ay, qe do ta humbase jeten e vete per mua dhe per Ungjillin, ay
do ta shpetonje. Se ç’ dobi do te kete njeriu, ne
fitofte boten e tere dhe ne humpte shpirtin e vate? Se nuke ka çmim, me te cilin ta bleme shpirtin prape. Pra, kush te kete turp per mua dhe per
f jalet e mia ne kete brez mekatar, edhe i Biri i
njeriut do te kete turp per ate, kur te vinje me
lavdine e Atit, i rethuar prej Gngjejve te Shenjte.” Edhe u thoshte: “Me te vertete po ju them se
disa prej atyre, qe ndodhen ketu, nuke do ta
ngjerojne vdekjen, po do ta shikojne te gjalle
Mbreterine e Perendise, kur te vinje me fuqi.”
Psalrni 51 pa ze.

LAVDI. Me nermjetimet e Apostullit, o meshireplot, shuaji paudhesit’ e mia.
TANI. Me nermjetimet e Hyjlmdeses, o meshireplot, shuaji paudhesit’ e mia.
Meshirome, o Perendi meskireplot, edhe shuaji paudhesit’ e mia.

T. II. 0 Ungjillor Shen Mark, leçites i degju-
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ar, shpetona nga reziket, nga helmet e lengatat,
dhe grackat e demoneve.
SHKURTORJA, T. IV, EPEFANIS SIMERON
0 Shen Mark o Apostull, i Shpetimtarit, ndrite
me Shen Pjetrin tok, te gjithe njërezit mi dhë,
dhe erresiren e çduke krejt, kur e perhape, Ungjillin e Zotit Krisht.
SHTGPIA
Si Dishepull i Shen Pjetrit, edhe leçites i Shpetimtarit, i shgurove te tronditurit permi shkembin e se vertetes. Te lutemi pra, shpetona nga leqet e armikut, tregona driten e shpetimit, se ti e
ke ndritur tere boten, kur e perhape Ungjillin e
Zotit Krisht.
SINAKSARI
Me njezët e pese te keti muaji, kujtojme Shen
Markun, Apostullin dhe Ungjillorin.
Gjithe sot, kujtojme Makedonin, Atin tone te
Shenjte, Patrikun e Kostandinopojes.
Gjithe sot, kujtojme Niken, Deshmorin e
Shenjte.
Gjithe sot, kujtojme te Tete Oshenaret, Anakoretet edhe Deshmoret e Shenjte.
Me nermjetimet e tyre, o Perendi, meshirona. Amln.
ZBRITGSORET, T. I, ANASTASEOS IMERA
I. Dit’ e Ngjalljes sot na ndriti, ngazellohuni
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pra, Pashka e Zotit Pashka; se ja prej vdekjes jeta vjen, dhe prej dheut lart ne qell, na shpuri me
kenge mundese Zoti Krisht, Shpetimtari i
shpfrteve.
III. Eni pini uje krejt te re, qe s’ e nxori prej
shkembit, shkopi çuditerlsht, po qe buron si rekë,
nga varri i Zotit Jesu Krisht, i cili na fal sherim.
IV. Nga fron' i qellit o Profët, perendifoles
Abakum, eja sot me në dhe tregona, driten edhe
Gngjellin, i cili sheshit lajmeron: Sot i ka ardhur
shpetimi botes, se Jesu Krishti u-ngjall, si Perendl dhe Zot.
V. Mengoni me nate dhe eni, dhe le t’ i shpiem
kendime, si myrre Zotit ne varret, qe ta shohim
Zotin Krisht qe na ndrit si diell dhe na fal, jeten
dhe paqen te gjltheve.
VI. Kur zbrite gjer ne funt te dheut ne Ferr,
dhe dermove gjithe llozet e burgut, çlirove te gjithe skllevet o Krisht, edhe pas tri ditsh prej balenes si Jonaj, dolle jashte nga varri.
VII. Tre Djemat midis flages i mproj me shi,
dhe vete u-be njeri, dhe pesoj si në, dhe me pesimin shpetimtar, na stolisi me jeten qe nuke vdes, i
vëtemi Perendi i bekuar, i Aterve lavdi me ty.
VIII. Dit’ e sotme esht e shenuar e shenjte, e
para dit’ e javes, qe mbreteron mi te kremtet,
permi dhene kudo, panair i panaireve lart ne qell;
sot pra e bekojme, per jete Jesu Krishtin.
Nje GngjeU i therriste, hirplotes pa pushuar, gezohu
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Virgjereshe, dhe prape te thom gezohu, se Biri y t u-ngjall
qe prej varrit i tridiçim.

IX. Ndriçohu ndriçohu, qytët i ri Jerusalëm,
se lavdia e Zotit, permi ty ka lindur sot. Valle kecë, dhe gezohu Sion, ti o Mari, Nen’ e Perendise
defrë' per ngjalljen e Birit tent.
DGRGIMGSORET, T. III, EPESKEPSATO
Si nje bir i Pjetrit Math, te parit te Dishëpujve, fitove hir dhe pasuri, dhe i perndave pa kursim, edhe i pari ne Misir, Ungjillin e leçite, dhe
ndrite Egiptasit.
Peistdj thuhet e Pesedhjetores.

LAVDGRIMET, T. I, TON URANION
Ne tere dhen’ u-degjua nami yt o Shen Mark,
o Apostull i lumur, qe perhape Ungjillin, dhe dogmen Orthodokse qe na leçlt, Atin Birin dhe Shpirtin Shenjt, qe adhurojme te gjithe mistikerlsht,
si Trinln’ e bashkeqënshime.
Si Ungjillor te shkelqyer te Zotit Jesu Krisht,
dhe si nje yll te ndriçim t’ orizontit te Kishes, te
quajme te gjith’ o Mark Ungjillor, dhe nga shpirti ndriçohemi, se nermjeton dhe na fal gjithenjë
shpetfm, edhe ndjese te mekatave.
E more Kryqin mi supet si na tha Zoti
Krisht, dhe dolle faqebardhe dhe fitove kuroren,
me djerse dhe mundime Mark Ungjillor, dhe
keshtu trashegon ne qell, Parajsen tok me Shenjtoret dhe nermjeton, per shpetimin e besnikeve.
LAVDI, T. T. II. Buzet te derthne hir, o Un-
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g-jillor i Shenjte, edhe Barl u-bere, edhe kudo leçite, nje Perendl dhe nje Trini
TANI, e Pesedhjetores.
HYRTORJA
Ner Kishet e bekoni Perendine, Zotin prej burimit te Israelit. Shpetona o i Bir’ i Perendise, qe
u-ngjalle se vdëkuresh, në qe te kendojme Alilluia.
SHKURTORJA, T. T. IV, I KE EN TAFO
0 i pavdekur qe zbrite ne varr per në, ti e dermove Sketerren o Zot perdhë, dhe u-ngjalle si
fitimtar o Krisht Perendi, edhe Grave me myrra
u thirre Gezohuni, dhe u dhurove paqen qellore
Dishëpujve, ti qe u fale Ngjalljen te rëneve.
APOSTULLI
Fama e tij u-perhap ne tere dhene. Qelli tregon
lavdine e Perendise.
Prej Letres I se Pergjithme te Pjetrit.
Vellezer, perunjuni nene doren e forte te Perendise, qe tju lartesonje me kohe. Lerjani ati te
gjitha kujdesjet tuaja, se ay interesohet per ju.
Rrini esell, dhe vigjelloni, se djalli, armiku juaj,
ulerin si luan, edhe shetit, edhe kerkon te gelltite nonjë nga ju; atë kundreshtojeni, dhe qendroni te patundur ne bese, dyke ditur qe keshtu po
perpiqen, edhe vuajne te gjithe vellëzerit tuaj ne
bote. Dhe Perendia, i cili dhuron çdo hir, dhe i ci-
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li ju thirri ne lavdine e perjetme te Jesu Krishtit
ju, qe kini pesuar pak, ay ju stervitte, ju perkrahte, ju forcofte, dhe ju themelofte. E ati eshte lavdia dhe fuqia ne jetet e jëteve. Amln. Ju shkrova
me pak fjale me anen e Silvanit, vellajt tone besnlk, ashtu si e gjykonj punen, edhe ju shiguronj
edhe ju deshmonj qe ky hir, ne te cilin qendroni,
eshte me te vertete i Perendise. Besniket e Kishes
ne Babillonl dhe Marku, im-bir, ju dergojne te
fala. Pershendoshni njerjatrin me puthje dashurie. Paqe mi ju te gjithe qe jini me Krishtin Jesu.
UNGJILLI PAS LUKAJT
Zoti u-tha Dishëpujve: “Ay, qe ju degjon ju,
me degjon mua; dhe ay, qe ju perbuz ju, me perbuz mua; dhe ay, qe me perbuz mua, perbuz atë,
qe me ka derguar.” Edhe te Shtatedhjetet ukthyen prape me gas, edhe i thane: “0 Zot, eclhe
demonet na binden me emrin tent.” Edhe Jesuj
u tha: “E pashe Satanin qe u-rezua nga qelli si
rufë. Ja ku ju jap fuql te shkelni mi gjerperlnj
edhe agrepe dhe mi tere poteren e armikut, edhe
asgjë nuke do tju benje dem. Po mos u-gezoni
per ketë, qe frymat ju binden, po u-gezoni me teper qe emrat tuaja jane shkruar ne qell.” Edhe
m’ atë ore, Jesujt iu-gezua shpirti, dhe tha: “Te
perhironj, o Ate, o Zot i qellit edhe i dheut, qe
keto ua ke fshehur te urteve dhe te mënçurve,
dhe ua ke zbuluar foshnjave. Po, o Ate, se ashtu
te pelqeu më mire.”
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KUNGATORJA
Fama e tij u-perhap ne tere boten.
SHGNIM. Si Shen Gjergji, ashtu edhe Shen Marku,
kur bie ne Kreshmet e Medhd, kremtohet pas Pashkes.
26. Basileu, Hierodeshmori i Shenjte, peshkopi i
Amasise.
27. Simeoni, Hierodeshmori i Shenjte, Kusheriri i
Krishtit, peshkopi i Jerusalemit.

PGRLGSHORJA E SIMEONIT TG JERUSALEMIT, T. I, KHOROS ANGELIKOS
Gjirl me Zotin Krisht, Simeon i bekuar, shkelqeve si Deshmor, perandaj te hymnojme, se shtype çdo heresi, edhe besen e ngrite lart, sot pra
mblidhemi, dhe te kremtojme me bese, dhe te
lutemi, te na dhurosh perdellim, dhe ndjesen e
mekatave.
28. Te Nente Deshmoret e Shenjte te Kizikes.
29. Jasoni dhe Sosipatri, Apostujte e Shenjte.
30. Jdkobi, Apostulli i Shenjte, i vellaj i Shen Jodn
Theollogut.

PGRLGSHORJA E JAKOBIT APOSTULLIT,
T. III.
Jakob Apostull i Shenjte, lutju Zotit tone Jesu
Krisht, tu fale shpfrteve tona, ndjesen e mekatave.
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TG KREMTET E MAJIT
1. Jeremia, Profeti i Shenjte.

PGRI.GSHORJA E JEREMISG, T. II.
Jereml Profët, qe te kremtojme me bese, nermjeto perpara Zotit, te shpetohen shpirtet tona.
2. Trasfervnd i lipsanit te Thanasit te Math, A tit
tone te Shenjte, kryepeshkopit te Aleksandrise.

PGRLGSHORJA E SHGN THANASIT,
T. III, THIAS PISTEOS
Shtylle ne termët per fen’ e drejte, na u-çfaqe
ti se e permbajte, Kishen dhe shtype Ariosin heretik perdhë; dhe Shpetimtarin e botes dhe Birin
Krisht, te bashkeqenshim me Atin e çpalle ti.
Ate Oshenar, pra lutu perpara Zotit Krisht, te na
dhuronje ndjesen e mekatave.
S. Timotheu dhe Mavra, Deshmoret e Shenjte.
k. PeUagia, Deshmorja e Shenjte.
5. Shen Irena, Deshmorja e Madhe.

PGRLGSHORJA EIRENGS SG MADHE,
T. IV, KATEPLLAJI IOSIF
Shqerra jote o Jesu, me ze te math po te therrët: Dhenter ty te desheronj, dhe nat’ e dite te
kerkonj, dhe kryqesohem dhe varrosem tok me
Pag’ezimin; edhe vuanj tok me ty, qe te gezohem
tok me ty, edhe vdes per emrin tent, qe tok me
ty te rronj ne qell; po si nje fli te shenjte prit-me
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mua qe per ty sakrifikohem. Degjona lutjet, edhe shpetoji, shpirtet tona prej vdekjes.
6. JoH i Shenjte dhe i Drejte.
7. Kujtimi i Shenjes $e Kryqit, qe u-duk ne qytetin e
Jerusalemit.

PGRLGSHORJA E SHGNJGS SG KRYQIT, T. I.
Shenj' e Kryqit tani ka ndritur mi dhene si
dlelli, se e perhape mi qellin, prej Golgothase gjer
ne Sion, dhe keshtu tregove forcen qe ke o Shpetimtar, dhe keshtu i forcove te gjithe kreret e
besnlkeve; ti pra perkrah-i dhe mproj-i perhere
ne paqe, me lutjet e Shen Marise o Krisht Perendi, dhe ti na shpeto.
8. Shen Joani Theollogu, Apostulli dhe UngjiUori i
lavderuar; Arseni i Math, A ti yne Oshendr.

PGRLGSHORJA E JOANIT UNGJILLORIT,
T. II.
0 Apostull i dashur i Krishtit, eja dhe shpetoje popullin e deshperuar; lutjet e tua i pret ay,
qe i ke rene mi kraherorin; o Theollog atf kerkoji,
t’ i perndanje ret’ e barbareve, dhe te na fale
paqen, dhe perdellimin e math.
PGRLGSHORJA E ARSENIT TG MATH,
T. T. IV, TES TON DHAKRION SU
Me lote derdhur si rekë, shkretetiren e that’ e
vadite per lerim, dhe me vajtlm dhe psheretim,
gjer nje qint here peme mblodhe per çdo mundlm; u-çfaqe pra si yll, dhe e ndriçove boten me

MAJI

661

çdo çudi, Arsën i Shenjte Ate dhe Oshenar, lutju
Zotit Krisht Perendi, te shpetohen shpirtet tona.
9. Isaia, Profeti i Sfienjte; Kristofori, Deshmori i
Shenjte.

PGRLGSHORJA E ISAISE, T. II.
Isai Profët i Shenjte, qe te kremtojme me bese,
nermjeto perpara Zotit, te shpetohen shpirtet
tona.
PGRLGSHORJA E SHGN KRISTOFORIT,
T. IV, TAKHI PROKATALLAVE
Stolisur me bukurf, skuqur me gjakun tent, i
lumur ne qell qendron, perpara Mbretit Jesu,
Kristofor i kujtuarshim, dhe me gjithe Deshmoret, dhe me Gngjejt’ e Shenjte, po kendon Trishenjtorin, prane fronit te Zotit. Per në pra nermjeto gjithenjë, te shpetohen shpirtet tona.
10. Simoni Zelloti, Apostulli i Shenjte.

PGRLGSHORJA E SIMON ZELLOTIT, T. III.
Simon Apostull i Shenjte, lutju Zotit tone Jesu
Krisht, tu fale shpirteve tona, ndjesen e mekatave.
11. Themelimi i Kostandinopojes; Moqi, Hierodeshmori i Shenjte.
12. Epifani, Ati yne i Shenjte, peshkopi i Kipros;
Gjermani, A ti yne i Shenjte, peshkopi i Kostandinopojes.
13. Gliqeria, Deshmorja e Shenjte.
14. Isidori i Kios, Deshmori i Shenjte.
15. Pakomi i Math, A ti yne Oshendr; Akili Çudibëresi, A ti yne Oshendr, kryepeshkopi i Larises.
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PGRLGSHORJA E PAKOMIT TG MATH,
T. T. IV, TES TON DHAKRION SU
Me lote derdhur si rekë, shkretetiren e that’ e
vadite per lerim, dhe me vajtim dhe psheretim,
gjer nje qint here peme mblodhe per çdo mundim; u-çfaqe pra si yll, dhe e ndriçove boten me
çdo çudi, Pakom i Shenjte Ate dhe Oshenar, lutju
Zotit Krisht Perendi, te shpetohen shpirtet tona.
16.

Theodori i Shenjteruar, A ti yne Oshenar.

PGRLGSHORJA E THEODORIT TG SHENJTGRUAR, T. I, TU LITHU SFRAJISTHENTOS
Qytetar i shkretetires edhe Gngjell nga trupi,
edhe çudiberes u-çfaqe, Theodor o AP i Shenjte;
me lutje vengjilh e agjerlm, fitove dhureti te qëllshime, se semundjet dhe lengatat na i sheron, dhe
ndjen mekatat e shpirtit; lavdi ati qe te fali fuqi;
lavdl atl qe te dha kurore; lavdi atl qe veperon
me anen tende sherime.
17. Androniku dhe Junia, Apostujte e Shenjte.
18. Pjetri, Dionisi, Kristina, Andrea, Pali, Benedimi, Pavlini, dhe Herakleu, Deshmoret e Shenjte.

PGRLGSHORJA E DGSHMORGVE,
T. IV, TAKHI PROKATALLAVE
Deshmoret e tu o Zot, me vojtje lot e mundim,
kurore te ndriçime prej teje muarne, si roge dhe
si çperblim; se me fuqine tende, i rrezuan tiranet; edhe i shtypne djajte, e kuxfmt’ e te dobet;
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ata per në po te luten o Krisht Perendi, te shpetohen shpirtet tona.
19. Patriqi, Hierodeshrnori i Shenjte, peshkopi i Bruses, dhe shoket e tij, Akaqi, Menandri dhe Polieni.
20. Thaleleu, Deshmori i Shenjte.
21. Shen Kostandini dhe Shen Elena.

PGRLGSHORJA E SHGN KOSTANDINIT,
T. T. IV.
Kryqin tent te çemuar, te pikturuar ne qell e
pa, dhe si Shen Pali e mori, ftimin e shenjte qe
lartazi, dhe u-tregna, i pari Apostull dhe Mbret,
edhe tere Mbreterine te Krishtere ta dorezoj; pra
na ruaj perhere ne paqe, me lutjet e Shen Marise,
ti njeridashesi.
THIRRTORET, T. II, IKOS TU EFRATHA
Arme te fort’ i dhë, Shen Kostandinit Kryqin,
dhe mbreteroj mi dhene, dhe trashegoj Parajsen,
o Zoti Krisht o Shpetimtar.
Shpirt prej Davidi i dhe, dhe mendje Sollomoni,
dhe bese Apostulli, e bere mbret mi mbreter, o
Zoti Krisht o Shpetimtar.
Mbret o Shen Kostandin, te pagezoj Silvani,
dhe boten trashegove, dhe ia dhurove Krishtit,
perhere nermjeto per në.
LAVDI. Fronin ta dorezoj, dhe shtetin Kostandini, si Perendl te njohu, dhe Mbret te gjithesise, o Zoti Krisht o Shpetimtar.
TANI, e Pesedhjetores.
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PASVARGJET, T. II, OTE EK TU KSILU
Dolle o i Shenjte Kostandin, Mbreti i Krishtere i pare, fitove nder e lavdi, ty t’u-çfaq e t ’u-fanës
simbor i fshehur ne dhë, Kryq’ i Shenjt’ i besnikeve, i cili te ndihu, qe te mbreterosh kudo nga
Roma gjer ne Stamboll; arme te pamundur e
pate, Kryqin Kostandin i trishlumur, me atë na
ndrite prane Zotit Krisht.
Nena qe te mbajti ne peqi, Shen Elena eshte e
lumur, se te ka patur si bir, mbret i gjithe mbrëterve Shen Kostandin qe gezon, zemrat e te Krishtëreve, lavdia e Romes, mprojtes edhe perluftar per çdo jetim dhe te ve; strehe per te mjeret
e botes, mjek per çdo lengat’ e semundje, çlirimtar i gjithe te burgosurve.
Bese edhe mall per Zotin Krisht, Shen Elena
nena e lumur, e Kostandinit me nam, pati edhe
shkoj me vrap ne mal te shenjte Sion, n’ atë vent
ku pesoj per në, dhe u-kryqesua, Zoti yne Jesu
Krisht qe te na fale shpetim; dhe atjë me gas lart
e ngriti, dhe te lavderonte me buje, se e gjeti
Kryqin e besnlkeve.
LAVDI. Kryqin e pë ne qell, dhe Krishtin e
besove, dhe fen’ e shigurove, dhe lart ne qell fitove, kuroren e Shenjtoreve.
TANI, e Pesedhjetores.
NDGNJGSORET, T. III, THIAS PISTEOS
Si David i ri, Mbret i degjuar, qe prej qfellit,
more kuroren, dhe u-mirose prej Zotit o mbret i
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math; se Shpirt’ i Shenjte me vajin te lyejti, dhe
te bekoj Shpetimtari dhe Zoti Krisht; zure fronin pra, si mbret i par’ i besnlkeve, dhe lutesh
gjithenje, per ndjesen e mekatave.
LAVDI DHE TANI, e Pesedhjetores.
T. IV, EPEFANIS SIMERON
Me fuqln’ e Kryqit tent, Dieir i botes, hoqe yllin Kostandin, edhe e bere mbret me nam, pra i
therresim me ze te math: Me Shen Elenen, shpetona prej tmërreve.
LAVDI DHE TANI, e Pesedhjetores.
T. IV, TAKHI PROKATALLAVE
Me bu je kujtimi yt, na eshte çfaqur sot, i ndrit
gjithe njërezit, me drite dhe diturl, o i lumur
Shen Kostandfn, se ti na je treguar, i Krishtere
me bese, dhe ke ruajtur ligjat, qe na dha Mbret' i
qellit; pra lutu dhe shpetona gjithenjë, prej hëlmeve dhe ngasjeve.
LAVDI DHE TANI, e Pesedhjetores.
SHKALLESA KREMTORE, T. IV
Qe prej djalerise, shume pasione me leftojne,
po ti perkrah-me dhe shpetome, o Shpetimtari im.
Ju qe urreni Sionen, do te turperoheni prej Zotit, dhe do te ffshkeni si bari ne zjarr.
LAVDI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, merr
jete çdo shpirt, dhe lartesohet ne paqesi, dhe
ndriçohet prej njesise Trinisore mistikerisht.
TANI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, rjedhin
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burimet e hirit, dhe vaditin tere kriesen per jetelindje.
PARGVARGU. E lartesova te zgjëdhurin prej
popullit, e gjeta sherbetorin tim Davld, edhe e
leva me Vajin e Shenjte.
UNGJILLI PAS JOANIT
Zoti tha: Une jam dera. Ay, qe hyn me anen
time, do te shpetonje, dhe do te hynje, dhe do te
dale, dhe do te gjenje kullotje. Kusari nuke vjen
veçse per te vjedhur, per te therrur dhe per te
humbur, po une kam ardhur qe tju jap jete dhe
tju jap jete te teper. Une jam bariu i mire. Bariu i
mire ve shpirtin per dhente. Po rogetari, i cili
nuk eshte bari, dhe nuk i ka te tija dhente, e sheh
ujkun, qe vjen, edhe i le dhente, dhe iken, dhe ujku i rembën, edhe i çkaterron dhente. Dhe rogetari iken, se eshte rogetar, dhe nuk e ha malli per
dhente. Une jam bariu i mire, dhe i njoh te miat,
edhe te miat me njohin. Sikunder me njeh im Ate,
edhe une e njoh Atin, edhe ve shpirtin per dhente.
Kam edhe dhen te tjera, qe nuke jane prej ketl
hoborri, edhe duhet t’ i siell edhe ato; edhe do ma
degjojne zerin, edhe do te behen nje kopë dhe
nje bari.
Psalmi 51 pa ze.

LAVDI. Me nermjetimet e Kurorepruresve, o
meshireplot, shuaji paudhesit’ e mia.
TANI. Me nermjetimet e Hyjlindeses, o meshireplot, shuaji paudhesit’ e mia.
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Meskirome, o Perendi meshireplot, edhe shuaji paudhesit' e mia.

T. II. Mbretin Shen Konstandin, dhe Shen Elenen lusim, se Krishtin e besuan, dhe lart ne qell
fituan, kuroret e Shenjtoreve.
SHKURTORJA, T. III, I PARTHENOS
Kostandini mbret me nam, tok me Elenen e
Shenjte, e zbulojne Kryqin sot, simbolin e lavderuar, tmerr dhe vrer, per te pabeset edhe paganet, arm’ e shqyt, per te Krishteret kunder armiqve, se u-çfaqe per besniket, nje shenj' e larte
dhe lavdiprurese.
SHTGPIA
Le t’i nderojme te dy Shenjtoret e kurorezuar,
Shen Kostandinin dhe Shen Elenen, se e besuan
Krishtin, e perkrahne fene, e shiguruan Kishen,
dhe e zbuluan Kryqin, armen e pamundur, shenjen e larte dhe lavdiprurese.
SINAKSARI
Me njezët e nje te keti muaji, kujtojme Shen
Kostandinin dhe Shen Elenen, Mbrëterit e medhënj, te lavderuar dhe Isapostuj.
Me nermjetimet e tyre, o Perendi, meshirona. Amln.
Neqoftese e kremtja bie perpara Shestjes, kendohen
Zbritesoret e Pashkes:

ZBRITGSORET, T. I, ANASTASEOS IMERA
I. Dit’ e Ngjalljes sot na ndriti, ngazellohuni

668

KRËMTORE

pra, Pashka e Zotit Pashka; se ja prej vdekjes jeta vjen, dhe prej dheut lart ne qell, na shpuri me
kenge mundese Zoti Krisht, Shpetimtari i
shpirteve.
III. Eni pini uje krejt te re, qe s’ e nxori prej
shkembit, shkopi çuditerisht, po qe buron si rekë,
nga varri i Zotit Jesu Krisht, i cili na fal sherim.
IV. Nga fron’ i qellit o Profët, perendifoles
Abakum, eja sot me në dhe tregona, driten edhe
Engjellin, i cili sheshit lajmeron: Sot i ka ardhur
shpetimi botes, se Jesu Krishti u-ngjall, si Perendl dhe Zot.
V. Mengoni me nate dhe eni, dhe le t’ i shpiem
kendime, si myrre Zotit ne varret, dhe do ta shikojme Krishtin, diellin qe u dhuron, jeten dhe
paqen te gjftheve.
VI. Kur zbrite gjer ne funt te dheut ne Ferr,
dhe dermove gjithe llozet e burgut, çlirove skllevet e jëteve, edhe pas tri ditsh prej balenes si Jonaj, dolle jashte nga varri.
VII. Tre Djemat midis flages i mproj me shi,
dhe vete u-be njeri, dhe pesoj si në, dhe me peslm
shpetimtar, na stolisi me jeten qe nuke vdes, i
vëtemi Perendl i bekuar, i Aterve lavdi me ty.
VIII. Dit’ e sotme esht e shenuar e shenjte, e
para dit’ e javes, qe mbreteron mi te kremtet,
permi dhene kudo, panair i panaireve lart ne qell;
sot pra e bekojme, per jete Jesu Krishtin.
Nje Gngjell i therriste, hirplotes pa push'uar, gezohu
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Virgjereshe, dhe pra/pe te thom gezohu, se Biri y t u-ngjall
qe prej varrit i tridiçim.

IX.
Ndriçohu ndriçohu, qytët i ri Jerusalëm,
se lavdia e Zotit, permi ty ka lindur sot. Valle kecë, dhe gezohu Sion, ti o Mari, Nen’ e Perendise
defrë per ngjalljen e Birit tent.
Neqoftese e kremtja bie pas Shestjes, atehere kendohen
Zbritesoret e Shestjes:

ZBRITGSORET, T. IV, THIO KALIFTHIS
I. Mjegull e mbuloj belbecakun mi malin
Kur e prokllamoj ligjen e Perendise,
Se e hodhi tej erresiren e mendjes,
E pa te Lartin dhe pre j Shpirtit i ndriçuar
Mori dijen dyke lavderuar Zotin.
III. Lithmen e çliroj te beronjes pa foshnje,
Talljen e pellores me femije shume,
E pushoj nje here profetesha Anna
Me te falura, me fryme te dermuar
Perpara Perendise Zotit te meshires.
IV. Mbret i mbrëterve, dhe Bir i Vetemlindur,
Fjal’ e Perendl prej Atit te panisme,
Shpirtin e bashkefuqishm’ e te pavdekur
U dergove Apostujve per leçitjen,
Dhe ata kendonin: Zot lavdi me ty.
V. Ndjes’ e paqeshn per faje dhe mekata
Prisni prej Shpirtit vescn e frymezjarrte
Bij te Kishes me fytyre te ndriçuar,
Se tani na dolli ligja nga Siona,
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Hir’ i Shpirtit Shenjt me gjuhera prej
zjarri.
VI. Qe te na shpetosh dhe te na ndjesh mekatat,
Linde permi dhë si Zot prej Virgjereshes,
Dhe si Profetin Shen Jona prej mushkerive
Te balenes ta shpetosh edhe njerine,
Te rrezuar dhe te mbytur nga mekatat.
VII. Krisi me nje ze nje kenge me strumenta,
Per adhurimin e statujes njerezore;
Po Ngushellimtari na ndriçon me hir
Edhe na fton te themi: 0 Trinl e vetem,
E Shenjte, e panisme, e bekuar je.
VIII. Çdo zinxhir e zgjith edhe çdo flag’ e
shuan,
I tridriteshmi simbol i Perendise.
Hymnojne djemat, dhe e bekojne Zotin,
Shpetimtarin krijetar si mireberes
Gjithe veprat qe i ka krijuar vete.
Gngjejte, kur pane Shestjen e Zotit, çuditeshin dhe
shtangeskin, qysh me lavdi fluturonte, qe prej dheut ne
te lartat.

IX. 0 Hyjlindese Virgjereshe dhe Nene,
Gjuha më e mprehte dhe oratorike
Nuke munt te te kendonje sipas vleres,
Dhe vertikohet mendja per lindjen
tende;
Pra me nje ze te gjithe te lavderojme.
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DGRGIMGSORET, T. II, TIS MATHITES
ISIuk e mori nga njërezit, fuqrn’ e mbreterise,
po nga dhurat’ e Shpirtit Shenjt, Kostandin’ i
degjuar, tok me Elenen e Shenjte, dhe keshtu e
pa Kryqin, qe shkrepetinte lart ne qiellin, me ate
i permbysi armiqt’ e liq, edhe fen’ e rreme te paganizmes, edhe ne boten e forcoj, fen’ e Orthodoksise.
Pastdj e Pesedhjetores.

LAVDGRIMET, T. T. IV, 0 TU PARADHOKSU
Lum ti Kostandin o Shenjt i Math, ti o burim
Orthodoks, qe vadit dhe qe ngazellon, neper boten çdo besnlk, me te pira te ëmbela; lum’ ti qe
mbive, ren jat e pëmeve, qe po ushqejne, Kishen e
Zotit Krisht; lum’ti o themell, e te gjithe Kisheve
kudo mi dhë, o i par’ i mbrëterve, qe na gezon
gjithenjë.
Prite me verejtje nga Jesuj, mesim edhe predikim, si nje ar' e çudlçime, e leruar me kujdës,
dhe e zgjedhur prej Zotit Krisht; edhe u-bere,
kopsht’ i virtutave, o Shen Elene, mburrj’ e besnfkeve; pra ta kremtojme sot, me gezhn dhe ngazellim kujtimin tent, nen’ e Kostandinit Math,
mbretit te mbrëterve.
Ti o Perendi i lyejte, me vaj dhe me ngazellim,
dhe i vure te dy ne fron, Apostullin Mbretin
Shenjt, edhe nenen e tij me nam; qe na e gjetne
Kryqin e Zotit Krisht, dhe themeluan, bescn e tij
mi dhë; roge pra muame, Mbreterm’ e qiellit qe
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s’ ka mbarim, prane teje me lavdl, me gjithe Gngjejte.
LAVDI, T. T. IV. Mbreti i mbrëterve, Perendia dhe Zoti, te fitoj o Shen Kostandin si Palin,
me shenjen e Kryqit nga qielli, dhe me atë i dermove armiqte, dhe ate pastaj*e kerkove, dhe e
gjete me Shen Elenen. Ju lutemi nermjetoni, qe
te dy perpara Perendise, per shpetimin e besnikeve.
TANI, e Pesedhjetores.
HYRTORJA
Neqoftese e kremtja hie perpara Shestjes, kendohet
Hyrtorja e Pashkes:

Ne Kishet e bekoni Perendine, Zotin prej burimit te Israelit. Shpetona o i BiP i Perendise, qe
u-ngjalle se vdëkuresh, në qe te kendojme Alilluia.
Neqoftese e kremtja bie pas Shestjes. atehere kendohet
Hyrtor ja e Shestjes:

Perendia u-ngjit me brohori, Zoti me buje prej
trumbete. Shpetona o i Bir' i Perendise, qe ushestjove ne qell me lavdf, në qe te kendojme Alilluia.
Gjithashtu kendohet edhe Shkurtorja e Pashkes, neqdftese e kremtja bie perpara Shestjes, edhe Shkurtorja
e Shestjes, neqoftese e kremtja bie pas Shestjes:

SHKURTORJA E PASHKGS, T. T. IV,
I KE EN TAFO
0 i pavdekur qe zbrite ne varr per në, ti e dcr-
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move Sketerren o Zot perdhë, dhe u-njalle si fitimtar o Krisht Perendi, edhe Grave me myrra
u thirre Gezohuni, dhe u dhurove paqen qellore
Dishëpujve, ti qe u fale Ngjalljen te rëneve.
SHKURTORJA E SHESTJES, T. T. II,
TIN IPERIMON
Passi e mbarove punen per në mi dhenc, dhe
si i pajtove njërezit me te Lartin, fluturove ne
qellin o Krisht Perendl dhe Zot, po s’ u-ndave
prej Dishëpujve, se qendron perhere tok me në,
se u thë me mall besnikeve: Ja une jam me ju,
dhe asnjë kunder jush.
APOSTULLI
Fama e tyre u-perhap ne tere boten. Qelli tregon lavdine e Perendise.
Prej Akteve te Apostujve.
M’ ato dite, mbreti Agrippa i tha Palit: “Ke
leje ta mprosh veten.” Atehere Pali ndeu doren,
edhe tha: “Tek po shkonja ne Damaske, o mbret,
me fuql dhe me mision prej kryeprifterve, pashe
ne mes te dites nje drite, më te shkelqyer se te diellit, e cila me rethoj mua dhe ata, qe udhetonin
me mua. Dhe qe te gjithe rame perdhë, edhe degjova nje ze, qe me fliste, dhe me thoshte ne gjuhen hebraishte: “Saul, Saul, persë me ndjek?
Gshte zor te shkelmosh kunder gjëmbave.” Dhe
une e pyeta: “Cili je ti, o Zot?” Edhe ay u-pergjëq: “Une jam Jesuj, qe me ndjek ti. Po ngrehu, dhe qendro me kembe. Se perandaj t’u-fanesa
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qe te te dorezonj sherbetor dhe deshmor per ato,
qe pë tani dhe qe do te tregonj më vone, dhe te
kam zgjedhur prej popullit edhe prej paganeve,
ne te cilet po te dergonj tani, qe tua çelesh syte
dhe te kthehen nga erresira ne driten dhe nga
fuqia e Satanit me Perendine, dhe te marrin
ndjesen e mekatave, dhe trashegimin e Shenjtoreve me anen e beses sime.” Perandaj, o mbret
Agrippe, u-binda ne ketë urdher, qe mora me nje
vizion nga qelli, dhe më pare ne Damaske dhe ne
Jerusalëm, edhe pastaj ne tere Judene dhe ne paganet, leçita qe te pendohen dhe te kthehen me
Perendine, dyke provuar pendimin me vepra te
perkatme.
UNGJILLIIMGNGJEZIT PAS JOANIT
Zoti u tha Judenjve, qe i kishin ardhur: “Me te
vertete, me te vertete po ju them: Ay, qe nuke
hyn nga dera ne hoborrin e dhenve, po ngjitet
gjëtkazi, ay eshte vjedhes edhe kusar, edhe ay,
qe hyn nga dera, ay eshte bariu i dhenve. Ati ia
hap deren portari, dhe ay i therrët me emer
dhente, dhe i nxier jashte. Dhe kur i nxier jashte
dhente, barët perpara atyre, dhe dhente i vene
pas, se ia njohin zerin. Se nuk i vene pas nje te
huaji, po ikin prej tij, se nuk ua njohin zerin te
huajve.” Ketë parabolle ua tha Jesuj, po nuk i
muarne vesh ato, qe u thoshte. Jesuj, pra, u tha
perseri: “Me te vertete, me te vcrtete po ju them
se une jam dera e dhcnve. Te gjithe ata, qe kane
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ardhur perpara meje jane vjedhes edhe kusare,
edhe dhente nuk i degjuan. Une jam dera. Ay, qe
hyn me anen time, do te shpetonje, dhe do te hynje, dhe do te dalc, dhe do te gjenje kullotje.”
KUNGATORJA
Fama e tyre u-perhap ne tere boten.
22.

Basilisku, Deshmori i Shenjte.

23.

Mehilli, A ti yne Oshenar, peshkopi i Sinddave.

PGRLGSHORJA E MGHILLIT TG SINADAVE,
T. T. IV, QE TROPON METOKHOS
Shok i menyrave, nekembes i froneve, u-çfaqe
kor’ e Dishëpujve, zbatove me veperim kudo, çdo
theori edhe predikfm; perandaj te verteten e leçite prer’ e drejt, dhe per besen leftove gjer ne
gjak, si nje Deshmor o Shen Mehlll; lutju Zotit
Krisht Perendf, te shpetohen shpirtet tona.
2U. Simeoni i Thavmastit, A ti yne Oshendr.

PGRLGSHORJA E SIMEONIT TG THAVMASTIT, T. I, TU LITHU SFRAJISENTOS
Qytetar i shkretetires edhe Gngjell nga trupi,
edhe çudiberes u-çfaqe, o Simeon i Shenjte; me
lutje vengjiir e agjerim, fitove dhureti te qëllshime, se semundjet dhe lengatat na i sheron,
dhe ndjen mekatat e shpirtit; lavdl atl qe te fali
fuqi; lavdi atl qe te dha kurore; lavdf ati qe veperon me anen tende sherime.
25.

G jetja e trete e Kokes se Shen Joanit Pagezorit.
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PGRLGSHORJA E SHGN JOANIT PAGGZORIT
T, IV, TAKHI PROKATALLAVE
Si nje thesar mistlk, qe ishte fshehur ne dhë,
ta gjeti Zoti Jesu, koken e shenjte pa çmim, Profët Pagezor Joan; mblidhuni pra te gjithe, ta
kremtojme me bese, eni ta lavderojme, Zotin le
ta hymnojme, i cili na shpeton prej prishjes me
nermjetimin tent.
26. Karpi, Apostull i Shenjte, nje prej te Shtatedhjete Apostujve.
27. Helladi, Hierodeshmori i Shenjte.
28. Eftiku, Hierodeshmori i Shenjte, peshkopi i Melitines.
29. Theodosia, Deshmorja e Shenjte.

PGRLGSHORJA E SHGN THEODOSISG,
T. IV, TAKHI PROKATALLAVE
Deshmorja jote o Zot, me vojtje lot e mundim,
kurore te ndriçime prej teje mori sot, si roge dhe
si çperblim; se me fuqine tende, ka rrezuar tiranet, dhe ka dermuar djajte, e kuximt’ e te dobet;
ajo per në po te lutet o Krisht Perendf, te shpetohen shpirtet tona.
80. Isajaqi, A ti yne Oshendr, abati i Manastirit te
Dalmateve.
81. Hermeu, Deshmori i Shenjte.

TG KREMTET E QERSHORIT
1. Justini FUhsofi, Deshmori i Shenjte.
2. Nihifori, A ti yne i Shenjte, kryepeshkopi i Kostandinopojes.
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S. LvMliani, Deshmori i Shenjte.
k. Mitrofani, A ti yne i Shenjte, kryepeshkopi i Kostandinopojes.
5. Dorotheu, Hierodeshmori i Shenjte, peshkopi i
Tyres.
6. lUarioni i Ri, A ti yne Oshenar.
7. Theodoti, Hierodeshmori i Shenjte, peshkopi i
Ankires.
8. Trasferimi i lipsanit te Shen Theodorit StrateUatit, Deshmorit te Math.

PGRLGSHORJA E THEODORIT STRATELLATIT,T. IV, 0 IPSOTHIS
0 Athlof or i ushterise vertete, o gjeneral i Kryezotit te qellit, u-lavderove o Shen Theodor Stratellat, se me arme dhe me ment, dhe me bese leftove, tufat e demoneve, i dermove me force, dhe
u-tregove mundes me lavdl; te lumerojme, me
bese pra gjithenje.
9. Kirili, A ti yne i Shenjte, kryepeshkopi i Aleksandrise.

PGRLGSHORJA E SHGN KIRILIT, T. T. IV.
ORTHODOKSIAS ODHIJE
Udheheqes Orthodoks, dhe mesonjes i beses
dhe i perkores je, se na ke ndritur si nje yll, dhe
u-tregove si shembell e Kryeprifterve, i urte Shen
Kiril, te gjithe i ndriçove dhe i mesove ti, lira e
Shpirtit Shenjt. Lutju Krishtit Perendi, te shpetohen shpirtet tona.
10. Aleksandri dhe Antonina, Deshmoret e Shenjte.
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PGRLGSHORJA E SHGN ALEKSANDRIT,
T. IV, TAKHI PROKATALLAVE
Deshmoret e tu o Zot, me vojtje lot e mundlm,
kurore te ndrfçime prej teje muarne, si roge dhe
si çperbllm; se me fuqine tende, i rrezuan tiranet; edhe i shtypne djajte, e kuximt’ e te dobet;
ata per në po te luten o Krisht Perendl, te shpetohen shpirtet tona.
11. Barthollomeu dhe Bamaba, Apostujte e Shenjte.

PGRLGSHORJA E APOSTUJVE, T. III.
0 Apostuj te Shenjte, lutjuni Zotit tone Jesu
Krisht, tu fale shpirteve tona, ndjesen e mekatave.
12.
nare.

Onufri dhe Pjetri i Athonit, Aterit tane Oshe-

PGRLGSHORJA E OSHGNARGVE, T. II.
0 Perendl i Aterve, qe na sillesh gjithenjë, me
miresl dhe butesi, mos e kursë perdellimin tent
per në; me lutjet e Aterve tane, qeveris-e jeten
tone me paqe.
1$. Akilina, Deshmorja e Shenjte.
H . Elisheu, Profeti i Shenjte; Methodi, A ti yne i
Shenjte, peshkopi i Kostandinopojes.

PGRLGSHORJA E ELISHEUT, T. IV.
0 Gngjell 0 Shent Elll, i lavderuar Profët, ti je
Parerëndesi, per ardhjen e Zotit Krisht; u-çfaqe
me trup mi në, dhe prej qellit i dergnve, Elisheut
dhuraten, dhe largove semundjet, dhe spastrove
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leprozet, clhe na dhuron sherime, edhe ndjesen
e mekatave.
15.

Amosi, Profeti i Shenjte.

16. Tikoni, A ti yne i Shenjte, peshkopi i Amathuntes
se Kipros.
17. Isavri, ManueU, Sabeli dhe Ismaili, Deshmoret e
Shenjte.
18.

Leonti, Deshmori i Shenjte.

19.

Juda, Apostulli i Shenjte.

20. Methodi, Hierodeshmori i Shenjte, peshkopi i
Patdrav.e.
21. Juliani i Tarses, Deshmori i Shenjte.
22. Eusebi, Hierodeshmori i Shenjte, peshkopi i Samosdtave.
28.

Agripma, Deshmorja e Shenjte.

21*. Lindja e Shen Joanit, Profetit, Parerëndesit dhe
Pagezorit te lavderuar.

PGRLGSHORJA E JOANIT PAGGZORIT,
T. IV, TAKHI PROKATALLAVE
Profët edhe Pagezor, i Zotit tone Jesu, sikunder te meriton, s* te lavderojme dot në, qe po te
kremtojme sot; linde prej nje beronje, dhe nje
ati te pagoje; qe te dy i gezove, i shpetove prej
zise, dhe çpalle ardhjen e Zotit Krisht, ti Parerëndesi.
25. Febronia, Deshmorja e Shenjte dhe Oshenare.
26. Davidi i Thesallonikes, A ti yne Oshendr.
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PGRLGSHORJA E DAVIDIT TG THESALLONIKGS, T. T. IV, EN SI PATER AKRIVOS
Ti o Ate pikerisht, u-tregove shembell e Zotit,
se e more Kryqin tent, dhe pasove Zotin Krisht,
dhe vepra çfaqe per mesim, qe te çkujdësemi per
trup, se shkon me nxitim, dhe te kujdësemi per
shpirt, se eshte i pavdekur; pra shpirti yt po gezohet tok me Gngjejte, o Shen David i lumur lavdi
me ty.
27. Samsoni GosteUari, A ti yne Oshendr.
28. Trasferimi i lipsdnave te Kirit edhe Joanit,
Anargjëndeve te Shenjte.

PGRLGSHORJA E ANARGJGNDGVE, T. T. IV.
Shen Anargjende çudiberes, o Kir edhe Joan,
vizitonani dhe sheronani; darovisht e muarte,
darovisht pra ëpnajeni.
29. Shen Pjetri dhe Shen Poli.

PGRLGSHORJA E APOSTUJVE, T. II.
0 Parefronesit e Apostujve, dhe Mesonjesit e
tere botes, nermjetoni prane Zotit te gjithesise,
t’ i dhuronje paqen botes, dhe shpirteve tona perdellimin e math.
THIRRTORET, T. II, IKOS TU EFRATHA
Si ta levdojme sot, Shen Pjetrin Kryetarin?
Ay e njohu Krishtin, ay i zuri kemben, dhe kyçet
e Parajses mban.
Si ta levdojme sot, Shen Palin punetorin? Më
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teper u-mundua, Ungjillin e perhapi, dhe Kishe
themeloj kudo.
Si t ’ i levdojme sot, Shen Pjetrin dhe Shen Palin? Se njeri ish i pari, dhe tjatri ish i zoti, pra tok
i lusim qe te dy.
LAVDI. Tri here “A me do?” pyeti Pjetrin
Krishti, dhe si u-shigurua, Bari mi dhent’ e beri,
per në pra lutet gjithenjë.
TANI. Drite prej qellit pë, kur shkonje ne Damaske, dhe Krishtin e besove, Ungjillin e leçite,
ne boten e paganeve.
PASVARGJET, T. I, TON URANION
Si t’ i tregojme mundimet dhe helmet pa pushim, qe vojte per Ungjillin, o Shen Pal i degjuar.
Shetite themelove Kishe kudo, per ndriçlm te paganeve, edhe deshmove dhe vdiqe per Zotin
Krisht, o Mesonjes i kombeve.
Si t ’ i tregojme mundimet qe vojte o Shen Pal,
pa buke dhe pa uje, ne debor’ e ne vape, ne shpell’
e ne syrgjyn ne burk dhe ne det, me kamçik edhe
me xhelat, dhe i durove te gjitha per Zotin Krisht,
o Mesonjes i kombeve.
Si t’ i tregojme mundimet, qe hoqte qe te dy,
per fen' e per Ungjillin, dhe shpetimin e botes. Si
Krishti o Shen Pjeter vdiqe mi Kryq, shpatevrar’ o Shen Pal na lë; dhe i duruat te gjitha per
Zotin Krisht, Apostuj te besnikeve.
LAVDI, T. II. Mblidhuni sot ketu, me bese t’ i
kremtojme, dy Apostujt’ e Pare, te botes se Krishtere, Shen Pjetrin dhe Shen Palin tok.
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TANI. 0 Zonje Shen Mari, te lutemi degjona,
dhe tok me Apostujte, Shen Pjetrin dhe Shen Palin, perhere nermjeto per në.
NDGNJGSORET, T. IV, EPEFANIS.
0 Shen Pjeter Apostull, prej peshkatari, kur e
njohe Zotin Krisht, si shkemp te Kishes t’ emeroj,
kyçet e qellit t’ i dorezoj, dhe te Parajses, ne krye
te Gngjejve.
LAVDI DHE TANI. Virgjereshe mprojtese,
per çdo nevoje, nermjeto per gjithe në, qe kemi
shprese permi ty, dhe na shpeto prej rezikeve, o
Nen’ e Krishtit, o ndihm’ e besnfkeve.
T.I, TONTAFONSU
Nga qelli more ftim, dhe me buje u-thirre, prej
Krishtit Perendi, Shpetimtarit te botes, qe lartazi more hir, dhe u-çfaqe si Apostull, o Shen Pal
me nam, o Ungjillor i palodhur, drit’ e kombeve,
edhe themël i patundur, i Kishes se Aterve.
LAVDI DHE TANI. Si nene te Jesujt, qe te
gjithe te njohim, o Zonje Shen Mari, Virgjereshe
pas lindjes, perikim pra me ty me mall, si e mire
qe je per në, ty te kemi pra, në mekataret si
mprojtje, prej rezikeve, dhe shpetimtare ne ngasjet, o Nene Hyjlindese.
T.T.IV, TINSOFIAN
Apostujt’ e degjuar kreret me nam, qe shkelqejne si yjt’ e ndritin ne qell, Shen Pjetrin qe
kyçet mban, te Parajses se Gngjejve, edhe Shen
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Palin me fame, leçites te kombeve, qe i kthen paganet ne besen e Zotit Krisht; le t’ i lavderojme,
se u-çfaqne te vyer, per rogen e jëteve, dhe per
hirin e Shpirtit Shenjt, perandaj trasheguan pra,
si shok’ Apostuj te Jesujt, Mbreterfn’ e qiellit qe
s’ ka mbarlm, dhe nermjetojne pa prere, per
ndjesen e mekatave.
LAVDI DHE TANI. Shpirtin tim te perunjur
o Shen Mari, qe ne shqoten e jetes brenda ne det,
po rrihet prej ëreve, dhe perpiqet prej valave,
edhe nga barr’ e mekatit, po mbytet prej ujeve,
edhe ne funt te Ferrit po kridhet tanf me vrap;
eja Virgjereshe, dhe me lutjet e nxehta, shpetome dhe shpjerme shpejt, ne liman dhe ne qetesi,
se me bese po te therrës: Lutu-i Birit Jesu Krisht,
te na dhuronje ndjesen e mekatave, se me ty kemi shprese, gjithe te pavyerit.
SHKALLESA KREMTORE, T. IV
Qe prej djalerise, shume pasione me leftojne,
po ti perkrah-me dhe shpetome, o Shpetimtari im.
Ju qe urreni Sionen, do te turperoheni prej Zotit, dhe do te flshkeni si bari ne zjarr.
LAVDI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, merr
jete çdo shpirt, dhe lartesohet ne paqesi, dhe ndriçohet prej njesise Trinisore mistikerisht.
TANI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, rjedhin
burimet e hirit, dhe vaditin tere kriesen per jetclindje.
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PARGVARGU. Fama e tyre u-perhap ne tere
boten.
UNGJILLII MGNGJEZIT PAS JOANIT
M’ ate kohe, Jesuj passi u-ngjall se vdëkuresh,
u-çfaq ne Dishëpujte, dhe e pyeti Simon Pjetrin:
“Simon i Jonajt, a me do më teper se keta?” Pjetri iu-pergjëq: “Po, o Zot, ti e di se te dua.” Dhe
Jesuj i tha: “Kullot-i shqerrat e mia.” Pastaj e
pyeti per se dyti: “Simon i Jonajt, a me do?” Pjetri iu-pergjëq: “Po, o Zot, ti e di se te dua.” Dhe
Jesuj i tha: “Ruaji dhente e mia.” Pastaj e pyati
per se treti: “Simon i Jonajt, a me do?” Dhe Pjetri u-helmua qe e pyeti per se treti, dhe iu-pergjëq: “0 Zot, ti i di te gjitha, ti e di se te dua.” Dhe
Jesuj i tha: “Kullot-i dhente e mia. Me te vertete,
me te vertete po te them, kur ishe më i ri, e ngjishnje brezin, edhe shkonje ku te deshnje, po kur te
mplakesh, do t’ i ndesh duarte, dhe nje tjater do
te ngjeshe, dhe do te veç atjë ku nuke do.” Dhe
ketë e tha per te treguar me ç’ fare vdekje do ta
lavderonte Perendine. Dhe pastaj i tha: “Eja pas
meje.” Dhe Pjetri u-kthye, dhe vuri re qe po vinte
pas edhe Dishëpulli, qe deshte Jesuj, i cili i ra ne
kraherorin, naten e darkes, dhe e pyeti: “Zot, cili
esht ay qe te tradheton?” Edhe Pjetri, kur e pa, e
pyeti Jesune: “0 Zot, po ky ç' do?” Edhe Jesuj iupergjëq: “Kur une dua qe ky te qendronje gjer
sa te kthehem prape, ti ç' ke? Ti eja pas meje.”
Pra, dolli fjala ne vellëzerit, qe ay Dishepull nuke
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vdes. Dhe Jesuj nuk i tha qe nuke do te vdiste, po
vetem: “Kur une dua qe ky te qendronje gjer sa
te kthehem prape, ti ç’ ke?” Ky eshte Dishëpulli
qe i ka pare me sy dhe i ka shkruar keto, edhe në
e dime se deshmimi i tij esht i vertete. Ka edhe
shume te tjera, qe beri Jesuj, te cilat po te shkruhen nga nje e nga nje, kujtonj se as bota e tere
nuke do t’i nxere librat, qe do te shkruhen. Amm.
Psalmi 51 pa ze.

LAVDI. Me nermjetimet e Apostujve, o meshireplot, shuaji paudhesit’ e mia.
TANI. Me nermjetimet e Hyjlmdeses, o meshireplot, shuaji paudhesit’ e mia.
Meshirome, o Perendi meshireplot, edhe shuaji pau~
dhesit’ e mia.

T. II. Pjeter o Kryetar, o Shkemp i Krishterimit, dhe Pal i lavderuar, qe e perhapte fene, per
në perhere lutuni.
SHKURTORJA, T. II
Lart ne Parajs’ i ke, dy Apostujt’ e pare, se
vuan dhe deshmuan, dhe ti u ke dhuruar, kuroren
e Deshmoreve.
SHTGPIA
Ejani t’ i kremtojme Apostujte e lavderuar,
Shen Pjetrin dhe Shen Palin, se e themeluan
Krishterimin, dhe e perhapne Ungjillin, dhe deshmuan per fene, dhe perandaj fituan kuroren e
Deshmoreve.
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SINAKSARI
Me njezët e nente te keti muaji, kujtojme Shen
Pjetrin dhe Shen Palin, Apostujte e Pare, te lavderuar dhe emershkelqyer.
Me nermjetimet e tyre, o Perendi, meshirona. Amin.
ZBRITGSORET, T. IV, ANIKSO
I. Ja gojen e çel tani, i frymesuar prej Shpirtit Shenjt, dhe kenge do t’ i kendonj, Nencs se
Madhe mi f ron, dhe do ta kremton j, me valle buzeqeshur, me ze do t ’ i çpall kudo, gjithe çudit’
e saj.
III. 0 Zonje dhe Nen’ e Perendise, burfm i pasosur jetesor, ti shiguroji gjith’ ata, qe te kendojne plot me zell, dhe lart ne qell ku mbreteron,
kurorezoji me çdo lavdf.
IV. Te pagjyrmesuarin pllan perendor, qe po
misherohet sot i Larti prej Virgjereshes, Abakumi si Profët, e pa edhe tha me ze te math: Zot
i fuqishim lavdl me ty.
V. Te gjith’ i habite ti, me nje çudi dhe nje lavdl: Ti o Virgjerësh’ e pamartuar, Zotin e botes
qe mbreteron lart ne qell, si nje bir e mbajte ne
peqi dhe shpetim qe lartazi, u dhurove besnikeve.
VI. Ketë te kremte e lusim sot, per Zonjen edhe
Nenen Hyjllndese, gjithe hyjmëndesit, eni trokisni pra duarte, dhe lavderoni Zotin qe lindi
prej asaj.
VII. Nuk u faleshin, krijësave hyjmëndesit, po
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Krijetarit lart, dhe kercenimin me zjarr, e shkelne me trimeri, psallnin me brohori: Zot lavdi me
ty, o Perendi i Aterve, ti je vetem i bekuar.
VIII. Djemat e denuar per te djegur, prej zjarrit i ka shpetuar lindj’ e Zotit Krisht, si simbol
ne vjeteri, dhe si veperim tani, dhe tere boten po
e mbleth per keng’ e lavderim: Hymnojeni ju
veprat e Zotit, dhe e lartesoni permi te gjitha
jetet.
IX. Gjithe njërezit, keceni me ngazellim tek
drit’ e Shpirtit Shenjt, eni lavderojeni, Gngjejt’
e qellit eni kremtojeni, ketë te shenjte panair te
Kryezonjes Marl, dhe therrisni: Ti je më e lumura, Virgjerësh’ e kulluar Hyjlindese.
DGRGIMGSORET, T. II, TIS MATHITES
Eni t’ i lavderojme sot, Apostujt’ e degjuar,
Pjetrin dhe Palin shoqerisht, si te Paret e Kishes,
dhe yjt’ e botes se tere, qe leçitne Ungjillin, trumbetat e doktrfnave, dhe kollonat e Kishes me themell, se per Krishterimin rane Deshmore, qe ta
gatitin shigurlsht, shpetimin per besniket.
0 Shen Marf Hyjlindese, mprona prej çdo reziku, mprona prej hidherlmeve, mprona prej çdo
nevoje, dhe mos na ler te na marre, djalli diten e
funtme, as Ferr’ i erresirave, mprona perpara
gjyqit te Birit tent, nxirna faqebardhe o Virgjereshe, si Nen’ e Zotit ti i ke, qe te gjitha ne dore.
LAVDGRIMET, T. IV, 0 EKS IPSISTU
Ti qe e more dhuraten qe prej qellit, kur pyeti
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Zoti Krisht dhe Shpetimtari Jesu, te Dymbedhjete Dishëpujte, dyke u thene: Ç’ jam edhe ç’ thone
per mua njërezit? Pjetri kryesonjesi, i Apostujve
u-ngrit, i frymesuar prej Shpirtit Shenjt, edhe i
thirri: Ti je i Bir’ i Zotit ti Krishti je, dhe perandaj e lumerojme sot, se e mori nga qelli ketë zbulim, dhe te lidh’ e te zgjidhe gjithe barrat e mekatave.
Ty qe u-ftove qe lartazi prej Zotit, edhe jo prej
njëresve, nata e demoneve, ta erri syrin e trupit
tent, plot me mekata, edhe me njolla te trasheguara, befas qe prej qiellit, drita u-derth mi ty,
ta çeli syrin e shpirtit tent syrin e beses, edhe ahere pë bukurm’ e saj, edhe e njohe Shpetimtarin Krisht, se nga nata ne driten ay na nxier; eja
pra dhe shpetona, o Shen Pal o drit’ e shplrteve.
Ti me te drejte je guri edhe shkembi, ku Kishen
e themeloj per jete Zoti Krisht, dhe besen tone e
shiguroj, edhe te beri, kryebari te dhenve me
ment e shpirt; ty pra si besnik t’ i dha, kyçet e
qiellit, dhe te Parajses se Gngjejve, dhe pret ne
deren, dhe sa te vijne me bese ti i qas; dhe perandaj te lumerojme sot, se mi Kryqin deshmove
si Zoti Krisht; eja pra shpetona, o Shen Pjeter
Apostull me nam.
Ti o leçites qe Kryqin pate mburrje, vojte keq
se kishe mall, bes’ e shpres’ e dashurf, per n je Trinl dhe nje Perendi, edhe per Kishen, edhe s’ kurseve asnjë mundlm per ’te; dhe veten e quajte, si
rob te Zotit Krisht, se vojte pas porrosise tij, mo-
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hove veten dhe permi supet e ngrite Kryqin
tent, dhe e pasove dhe more si çperblim, Mbreterine qellore te Gngjejve; eja pra shpetona, o Shen
Pal o drit' e shpirteve.
LAVDI, T. T. II. E kremtja e nderuar, dhe
shpetimprurese e Apostujve, ardhi per Kishen e
Krishtit. Pra le te doretrokasim mistikerisht, edhe le tu thomi me ze te math: Gezohuni o Apostuj te shkelqyer, Shen Pjeter dhe Shen Pal, o
themelira te patundura, te dogmave te perendishme, o ene te çemuara, o miq edhe shoke te Jesujt. Ejani midis nesh padukurisht, edhe vleresonani, per dhuratat qellore, në qe kremtojme kujtimin tuaj me kenge.
TANI. Ti je m’ e lumura, nga grat’ e tere botes,
se linde Shpetimtarin; perkrahna dhe dhurona,
Parajsen e Shenjtoreve.
SHKURTORJA, T. IV, PROSTASIA
0 mburonj’ e patronditur e te Krishtëreve,
nermjetare e palodhur e besnikeve, ver-u veshin
mekatareve me dhempsherl, se po te therresim
beserisht, o Nen’ e Zotit Jesu Krisht, o Mari Virgjereshe: Ndihna me nermjetimet, dhe lutjet
meshireplote, dhe mpro perhere gjith’ ata, qe te
lusin o Hyjlindese.
APOSTULLI
Fama e tyre u-perhap ne tere boten. Qelli e tregon lavdine e Perendise.
Prej Letres II se Palit per Korinthianet.
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Vellezer, per çdo gje qe jane kryelarter te tjeret,
jam edhe une, ndonese eshte marresl tjua them.
Qenkan ata Hebrënj? Jam edhe une. Qenkan ata
Israeliter? Jam edhe une. Qenkan ata nga fara e
Abrahamit? Jam edhe une. Qenkan ata sherbetore te Krishtit? Une jam ca më teper, ndonese
eshte marresi ta them. Jam munduar më teper,
jam rrahur pa mase, jam burgosur më shpesh, e
kam pare vdekjen me sy shume here. Judenjte
me kane dhene pese here nga dyzët pa nje
fshikulla; me kane rrahur tri here me shkop; me
kane shembur nje here me gure; jam mbytur me
anien tri here; nje nat’ e nje dite kam bere ne
funt te detit; kam vojtur shpesh ne udhetime; ne
rezike prej lumënjsh; rezike prej kusaresh; rezike prej fares sime; rezike prej paganesh; rezike ne qytete; rezike ne shkretetira; rezike ne
dete; rezike ner veliezer te rreme; ne mundime
dhe ne lodhje; pa gjume, pa buke dhe pa uje; i
zbathur dhe i çveshur ne mes te dimrit. Edhe pervëç vojtjeve te trupit, kam patur mi koke per dite edhe kujdesin e gjithe Kfsheve. Kush esht i
dobet, edhe nuke jam i dobet edhe une? Kush
esht i lenduar, edhe nuke digjem edhe une? Po
neqoftese duhet te mburrem, do te mburrem më
teper per dobesite e mia. Perendia dhe Ati i Zotit
tone Jesu Krisht, i cili esht i bekuar per jetc, e di
qe nuke ju genjënj. Ne Damaske guvernori i
mbretit Areta e ruante qytetin e Damaskëneve,
se deshte te me zinte, dhe u-varra nga nje dri-
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tare pas murit brenda ne nje shporte, dhe shpetova nga duarte e tij. Me te vertete nuke me jep
dore te mburrem, se do te vinj ne vizione dhe revellata te Zotit. Njoh nje njeri me Krishtin, i cili
u-rembye gjer ne qellin e trete perpara katermbedhjete vjeç, a me trup a jashte trupit nuk e
di, Perendia e di. Edhe e njoh kete njeri, a me
trup a jashte trupit nuk e di, Perendia e di, qe
u-rembye ne Parajse, dhe degjoj fjale te pafolura, te cilat nuk esht e permetuar t’ i flase njerl
Per kete po mburrem, po per veten time nuke
mburrem veçse per dobesirat e mia. Se do te jem
i marre, sikur te mburrem, se do te them te verteten, po ndruhem se dikush munt te besonje qe
vlenj me teper seç me sheh edhe me degjon. Edhe
qe te mos mburrem shume per keto revellata, me
eshte dhene nje hell ne trupin prej Satanit, qe
te me rrahe dhe te mos e ngre koken perpjete. I
jam lutur tri here Zotit qe te me çlironje nga ky
mundirn, po ay me ka thene: “Hiri im te mjafton, se fuqia ime plotesohet me dobesi.” Mburrem, pra, me gas te math per dobesirat e mia,
qe keshtu fuqia e Krishtit te zbrese mi mua.
UNGJILLI PAS MATTHEUT
M' ate kohe, Jesuj vajti ne krahinen e Kesarise se Filipit, edhe i pyeti Dishëpujte: “Ç’ thone bota qe jam une, i Biri i njeriut?” Edhe Dishëpujte u-pergjeqne: “Ca thone se je Joan Pagezori; ca te tjere thone se je Ellia; ca te tjere
thone se je Jeremia a nonjë prej Profëteve.” E-
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dhe Jesuj i pyeti perserl: “Po ju ç’ thoni se jam
une ?” Dhe Simon Pjetri u-pergjëq, edhe tha: “Ti
je Krishti, i Biri i Perendise se gjalle.” Dhe Jesiij i tha: “Te lumte goja, Simon, i biri i Jonajt,
se kete gje nuke ta ka zbuluar nonjë njeri me
mish e me gjak, po vete im-Ate, qe eshte ne qell.
Edhe une po te them se ti je Pjetri, edhe mi kcte
shkemp do ta ndertonj Kishen time; edhe forcat
e Ferrit nuke do ta rrezojne dot; edhe do te jap
kyçet e Mbreterise se qellit; edhe ç’ te lidhesh mi
dhene do te jete e lidhur ne qell; edhe ç’ te zgjidhesh mi dhene do te jete e zgjidhur ne qell.
KUNGATORJA
Fama e tyre u-perhap ne tere boten.
80. Mbledhja e te Dymbedhjete Apostujve te Shenjte,
te lavderuar dhe emershkelqyer.

PGRLGSHORJA E TG DYMBGDHJETGVE,
T. III.
0 Apostuj te Shenjte, lutjuni Zotit tone Jesu
Krisht, tu falle shpirteve tona, ndjesen e mekatave.
TG KREMTET E KORRIKUT
1.
Kozmaj dhe Damiani, Anargjëndet e Shenjte dhe
çudiberes.

PGRLGSHORJA E ANARGJGNDGVE, T .T. IV.
Shen Anargjende çudiberes, Kozma dhe Da-
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mian, vizitonani dhe sheronani; darovisht e muarte, darovlsht pra ëpnajeni.
2. Vendosja e Brezit te çemuar te Shen Marise ne
Vllakeme.

PGRLGSHORJA E BREZIT, T. T. IV.
Virgjereshe dhe Hyjlindese, edhe mprojtj’ e
njerezise, i fale qytetit tent Kemishcn dhe Brezin
e trupit tent, si keshtjelle dhe si arme kunder
gjithe armiqve, se u-shenjteruan dhe mbetne te
pacinuara, se me ty na çuditi edhe natyra dhe
koha. Pra ty te lutemi, dhuro-i paqen dhe hirin
popullit, dhe shplrteve tona perdellimin e math.
8.
Jakinthi, Deshmori i Shenjte; Anatoli, A ti yne i
Shenjte, kryepeshkopi i Kostandinopojes.
U. Andreu, A ti yne i Shenjte, kryepeshkopi i Kretes.

PGRLGSHORJA E ANDREUT TG KRETGS,
T. IV, KANONA PISTEOS
Kanun i beses, edhe kor’ e butesise, mesonjes
i perkores, ndrite perpara besnikeve, me te verteten e puneve; perandaj i fitove me perunjesine te lartat, me varferine te pasurat. At’ i lavderuar Peshkop Andrë, lutju Zotit Krisht Perendi,
te shpetohen shpirtet tona.
5. Athanasi i Athonit, A ti yne Oshenar.

PGRLGSHORJA E ATHANASIT TG ATHONIT,
T. III, TIN OREOTITA
Gngjejte lart ne qell, bene çudi me ty, si rrojte
permi dhë, si nje njeri me trup, o Shenjt leftove
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trimerisht me forcat e nenedhëshme; edhe i dermove krejt, ushtent' e demoneve, Krishti pra o
Shen Thanas, me dhurata te pasura; mundimet
t’ i çperbleu o Ate, lutu pra gjithenjë per në.
6. Sisoj i Math, A ti yne Oshenar.
7. Thomdj i Malese, A ti yne Oshenar; Kirjakia,
Deshmorja e Madhe.

PGRLGSHORJA E THOMAJT TG MALESG,
T. T. IV, EN SI PATER AKRIVOS
Ti o Ate pikerisht, u-tregove shembell e Zotit,
se e more Kryqin tent, dhe pasove Zotin Krisht,
dhe vepra çfaqe per mesim, qe te çkujdësemi per
trup, se shkon me nxitim, dhe te kujdësemi per
shpirt, se eshte i pavdekur; pra shpirti yt po gezohet tok me Gngjejte, o Shen Thoma i lumur lavdi me ty.
PGRLGSHORJA E SHGN KIRJAKISG,
T.IV, KATEPLLAJIIOSIF
Shqerra jote o Jesu, me ze te math po te therrët: Dhenter ty te desheronj, dhe nat’ e dite te
kerkonj, dhe kryqesohem dhe varrosem tok me
Pagezimin; edhe vuanj tok me ty, qe te gezohem
tok me ty, edhe vdes per emrin tent, qe tok me
ty te rronj ne qell; po si nje fli te shenjte prit-me
mua qe per ty sakrifikohem. Degjona lutjet, edhe shpetoji, shpirtet tona prej vdekjes.
8. Shen Prokopi, Deshmori i Math.
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PGRLGSHORJA E SHGN PROKOPIT,
T. IV, TAKHI PROKATALLAVE
Deshmori yt o Zot, me vojtje lot e mundim, kurore te ndrlçime prej teje mori sot, si roge dhe si
çperblim; se me fuqine tcnde, ka rrezuar tiranet,
dhe ka dermuar djajte, e kuximt’ e te dobet; ay
per në po te lutet o Krisht Perendl, te shpetohen
shpirtet tona.
9. Pankrati, Hierodeshmori i Shenjte, peshkopi i
Tavromenise.
10. Te Dyzët e Pese Deshmoret e Shenjte te Nikopoles ne Armeni.
11. Shen Efimia, Deshmorja e Madhe.

PGRLGSHORJA E SHGN EFIMISG,
T. III, THIAS PISTEOS
Beselumurit i ngazellove, beseshtrëmberit i
turperove, Virgjerësh’ e bekuar e Zotit Krisht;
se i pelqeve vendimet e Aterve, qe kishte bere Sinodi i katerte; o Shen Efimi, pra lutu perpara Zotit Krisht, te na dhuronje ndjesen e mekatave.
12. Prokli dhe Illari, Deshmoret e Shenjte.
1S. Mbledhja e Krye-ëngjeUit Gabrlël; Stefani Sabaiti, A ti yne Oshendr.

PGRLGSHORJA E SHGN GABRIELIT,
T.IV, 0 IPSOTHIS
0 gjeneral i ushterive te qellit, në sherbetoret
e pavyer degjona, dhe mprona gjithen jë dhe nermjeto pa pushlm, hap-i fletet mi te gjithe në, dhe
mbulona me drite, në qe po te lutemi, dhe thcrre-
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sim me bese; 0 Gabriël shpetona me nxitim, prej
çdo reziku, si prijes i Gngjejve.
PGRLGSHORJA E STEFANIT SABAITIT,
T. T. IV, ORTHODOKSIAS ODHIJE
Udheheqes Orthodoks, dhe mesonjes i beses
dhe i perkores je, se na ke ndritur si nje yll, dhe
u-tregove si shembell e Kryeprlfterve, i urte
Shen Stefan, te gjithe i ndriçove dhe i mesove ti,
lira e Shpirtit Shenjt. Lutju Krishtit Perendi, te
shpetohen shpirtet tona.
E DIELA E SHGN ATGRVE
(Qe me 18-91 te Korrikut)

PGRLGSHORJA E SHGN ATGRVE, T. T. IV.
I permilavderuar je o Krisht Perendi dhe Zot,
qe dergove permi dhë, Aterit tane te shenjte dhe
i ndrite, dhe me ata na shpure ne besen e drejte,
dhe na tregove shpetimin. 0 meshireplot lavdi
me ty.
THIRRTORET, T. II, IKOS TU EFRATHA
Brenda ne shtate dit, e beri Zoti boten, dhe ju
ne shtate mbledhje, na regulluat fene, o Ater te
Sinodeve.
Nje Perendi dhe Zot, te ndare ne tre veta, te
njeshme nga substanca, dhe nje Trini lcçitte, o
Ater te Sinodeve.
Krishtin si Perendi, dhe Bir te Perendise, dhe
Fjale te panisme, na çf aqte dhe na çpallte, o Ater
te Sinodeve.
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Shpirtin qe frymesoj, Profetet dhe Shenjtoret,
si Perendi e çpallte, me Atin e me Birin, o Ater te
Sinodeve.
LAVDI DHE TANI. Shtypte çdo heresi, dhe
ujqet qe perçanin, kopën’ e Jesu Krishtit, i çkaterruat fare, o Ater te Sinodeve.
PASVARGJET, T. II, IKOS TU EFRATHA
Muarte frymesim, prej Shpirtit edhe shkruat,
Simbohn e Nikese, per Kishen Orthodokse, o Ater
te Sinodeve.
Kishen e Zotit Krisht, te Shenjt’ e te Pergjithme, Nje dhe Apostolike, e çfaqte dhe e çpallte, o
Ater te Sinodeve.
Çfaqte nje Pagezlm, mi emrin e Trinise, dhe
Ngjalljen e pergjithme, dhe jeten e perfuntme, o
Ater te Sinodeve.
LAVDI DHE TANI. Virgjeren Shen Mari, qe
lindi Jesu Krishtin, Hyjlindese si Nene, te Perendis’ e çfaqte, o Ater te Sinodeve.
Ne Sherbesen e Mengjezit kendohen Troparet e zakonta te Tingellit qe rastis.

SINAKSARI
Gjithe sot kujtojme Aterit e Shenjte, qe muarne pjese ne gjashte Sinodet e para Ekumenike.
Me nermjetimet e Aterve te Shenjte, o Perendl, meshirona. Amln.
ZBRITGSORET, T. IV, ANIKSO
I. Ja gojen e çel tani, i frymesuar prej Shpir-
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tit Shenjt, dhe kenge do t’ i kendonj, Nencs se
Madhe mi fron, dhe do ta kremtonj, me valle buzeqeshur, me ze do t’ i çpall kudo, gjithe çudit'
e saj.
III. 0 Zonje dhe Nen’ e Perendise, burim i pasosur jetesor, ti shiguroji gjith’ ata, qe te kendojne plot me zell, dhe lart ne qell ku mbreteron,
kurorezoji me çdo lavdl.
IV. Te pagjyrmesuarin pllan perendor, qe po
misherohet sot i Larti prej Virgjereshes, Abakumi si Profët, e pa edhe tha me ze te math: Zot
i fuqishim lavdl me ty.
V. Te gjith’ i habite ti, me nje çudl dhe nje lavdi: Ti o Virgjerësh’ e pamartuar, Zotin e botes
qe mbreteron lart ne qell, si nje bir e mbajte ne
peql dhe shpetfm qe lartazi, u dhurove besnikeve.
VI. Kete te kremte e lusim sot, per Zonjen edhe
Nenen Hyjlindese, gjithe hyjmëndesit, eni trokisni pra duarte, dhe lavderoni Zotin qe lindi
prej asaj.
VII. Nuk u faleshin, krijësave hyjmëndesit, po
Krijetarit lart, dhe kercenimin me zjarr, e shkelne me trimeri, psallnin me brohori: Zot lavdi me
ty, o Perendi i Aterve, ti je vetem i bekuar.
VIII. Djemat e denuar per te djegur, prej zjarrit i ka shpetuar lindj’ e Zotit Krisht, si simbol
ne vjeterl, dhe si veperim tani, dhe tere boten po
e mbleth per keng’ e lavderim: Hymnojeni ju
veprat e Zotit, dhe e lartesoni permi te gjitha
jetet.
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IX. Gjithe njërezit, keceni me ngazellim tek
drit’ e Shpirtit Shenjt, eni lavderojeni, Gngjejt'
e qellit eni kremtojeni, ketë te shenjte panair te
Kryezonjes Mari, dhe therrisni: Ti je më e lumura, Virgjerësh’ e kulluar Hyjllndese.
DGRGIMGSORET, T. III, EPESKEPSATO
O Shen Ater te Kisheve, u çpallte dogmat popujve, dhe heretiket besellq, i çkaterruat ploterlsht; u falte pra besnikeve, ne qellin Mbreterine,
Parajsen e Gngjejve.
Nermjetoni tok per në, Shen Ater te Sinodeve,
dhe ti o Zonje Shen Mari, perkrahna prane Birit
tent; nga çdo denim shpetonani, na falni Mbreterine, qellore te Zotit Krisht.
LAVDGRIMET, T. T. II, OLIN APOTHEMENI
Ater te Sinodeve, me diturine mendore, dhe
me Shpirtin Tereshënjt, passi u-ndriçuat mistikerlsht me hir; nje Simbol per besim, Ater besemire, pervijoste hyjerisht per në, dhe e çfaqte
Zotin Krisht, te bashkenisme si Perendi; dhe te
bashkeqëneshme, ne Trinm’ e Atit dhe Shpirtit
Shenjt; sipas Apostujve, vazhduat predikimet beserlsht, edhe leçitte plot me lavdl, dogmat e besnikeve.
Ater te Sinodeve, me driten tuaj mendore, dhe
me hir te Shpirtit Shenjt, nxuarte orakullin e
doktrinave; nje simbol fjale-pak, me kuptim te
thelle, prokllamuat prej tribunave, dhe prej gjithe Kfsheve, ju o Ungjillore te Zotit Krisht; per-
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mbajtes te tradltave, edhe kujdestare te dogmave; Zoti jua çfaqi, nga qelli dhe ne boten ju
dergdj, tua leçitni besnikeve, besen e Shenjtoreve.
Ater te Sinodeve, o kujdestare besnike, dhe barinj te grigjave, plot me zemerim kunder te paudheve; cilindo ujk te lik, me shigjët’ e dbuat, me
hobën’ e Shpirtit Tereshënjt, i handakoste krejt,
gjith’ armiqt' e Kishes se hyjeshme; dhe rane si
te vdëkurit, dhe perdhë u-shtrine per gjithenjë;
o Ater te Shenjte, te f jeshte sherbetore te Jesujt,
o Ungjillore te dogmave, drita e besnlkeve.
LAVDI, T. T. IV. Shoqeria e Aterve me nam,
e thirrur dhe e mbledhur prej Kishes ne Sinod,
caktoj dhe çkoqiti dogmen e Trinise, me tri persona dhe natyre te perbashkme, dhe nje rmstër
te math te Theollogjise, nje At dhe Bir dhe Shpirt
te perendishme. Pra u kendojme me bese, lumerime levdonjese: Te Shenjte Kryeprifterlnj, dhe
ushtare te Zotit, edhe Gngjej te shkelqyer; o yj te
doktrinave, mi horizontin e driteve; keshtjella ne
Sion, qe nuke tundeni kurre; o aroma prej luleve
te Parajses; o goje te arta te Ungjillit; o nder i Sinodeve, te Nikës’ e te Shtatave, nermjetoni gjithenjë, per shpirtet e lutesve.
TANI. E permibekuar je, o Hyjlindese Virgjereshe. Te hymnojme, se prej Birit qe linde, Ferri
u-roberua, Adami u-nduall prape, mallkimi vdiq,
Eva u-çlirua, vdekja u-dermua, dhe në muarme
jetc. Perandaj po hymnojme dhe therresim: I
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bekuar je o Krisht Perendi, qe e pelqeve keshtu
lavdl me ty.
SHKURTORJA, T. IV, PROSTASIA
0 mburonj’ e patronditur e te Krishtëreve,
nermjetare e palodhur e besnikeve, ver-u veshin
mekatareve me dhempsherl, se po te therresim
beserisht, o Nen’ e Zotit Jesu Krisht, o Mari Virgjereshe: Ndihna me nermjetimet, dhe lutjet
meshireplote, dhe mpro perhere gjith’ ata, qe te
lusin o Hyjlindese.
APOSTULLI
1 bekuar je, o Zot, o Perendl i Aterve tane. Se
je i drejte ne te gjitha sa na ke bere.
Prej Letres se Palit per Titon.
Bir Tito, f jala esht e vertete, dhe dua te shiguroheni per keto, se keshtu ata, qe e besojne Perendine, do te kujdesen te perparojne me vepra
te mira, se keto jane te mira dhe te dobishme per
njërezit. Qendro lark nga bisedimet e kotta, nga
gjeneallogjite, nga grindjet, edhe nga sherret
ligjetare. Hiq dore prej njeriut heretlk, passi ta
keshillosh per heren e pare dhe per hercn e dyte,
dyke ditur se ay esht i permbysur dhe i denuar
prej vetiu. Kur te te dergonj Artemane a Tihikone, eja menjehere te piqemi ne Nikopole, se
atjë kam vendosur ta shkonj dimrin. Dergoji perpara me nxitim Zenane ligjetarin dhe Apollone,
dhe kujdesu qe te mos u mungonje asgjë. Le te
mesojne edhe tanet te perparojne ne vepra te mi-
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ra per nevojat e domosdoshme, qe te mos jene te
papemet. Te gjithe ata, qe jane bashke me mua te
pershendoshin. Pershendosh-i me bese te gjithe
ata, qe na duan. Hiri qofte me ju te gjithe. Amln.
UNGJILLI PAS MATTHEUT
Zoti u tha Dishëpujve: Ju jini drita e botes. Nje
qytët, i vendosur mi nje mal, nuke munt te fshihet. Edhe kur e ndezin kandilin, nuk e vene nene
shinikun, po permi kandilerin, qe t’u ndrite gjithe
atyre, qe ndodhen ne shtepi. Keshtu le te shkelqenje drita juaj perpara njëresve qe t’ i shikojne
veprat tuaja te mira, dhe ta lavderojne Atin tuaj,
qe eshte ne qell. Mos pandehni se kam ardhur ta
prish ligjen edhe profetet. Nuke kam ardhur ta
prish po ta plotesonj. Se me te vertete po ju them,
gjer sa te prishet qelli edhe dheu, dhe gjer sa te
mbarohen te gjitha, asnjë jote dhe asnjë vije e
ligjes nuke do te prishet. Ay, pra, qe shkel më te
vogelen prej ketyre porrosive, a i meson njerezine
t’ i shkelin, do te quhet më i vogeli ne Mbreterine
e qellit; po cilido, qe i zbaton, dhe i predikon, ay
do te quhet i math ne Mbreterine e qellit.
KUNGATORJA
I drejti do te kujtohet per jete.
U . AkiUa„ Apostulli i Shenjte; Josefi Studiti, Ati
yne i Shenjte, kryepeshkopi i Thesallonikes.

PGRLGSHORJA E JOSEFIT STUDITIT,
T. T. IV, ORTHODOKSIAS ODHIJE
Udheheqes Orthodoks, dhe mesonjes i beses
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dhe i perkores je, se na ke ndritur si nje yll, dhe
u-tregove si shembell e Kryeprifterve, i urte
Shen Josëf, te gjithe i ndriçove dhe i mesove ti,
lira e Shpirtit Shenjt. Lutju Krishtit Perendl, te
shpetohen shpirtet tona.
15. Kiriku dhe Julita, Deshmoret e Shenjte.
16. Athenogjeni, Hierodeshmori i Shenjte.
17. Shen Marina, Deshmorja e Madhe.

PGRLGSHORJA E SHGN MARINGS,
T. IV, KATEPLLAJI IOSIF
Shqerra jote o Jesu, me ze te math po te therrët: Dhenter ty te desheronj, dhe nat’ e dite te
kerkonj, dhe kryqesohem dhe varrosem tok me
Pagezimin; edhe vuanj tok me ty, qe te gezohem
tok me ty, edhe vdes per emrin tent, qe tok me
ty te rronj ne qell; po si nje fli te shenjte prit-me
mua qe per ty sakrifikohem. Degjona lutjet, edhe shpetoji, shpirtet tona prej vdekjes.
18. Emiliani, Deshmori i Shenjte.
19. Makrina, Nena jone Oshenare, e motra e Shen
Basilit; Diu, A ti yne Oshenar.

PGRLGSHORJA E SHGN MAKRINGS,
T. T. IV, EN SI MITER AKRIVOS
Ti o Nene pikerisht, u-tregove shembell e Zotit,
se e more Kryqin tent, dhe pasove Zotin Krisht,
dhe vepra çfaqe per mesfm, qe te çkujdësemi per
trup, se shkon me nxitim, dhe te kujdësemi per
shpirt, se eshte i pavdekur; pra shpirti yt po ge-
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zohet tok me Gngjejte, o Shen Makrln’ e lumur
lavdf me ty.
20. Shent Elliu Thesbiti, Profeti i lavderuar.

0 Gngjell o Shent Ellf, i lavderuar Profët, ti je
Parerëndesi, per ardhjen e Zotit Krisht; u-çfaqe
me trup mi dhë, dhe prej qellit i dergove, Elisheut dhuraten, dhe largove semundjet, dhe spastrove leprozet, dhe na dhuron sherime, edhe ndjesen e mekatave.
THIRRTORET, T. I, TON URANION
Me qeren zjarr edhe flage Profetin Shent Elll,
prej dheut na e ngrite dhe ne qell na e shpure, o
Zoti Krisht tani pra i prit, nermjetimet e tij per
në, qe i kremtojme kujtimin me ngazellim, dhe
me kenge brohoritese.
Perpara Zotit na shkove o Shent Elli Profët,
jo me termët te tmerrte po me reze te zjarrta, dhe
gjithenjë ne qell me qere shetlt, dhe me kuaj po
fluturon, dhe nga Parajsa si dielli na ndriçon,
dhe me zell nermjeton per në.
Me shpaten i çkaterrove paganet prifterinj,
dhe shine krejt e preve me nje fjal’ e nje lutje,
dhe gunen Elisheut si trashegim, ia leshove kur
ngjiteshe, me qeren zjarr edhe flage ne rete lart,
Shent Elli o Prof ët me nam.
LAVDI, T. II. Mblldhuni sot kctu, Profetet t' i
kremtojme, Ellln’ e Elisheun, qe na sherojne
shpirtet, dhe luten gjithenjë per në.
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PASVARGJET, T. II, IKOS TU EFRATHA
0 Shent Ellf zellot, me qeren zjarr dhe flage,
ne qellin fluturove, dhe Gngjell na u-çfaqe, perhere nermjeto per në.
Mbrëterit i qerton, dhe popujt’ i ndriçove, dhe
birin e se vese, e ngjalle me nje fjale, Profët o
Shent Elli me nam.
Lart fluturoj ne qell, Profeti Shent Elliu, dhe
gunen Elisheut, me hir me dysh ia fali, dhe lutet
gjithenjë per në.
LAVDI DHE TANI. 0 Shent Elli Profët, tok
me Shen Elisheun, edhe me Shen Marine, perkrahnani me lutje, per ndjesen e mekatave.
NDGNJGSORET, T. I, TON TAFON SU
Shkelqeve si nje yll, me nje qere prej zjarri, si
Gngjell permi dhë, me nje fryme qellore, i theve
te verbuarit, i qertove te shtrëmberit, si te parin
pra, permi Profetet te njohim, dhe te lutemi, o
Shent Elll i trishlumur, shpetona prej tmërreve.
LAVDI DHE TANI. 0 Zonje Shen Mari, en' e
zgjedhur e Zotit, na ngrer dhe na shpeto, në te
mjeret qe humpme, ne pellk te deshperimeve, dhe
ne pus te mekatave, se ti vetem je, shpetun per
në mekataret, ti je ndihmese, edhe perkrahes’ e
forte, dhe mprojtj’ e besnlkeve.
Arrive me virtut, Perendine dhe Zotin, se rrojte permi dhë, nje jetese qellore, dhe more prej
Shpirtit Shenjt, dhuretin’ e sherimeve, pra çuditerlsht, e ngjalle djalin e vdekur, dhe ne qiellin,
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me qere zjarri u-ngjite, o Shenjt o Profët Elli.
LAVDI DHE TANI. Si Nene te Jesujt, qe te
gjithe te njohim, o Zonje Shen Marl, Virgjereshe
pas lindjes, perikim pra me ty me mall, si e mire
qe je per në, ty te kemi pra, në mekataret si
mprojtje, prej rezikeve, dhe shpetimtare ne ngasjet, o Nene Hyjlindese.
Meqëneqe nuke ka UngjtU te Mengjezit, kendohet menjehere:

SHKURTORJA, T. II.
0 Shent Elli Profët, qe çpalle madheshtite, e
Perendise sone, dhe shi nga qelli zbrite, perherc
nermjeto per në.
SHTGPIA
Kur Shent Elliu pa ligesine e njeriut edhe meshiren e Perendise, u-zemerua dhe na qertoj shume rende, po eshte gati te zbutet per ata, qe pendohen me bese, se ay perhere nermjeton per në.
SINAKSARI
Me njezët te ketl muaji, kujtojme fluturimin
ne qell me nje qere te zjarrte prej Shent Elliut
Thesbitit, Profetit te lavderuar.
Me nermjetimet e tij, o Perendi, meshirona. Amln.
ZBRITGSORET, T. IV, ANIKSO
I. Ja gojen e çel tani, i frymesuar prej Shpirtit Shenjt, dhe kenge do t’ i kendënj, Nenes se
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Madhe mi fron, dhe do ta kremtonj, me valle buzeqeshur, me ze do t’ i çpall kudd, g’jithe çudlt’
e saj.
III. 0 Zonje dhe Nen' e Perendise, burim i pasosur jetesor, ti shiguroji gjith’ ata, qe te kendojne plot me zell, dhe lart ne qell ku mbreteron,
kurorezoji me çdo lavdi.
IV. Te pagjyrmesuarin pllan perendor, qe po
misherohet sot i Larti prej Virgjereshes, Abakumi si Profët, e pa edhe tha me ze te math: Zot
i fuqishim lavdi me ty.
V. Te gjith’ i habite ti, me nje çudi dhe nje lavdl: Ti o Virgjerësh’ e pamartuar, Zotin e botes
qe mbreteron lart ne qell, si nje bir e mbajte ne
peql dhe shpetim qe lartazi, u dhurove besnlkeve.
VI. Ketë te kremte e lusim sot, per Zonjen edhe
Nenen Hyjllndese, gjithe hyjmëndesit, eni trokisni pra duarte, dhe lavderoni Zotin qe lindi
prej asaj.
VII. Nuk u faleshin, krijësave hyjmëndesit, po
Krijetarit lart, dhe kercenimin me zjarr, e shkelne me trimeri, psallnin me brohori: Zot lavdi me
ty, o Perendl i Aterve, ti je vetcm i bekuar.
VIII. Djemat e denuar per te djegur, prej zjarrit i ka shpetuar lindj’ e Zotit Krisht, si simbol
ne vjeteri, dhe si veperlm tani, dhe tere boten po
e mbleth per keng’ e lavderim: Hymnojeni ju
veprat e Zotit, dhe e lartesoni permi te gjitha
jetet.
IX. Gjithe njërezit, keceni me ngazellim tek
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drit' e Shpirtit Shenjt, eni lavderojeni, Gngjejt’
e qellit eni kremtojeni, ketë te shenjte panair te
Kryezonjes Marl, dhe therrisni: Ti je më e lumura, Virgjerësh’ e kulluar Hyjlindese.
DGRGIMGSORET, T. III, EPESKEPSATO
Me nje qere me flag’ e zjarr, u-ngjite lart ne
qfellin, o Shent Elli Profët i Math, si nje Gngjell
plot me shkelqim; pra nermjeto per gjithe në,
perpara Perendise, per ndjesen e fajeve.
Na linde o Hyjlindese, Jesune Krishtin Perendf, qe tere boten e shpetoj, nga Ferri i demoneve;
shpetona nga semundjet pra, nga helmet dhe mekatat, me lutjet e dhëmpshura.
LAVDGRIMET, T. T. IV, 0 TU PARADHOKSU
More o Profët o Shent Elli, me vepra dhe me
virtut, dhe me sjellje te mënçime, nje fuql dhe n je
lavdi, prej Zotit Perendi; dhe regullonje ngjarjet
e kohcve, edhe natyren, ndronje me urdherim;
shine e preve krejt, dhe prej qellit zbrite zjarr mi
çdo armik; prane Zotit nermjeto, dhe shpirtet na
shpeto.
Zell dhe bese Zoti te dhuroj, dhe te dergoj si
Profët, dhe qertove keq mbrëterit, princerit dhe
prifterit, dhe i dermove krejt; e ndeze zjarrin, n’
ujen e gjoleve, dhe drithe kore, pa mbjellur arave; çave lumin Jordan, per Profetin Elishë dhe
shkoj pertëj; prane Zotit nermjeto, dhe shpirtet
na shpeto.
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Rrojte si nje Gngjell permi dhë, dhe Perendia
te dha, pasurm’ e dhuratave, per te bere çdo çudf,
o Shent Elli me nam; ia ngjalle djalin, gruas se
ve me lot, me qere zjarri, hipe ne qiellin; pra sot
po mblfdhemi, dhe te lutemi te gjithe pa pushim;
prane Zotit nermjeto, dhe shpirtet na shpeto.
LAVDI, T. T. IV. Le t' i nderojme me kenge,
Profetet e larte, dhe yjt’ e ndriçim te botes, Elline
dhe Elisheun, dhe le t’ i therresim Krishtit me
gas: 0 Zot meshireplot, me lutjet e Profëteve,
dhuroji popullit tent, ndjesen e mekatave, dhe
perdellimin e math.
TANI, T. II. 0 Zonje Shen Mari, te lutemi degjona, dhe tok me Shent Elline, dhe me Shent Elisheun, perhere nermjeto per në.
SHKURTORJA, T. IV, PROSTASIA.
0 mburonj’ e patronditur e te Krishtëreve,
nermjetare e palodhur e besnlkeve, ver-u veshin
mekatareve me dhempsherf, se po te therresim
beserisht, o Nen’ e Zotit Jesu Krisht, o Mari Virgjereshe: Ndihna me nermjetimet, dhe lutjet
meshireplote, dhe mpro perhere gjith' ata, qe te
lusin o Hyjllndese.
APOSTULLI
Ti je prift per jete pas urdherit te Melkishedekut. Zoti i tha tim-Zoti: Rri se djathti meje.
Prej Letres se Pergjithme te Jakobit.
Vellezcr, mërrini Profetet, qe folne me emrin
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e Zotit, si shembell te ligevojtjes dhe zemergjeresise. Ja ku i quajme te lumur ata, qe durojne. Kini degjuar per durimin e Jobit, edhe e kini pare
fundin e Zotit, se Zoti eshte meshireplot dhe zemerdhempshur. Po perpara te gjithave, o vcllezer, mos u-betoni as per qellin as per dhenc, dhe
mos beni asnjë be tjater, po le te jete poja juaj
po, dhe joja juaj jo, qe te mos bini ne denlm. A
vuan keq nonjë prej jush? Le te psalle. A esht i
semure nonjë prej jush? Le t’ i therrese pleqt' e
Kishes, dhe le te f alen mi atë, dhe le ta lyejne me
vaj me emrin e Zotit. Edhe urata e beses do ta
shpetonje te semurin, edhe Zoti do ta ngrerc;
dhe ne paste bere mekata, do t’ i falen. Refëjini
fajet njerjatrit, edhe faluni per njerjatrin, qe te
sheroheni. Lutja e veperuar e te drejtit ka fuql
te madhe. Elliu ishte nje njeri, qe vuante si në,
dhe beri nje lutje qe te mos binte shi, dhe nuke
ra shi mi dhene tre vjet edhe gjashte muaj, edhe
u-fal perserl, edhe ra shi nga qelli, edhe mbine
peme nga dheu. Vellezer, neqoftese nonjë prej
jush largohet nga e vcrteta, dhe dikush e kthen
ne udhen e drejte, ay, i cili e ktheu mekatarin
nga genjeshtra, duhet ta dije qe shpetoj nje shpirt
nga vdekja, edhe do te lanje shume mekata.
UNGJILLI PAS LUKAJT
M’ atë kohe, njërezit po çuditeshin per fjalet
hirplote, qe dilnin nga goja e Jesujt, edhe thoshnin: “A nuk eshte ky i biri i Josefit?” Edhe Je-
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suj u tha: “Qe te gjithe do me thoni kete parabolle: Mjek, sheroje veten. Ato, qe degjuam se
ke bere ne Kapernaum, bej-i edhe ketu ne atdheun tent.” Edhe pastaj u tha: “Me te vertete po
ju them qe nuke ka profët te mirepritur ne atdheun e vete. Dhe me te vertete po ju them:
Kishte shume te veja ne Israelin ne kohen e Elliut, kur qelli u-mbyll per tre vjet edhe gjashte
muaj, edhe ngjau nje zi e madhe ne tere vendin,
edhe Elliu nuk u-dergua me nonjë prej ketyre,
po ne nje grua te ve ne Sarepte te Sidones. Edhe
kishte shume leproze ne Israelin ne kohen e Elisheut, edhe nuk u-paqesua nonjë prej ketyre, po
vetem Neemani Sirian.” Edhe u-zemeruan qe te
gjithe ne sinagoje, kur i degjuan keto f jale, edhe
u-ngritne, dhe e nxuarne jashte qytetit, edhe e
prune buze malit, ku ishte ndertuar qyteti i tyre,
qe ta vervitnin tatepjete. Po ay shkoj ne mes te
tyre, dhe u-largua.
KUNGATORJA
Ngazellohuni me Zotin, o te drejte.
21. Simeoni dhe Joani, Aterit tane Oshenare.

PGRLGSHORJA E OSHGNARGVE, T. T. IV.
0 Perendi i Aterve, qe na sillesh gjithenjë, me
miresl dhe butesi, mos e kursë perdellimin tent
per në; me lutjet e Aterve tane, qeveris-e jeten
tone me paqe.
22. Maria Magdalena, Myrepruresja e Shenjte.
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PGRLGSHORJA E MARISG MAGDALENGS,
T. I, TON TAFON SU SOTIR
Pasove beserisht, Jesu Krishtin qe lindi, prej
Vlrgjeres Mari, o Mari Magdalene, dhe gjithe
porrosft> e tij, dhe kanunet i ruajte, perandaj
pra sot, kujtimin tent e kremtojme, dhe te lutemi, te na dhurosh perdellimin, dhe ndjesen e mekatave.
23.
Fokdj, Hierodeshmori i Shenjte; Jezekieli, Profeti i Shenjte.

PGRLGSHORJA E JEZEKIELIT, T. II.
Jezekiël Profët i Shenjte, qe te kremtojme me
bese, nermjeto perpara Zotit, te shpetohen shpirtet tona.
21t. Shen KrisUna, Deshmorja e Madhe.

PGRLGSHORJA E SHGN KRISTINGS,
T. IV, KATEPLLAJI IOSIF
Shqerra jote o Jesu, me ze te math po te therrët: Dhenter ty te desheronj, dhe nat’ e dite te
kerkonj, dhe kryqesohem dhe varrosem tok me
Pagezimin; edhe vuanj tok me ty, qe te gezohem
tok me ty, edhe vdes per emrin tent, qe tok me
ty te rronj ne qell; po si nje fli te shenjte prit-me
mua qe per ty sakrifikohem. Degjona lutjet, edhe shpetoji, shpirtet tona prej vdekjes.
25.

Fjetja e Shen Annes, nenes se Shen Marise.
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PGRLGSHORJA E SHGN ANNGS,
T. IV, TAKHI PROKATALLAVE
Marine Hyjllndese, Nenen e Zotit Krisht, Shen
Anne hyjprurese, e linde ti per çudl, dhe u-ngjite
ne qell me te, atjë ku po banojne, dhe defrejne
Shenjtoret, Gngjejte dhe Deshmoret, prane fronit te Zotit; dhurona pra meshiren dhe ndjesen
e mekatave.
26. HermoUau, Hermipi dhe Hermokrati, Hierodeshmoret e Shenjte; Shen e Premtja, Deshmorja Oshenare.

PGRLGSHORJA E SHGN E PREMTES, T. I.
Pate zell sipas fteses qe lartazi, dhe u-mundove dhe vojte keq, dhe pas emrit dhe pas beses,
ke trasheguar lavdl ne qell, o Shen e Premte Athlofore; pra na dhuron sherime gjithenjë, dhe nermjeton qe te shpetohen shpirtet tona.
THIRRTORET, T. T. IV, 0 TU PARADHOKSU
Ç’ eshte kjo çudi dhe kjo habi! 0 Shen e Premte
me nam, o viktim’ e paganeve, qe deshmove trimerlsht, fitove lavdi ne qell; more çperblimin,
rogen e vojtjeve, edhe kuroret, lulet e gjëmbave;
pra nermjeto per në, qe kremtojme beserfsht
kujtimin tent; prane Zotit Jesu Krisht, dhe shpirtet na shpeto.
Pate zell te fort’ e mall te math, per Shpetimtarin Jesu, o Deshmore qe vuajte, me durfm dhe
trimeri, çdo mundlm edhe çdo kamçlk; dhe kur
te shempte, grusht’ i katfleve, dhe kur te grinte,
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shpat’ e xhelateve, ti po mejtoheshe, per kuroret
qe fitove lart ne qell; prane Krishtit nermjeto,
dhe shpirtet na shpeto.
Vojtjet, qe durove s’ thuhen dot, po s' u-trondite aspak, dhe qendrove me trimeri, ne keshtjellen e Jesujt, kunder gjithe demoneve; keshtu
u-bere, shoqe e Gngjejve, dhe nus’ e Zotit, lul’ e
Shenjtoreve; pra nermjeto per në, qe kremtojme
beserisht kujtimin tent; prane Zotit Jesu Krisht,
dhe shpirtet na shpeto.
LAVDI, T. II. Mblldhuni sot ketu, te gjithe ta
kremtojme, Deshmoren Shen e Premte, qe vojti
edhe ndriti, dhe lutet gjithenjë per në.
TANI. 0 Zonje Shen Marl, me Shen e Premten
bashke, perkrahnani pa prere, perpara Jesu
Krishtit, per ndjesen e mekatave.
PASVARGJET, T. II, IKOS TU EFRATHA
Vojtje te tmërshime, durove po me Kryqin,
Satanin e dermove, dhe idhullat i shove, o Shen
e Premte me lavdi.
Zjarri s’ te dogji dot, s’ te shtypi dot as guri,
se Gngjelli te mprojti, me flete dhe me vese, me
urdherin e Zotit Krisht.
Rrojte ne virgjeri, dhe shpirtin e ndriçove, kuroren e fitove, si nuse e Parajses, dhe lutesh gjithenjë per në.
LAVDI DHE TANI. Kenge me brohorl, kendojini Deshmores, se lumur Shen e Premte, qe
tok me Shen Marine, perhere nermjeton per në.
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NDGNJGSORET, T. IV, 0 IPSOTHIS
Per Shpetimtarin dashuri dyke patur, e zbukurove shpirtin tent me virtuta, dhe me mundim’ e
dhembje dhe tortura pa funt, fluturove lart ne
qell, dhe kurore fitove, dasme pate me lavdi, si
nje nus’ e Parajses, dhe gjithenje per në po nermjeton, qe te nderojme, o Shen e Premte e ndriçime.
LAVDI DHE TANI. Te perhirojme gjithenjë
Virgjereshe, dhe te hymnojme pa pushuar prej
zemre, per dhempsherine tende në besniket e tu,
lutemi me ze te math: Nen’ e Shenjte degjona,
eja dhe shpetona shpejt, nga armiqt’ e padukur,
nga çdo pusi rezik dhe kercenlm, se ti perhere,
na mpron o Hyjllndese.
T.I, TONTAFONSU
Si shqerre pa nje cen, ke jetuar ne bote, e ngrite Kryqin tent, dhe Jesun’ e pasove, me vojtje
edhe me deshmim, ke fituar çdo bukuri, more hirin pra, per te sheruar semundje, dhe po na shpeton, nga dobesit’ e lengatat, me forcen e Shpirtit Shenjt.
LAVDI DHE TANI. Si Nene te Jesujt, qe te
gjithe te njohim, o Zonje Shen Mari, Virgjereshe
pas lindjes, perikim pra me ty me mall, si e mire
qe je per në, ty te kemi pra, në mekataret si
mprojtje, prej rezikeve, dhe shpetimtare ne ngasjet, o Nene Hyjlindese.
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Meqëneqe nuke ka Ungjill te Mengjezit, kendohet menjehere:

SHKURTORJA, T. IV, EPEFANIS SIMERON
Kisha jote na sheron, nga çdo semundje, pra
kctu po mblldhemi, edhe te lutemi me mall, dhe
te therresim me ze te math: Eja shpetona, o Shen
e Premte e ndrlçime.
SHTGPIA
Si nuse e Parajses dhe Deshmore e kurorezuar,
dhe Oshenare e lumur, kujtoji ata qe ta kremtojne panairin, te mbledhur ne Kishen tende, se
ty te lavderojme me bese, dhe ty te therresim me
ze te math: Eja shpetona, o Shcn e Premte e
ndriçime.
SINAKSARI
Me njezët e gjashte te ketl muaji, kujtojme
Shen e Premten, Oshenare dhe Deshmore.
Gjithe sot, kujtojme Hermollane, Henmppin
dhe Hermokratin, Hierodeshmoret e Shenjte.
Gjithe sot, kujtojme Ignatin Stironitin, Atin
tone Oshenar.
Gjithe sot, kujtojme Shen Appionin dhe Shen
Jerusalemin.
Me nermjetimet e tyre, o Perendi, meshirona. Amm.
ZBRITGSORET, T. IV, ANIKSO
I. Ja gojen e çel tani, i frymesuar prej Shpirtit Shenjt, dhe kenge do t’ i kendonj, Nenes se
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Madhe mi fron, dhe do ta kremtonj, me valle buzeqeshur, me ze do t’ i çpall kudo, gjithe çudit’
e saj.
III. 0 Zonje dhe Nen’ e Perendise, burlm i pasosur jetesor, ti shiguroji gjith’ ata, qe te kendojne plot me zell, dhe lart ne qell ku mbreteron,
kurorezoji me çdo lavdl.
IV. Te pagjyrmesuarin pllan perendor, qe po
misherohet sot i Larti prej Virgjereshes, Abakumi si Profët, e pa edhe tha me ze te math: Zot
i fuqishim lavdi me ty.
V. Te gjith’ i habite ti, me nje çudi dhe nje lavdi: Ti o Virgjerësh’ e pamartuar, Zotin e botes
qe mbreteron lart ne qell, si nje bir e mbajte ne
peqi dhe shpetlm qe lartazi, u dhurove besnikeve.
VI. Ketë te kremte e lusim sot, per Zonjen edhe
Nenen Hyjlindese, gjithe hyjmëndesit, eni trokisni pra duarte, dhe lavderoni Zotin qe lindi
prej asaj.
VII. Nuk u faleshin, krijësave hyjmëndesit, po
Krijetarit lart, dhe kercenimin me zjarr, e shkelne me trimerl, psallnin me brohorf: Zot lavdf me
ty, o Perendi i Aterve, ti je vetem i bekuar.
VIII. Djemat e denuar per te djegur, prej zjarrit i ka shpetuar lindj’ e Zotit Krisht, si simbol
ne vjeteri, dhe si veperim tani, dhe tere boten po
e mbleth per keng’ e lavderlm: Hymnojeni ju
veprat e Zotit, dhe e lartesoni permi te gjitha
jetet.
IX. Gjithe njërezit, keceni me ngazellim tek
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drit’ e Shpirtit Shenjt, eni lavderojeni, Gngjejt’
3 qellit eni kremtojeni, kete te shenjte panair te
Kryezonjes Mari, dhe therrisni: Ti je me e lnmura, Virgjerësh’ e kulluar Hyjlfndese.
DGRGIMGSORET, T. II, TIS MATHITES
Fitove force pa kufi, me Kryqin e çemuar, theve ordit’ e ërreta, dhe tiranin’ e Ferrit, edhe
deshmove me vojtje, dhe me mundime te renda,
pra Zot' i Math te vleresoj, per kurore lavdie dhe
lumerl, dhe fitove jeten e pambaruar, Parajsen
e Shenjtoreve, Deshmore Shen e Premte.
0 Shen Mari Hyjlindese, mprona prej çdo reziku, mprona prej hidherimeve, mprona prej çdo
nevoje, dhe mos na ler te na marre, djalli diten
e funtme, as Ferr' i erresirave, mprona perpara
gjyqit te Birit tent, nxirna faqebardhe o Virgjereshe, si Nen’ e Zotit ti i ke, qe te gjitha ne dore.
LAVDGRIMET, T. I, TON URANION
Neper hoborret e Zotit po vallezon tani, me
shoqet virgjeresha, me te urtat e dheut; atjë ke
marre hirin per çdo çudi, dhe sherfm te semundjeve, pra nermjeto prane Zotit dhe na shpeto, në
besniket qe te lutemi.
Dermove gjithe taboret e te pabëseve, me besen e Perendise, Shen e Premte Deshmore, s’ utrembe as nga flag’ e zjarrit qe djek, as nga
çpojtjet e plumbave, as nga kamçiket as nga
ujerat ne kazan, as nga presa e shpatave.
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Dyke munduar kufomen e ndrite shpirtin
tent, Deshmor’ e Shpetimtarit, Shen e Premte e
lumur, dhe dolle si u-trete brenda ne zjarr, m’ e
kulluar posi flori, dhe more lart kurore dhe lumeri, ne Parajsen e Shenjtoreve.
LAVDI, T. II. U-vendose ne qytetin e Perendise, ne bregun e shenjte Sion, dhe e mbajte driten te pashuar. Le ta lavderojme pra Virgjereshen. 0 virgjerl o tempull i Perendise, o virgjeri
o lavdi e Deshmoreve, o virgjeri o shoqe e Gngjejve.
TANI. Çdo shprese me ty e varr, Mari o Hyjlindese, Nen’ e Zotit Krisht, ti me ruaj perhër' e
ti me mpro.
SHKURTORJA, T. IV, PROSTASIA.
0 mburonj’ e patronditur e te Krishtëreve,
nermjetare e palodhur e besnlkeve, ver-u veshin
mekatareve me dhempsherl, se po te therresim
beserlsht, o Nen’ e Zotit Jesu Krisht, o Marl Virgjereshe: Ndihna me nermjetimet, dhe lutjet
meshireplote, dhe mpro perhere gjith’ ata, qe te
lusin o Hyjllndese.
APOSTULLI
Si do tja çpaguajme Zotit te gjitha te mirat?
Do tja drejtonj te luturat e mia Zotit.
Prej Letres II se Palit per Timotheun.
Bir Timothë, vigjello per te gjitha, vuaj-i te
keqiat, bej-e vepren e Ungjillorit, edhe mbaroje
sherbimin, se une po shkrinj, dhe me ka ardhur
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koha qe tju le shendet. E leftova luften e mire,
e mbarova rendjen, e ruajta besen. Tanl me pret
kurora e drejtesise, te cilen do ma jape Zoti, gjykatesi i drejte, m' ate dite, dhe jo vetem mua, po
edhe te gjith’ atyre, qe e duan fanesjen e tij.
UNGJILLI PAS JOANIT
Zoti u tha Dishëpujve: Kjo eshte porrosia ime,
doni njerjatrin. Neqoftese bota ju urrën, dijeni
se mua me ka urryer më pare se ju. Sikur te ishit
prej botes, bota do tju deshte si te sajte, po meqëneqe nuke jini prej botes, nga e cila ju kam
zgjedhur une, perandaj bota ju urrën. Kujtojeni
f jalen, qe ju thashe. Nuke ka sherbetor më te
math se i Zoti. Ata, qe me kane ndjekur mua, do
tju ndjekin edhe ju. Ata, qe kane ruajtur fjalen
time, do ta ruajne edhe tuajen. Edhe keto te gjitha do tjua bejne per emrin tim, se nuk e njohin
atë, qe me ka derguar. Sikur te mos kisha ardhur
dhe te mos u kisha folur, nuke do te kishin mekat. Po tani nuke kane mehane per mekatin e tyre. Ay, qe me urrën mua, urrën edhe tim-Ate. Sikur te mos kisha bere perpara tyre veprat, te cilat nuk i ka bere asnjë tjater, nuke do te kishin
mekat, po tanl edhe i kane pare veprat edhe me
kane urryer edhe mua edhe tim-Ate. Edhe keshtu
mbushen f jalet e shkruara ne ligjen e tyre, qe
me urryen darovlsht. Edhe kur te vinje Ngushellimtari, Shpirti i se vertetes, qe dergohet prej
Atit, te cilin do tjua dergonj une me anen e Atit,
ay do te deshmonje per mua. Po edhe ju deshmo-

KORRIKU

721

ni, se kini qene me mua qe ne krye. Keto jua thashe, qe te mos skandalizoheni. Do tju nxlerin
jashte sinagojave, edhe vjen ora, ne te cilen ata,
qe do tju vrasin, do te mburren se i bene nje sherbim Perendise.
KUNGATORJA
I drejti do te kujtohet per jete.
27.

Shen Pandelimoni.

PGRLGSHORJA E SHGN PANDELIMONIT,
T. III.
0 i Shenjte Athlofor, Pandelimon sheronjes i
lumur, lutju Perendise meshireplot, t ’u f ale shpirteve tona, ndjesen e mekatave.
THIRRTORET, T. II, IKOS TU EFRATHA
0 Shen Pandelimon, Deshmor i Math i Krishtit, qe u-kurorezove, ne Mbreterm’ e qellit, dhe
lutesh gjithenje per në.
Nenes i vajte pas, dhe atin e fitove, per fen' e
Shpetimtarit, dhe vojte dhe deshmove, dhe lutesh
gjithenjë per në.
Hirin e Shpirtit Shenjt, e more me mundime,
dhe na dhuron sherime, semundjesh dhe lengatash, dhe lutesh gjithenjë per në.
LAVDI. Mblidhuni sot ketu, te gjithe ta kremtojme, Pandelimon’ e Shenjte, qe na sheron lengatat, dhe lutet gjithenjë per në.
TANI. 0 Zonje Shen Mari, me Shen Pandeli-
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monin, perkrahnani pa prere, perpara Jesu Krishtit, per ndjesen e mekatave.
PASVARGJET, T. I, TON URANION
Sot po kremtojme me buje dhe gas kujtimin
tent, Pandelimon i Shenjte, qe deshmove per
Krishtin, dhe more hir sherimesh dhe na shpeton, nga lengatat e tmërrshime, dhe nermjeton
prane Zotit per gjithe në, per shpetimin e besnikeve.
Kerkove hirin qe deshe me zemer dhe me
shpirt, pas ndjënjave te tua veperove ne jete,
u-bere mireberes dhe sherimtar, i atyre qe vuajne, edhe shendetin besnikeve u dhuron, me ilaçet e Zotit Krisht.
Mundimet qe ke duruar me goje s’ thuhen dot,
Pandelimon i Shenjte, o Deshmor i degjuar, se
vojtje pa kufl i dhë trupit tent, edhe Ferri s’ te
trembi dot, se kishe mall per shpetimin e Zotit
Krisht, dhe Parajsen e Shenjtoreve.
LAVDI DHE TANI, T. II. 0 Shen Pandelimon, pas nenes ndrite atin, me fen’ e Krishterimit, dhe na sheron lengatat, dhe lutesh gjithenje per në.
NDGNJGSORET, T. I, TON TAFON SU
Pasove beserisht, nenen tende te lumur, dhe
atin tent pagan, prane Krishtit e shpure, pra
more hir qe lartazi, per sherimin e vojtjeve, dhe
semundjeve, te njerezise qe vuan, o Deshmor i
Math, o Mjek i besnikeve.
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LAVDI DHE TANI. Si N€ne te Jesujt, qe te
gjithe te njohim, o Zonje Shen Marl, Virgjereshe
pas lindjes, perikim pra me ty me mall, si e mire
qe je per në, ty te kemi pra, në mekataret si
mprojtje, prej rezlkeve, dhe shpetimtare ne
ngasjet, o Nene Hyjlindese.
T. IV, OIPSOTHIS
Ty o ushtar i patronditur i Krishtit, dhe kryetrim i Kishes sone se Shenjte, te lavderojme sot
me brohorl dhe gezim, o Deshmor dhe Mjek i
Math, per lengatat dhe vojtjet, Shen Pandelimon
me nam, i degjuar ne bote, perpara Zotit lutu
gjithenjë, edhe dhuroju, shpetimin besnikeve.
LAVDI DHE TANI. Te perhirojme gjithenjë
Virgjereshe, dhe te hymnojme pa pushuar prej
zemre, per dhempsherine tende në besniket e tu,
lutemi me ze te math: Nen’ e Shenjte degjona,
eja dhe shpetona shpejt, nga
e padukur,
nga çdo pusl rezlk dhe kercenim, se ti perhere,
na mpron 0 Hyjlindese.
T. IV, EPEFANIS SIMERON
Diten tende kremteron, e tere bota, dhe mundimet pa tregim, qe ke duruar trimerisht, Pandelimon 0 Deshmor i Math, 0 Mjek i Shenjte, i
gjithe semundjeve.
LAVDI DHE TANI. Virgjereshe mprojtese,
per çdo nevojc, nermjeto per gjithe në, qe kemi
shprese permi ty, dhe na shpeto prej rezlkeve, o
Nen’ e Krishtit, 0 ndihm’ e besnikeve.
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SHKALLESA KREMTORE, T. IV
Qe prej djalerise, shume pasione me leftojne,
po ti perkrah-me dhe shpetome, o Shpetimtari im.
Ju qe urreni Sionen, do te turperoheni prej Zotit, dhe do te fishkeni si bari ne zjarr.
LAVDI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, merr
jete çdo shpirt, dhe lartesohet ne paqesi, dhe
ndriçohet prej njesise Trinisore mistikerisht.
TANI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, rjedhin
burimet e hirit, dhe vaditin tere kriesen per jetelindje.
PARGVARGU. I drejti do te lulezonje si fenlk, dhe do te rritet si dellinja e Libanit.
UNGJILLI I MGNGJEZIT PAS LUKAJT
Zoti u tha Dishëpujve: Ruajuni nga njërezit,
se do tju kapin, dhe do tju ndjekin, dhe do tju
dorezojne neper sinagoja dhe neper burgje, dhe
do tju shpien perpara mbrëterve dhe prlncerve
per emrin tim. Dhe kjo do tju bchet per deshmim.
Vendosni pra ne zemrat tuaja te mos paremejtoni se qysh do te mproheni, se une do tju jap
goje dhe urtesl, te cilen nuke do te mundin ta
perballin kundershtaret tuaj. Dhe do te dorezoheni edhe prej prinderve dhe vellëzerve dhe
gjirinjve dhe miqve, edhe disa prej jush do te
vriten, dhe do te jini te urryer prej te gjltheve
per emrin tim, po asnjë qime e kokes suaj nuke
do te humbase. Do ta zoteroni shpirtin me durimin tuaj.
Psalmi 51 pa ze.
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LAVDI. Me nermjetimet e Athloforit, o meshireplot, shuaji paudhesit’ e mia.
TANI. Me nermjetimet e Hyjlindeses, o meshireplot, shuaji paudheslt’ e mia.
Meskirome, o Perendi meshireplot, edhe shuaji paudhesit’ e mia.

T. II. 0 Shen Pandelimon, pas nenes ndrite
atin, me fen’ e Krishterimit, dhe na sheron lcngatat, dhe lutesh gjithenje per në.
SHKURTORJA, T. T. I, TON SINANARKHON
Imitove leçitesin e meshlrave, edhe si more
dhuraten e çudibërjeve, o Deshmor i Math o Shen
Pandelimon, Mjek u-tregove dhe sheron, çdo
lengate dhe mjerim te popullit te semure, edhe
lutesh perpara Zotit, per shpetimin e besnlkeve.
SHTGPIA
Le ta nderojme kujtimin e Mjekut Anargjënt
edhe kryetrimit me nam, qe te marrim meshire
per shpirtet edhe sherim per trupet. Le te rendim
prane tij me shiguri, se ay sheron çdo lengate
dhe mjerlm te popullit te semure, dhe lutet perpara Zotit per shpetimin e besnikeve.
SINAKSARI
Me njezët e shtate te ketl muaji, kujtojme Shen
Pandelimonin, Mjekun dhe Deshmorin e Math.
Gjithe sot, nje i verbcr, i sheruar prej Shen
Pandelimonit, e mbaroj jeten i vrare me shpate.
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Me nermjetimet e tyre, o Perendi, meshirona. Amin.
ZBRITGSORET, T. II, KHORI ISRAIL
(Kendohen qe me 27-31 te Korrikuf)

I. I shenjt’ Israël shkoj Detin e Kuq, si nonjë
sterë, me kembe te palagura, dhe armiqte me
kuaj u-pane ner valat, te mbytur te çkaterruar,
pra me gas kendonte populli: 0 Perendi o Zot i
Math, nder dhe lavdf me ty.
III. Arku i te forteve u-çthur, edhe u-forcua
potera e te pafuqishmeve, perandaj pra u-shigurua zemra ime permi Zotin lart.
IV. Kam degjuar pllanin tent per te shpetuar
njërezit, o Krisht Perendi; linde mi dhë prej
Virgjereshes, qe te na çfaqesh driten e Ungjillit
tent: Zoti i fuqishim lavdl me ty.
V. 0 Zot i Math qe ndriçove erresiren e vjeter,
ne drite veprat te lavderojne o Krisht, me driten
tende udhet tona drejtonaji.
VI. Neper hidherime, i thirra Zotit lart ne qell,
dhe ma priti lutjen Perendia i shpetimit tim.
VII. Ne Babillone ne zjarr, Djemat Abramiane, e shkelne flagen pervelonjese, dhe kendonin
beserisht: 0 Perendi edhe Zot je i bekuar.
VIII. Tre Djemat ne Babillone, me nje zell qellor te perdjegur, tiranin s’ e perfilln’ aspak, e
shkelne zjarrin burrerisht, edhe te vesuar prej
qellit, te kendonin me ze te math: Zotin qe te gjitha kriesat e Zotit bekojeni.
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IX. Pas lindjes qendrove Virgjereshe; dhe nje
Perendl prej gjirit tent i misheruar, mi dhene na
u-çfaq, edhe me njeres u-shoqerua, pra te madheshtojme te gjithe o Hyjlindese.
DGRGIMGSORET, T. II, TIS MATHITES
Pandelimon Deshmor i Math, Anargjent i nderuar, o Mjeku i besnlkeve, qe sheron çdo lengate, dhe semundje dhe vojtje, nermjeto prane Zotit, qe tu dhuronje njëresve, paqen edhe meshiren per gjithenjë, sot qe ta kremtojme diten me
buje, me lutjet e Hyjlindeses, dhe shpetona te
gjithe.
0 Shen Mari Hyjlfndese, mprona prej çdo reziku, mprona prej hidherimeve, mprona prej çdo
nevoje, dhe mos na ler te na marre, djalli diten
e funtme, as Ferr’ i erreslrave, mprona perpara
gjyqit te Birit tent, nxirna faqebardhe o Virgjereshe, si Nen’ e Zotit ti i ke, qe te gjitha ne dore.
LAVDGRIMET, T. T. IV, 0 TU PARADHOKSU
Zotin Shpetimtar meshireplot, ke imituar mi
dhë, veperove pas emrit tent, Shen Pandelimon
me nam, o Deshmor edhe Mjek i Math; i zemerdhempshur, rent pas te mjërcve, edhe pa roge,
fal çdo sherlm kudo; pra nermjeto per në, qe
kremtojme beserisht kujtimin tent; prane Zotit
Jesu Krisht, dhe shpirtet na shpeto.
Ndrite me çudit’ e vëprave, edhe provove kudo,
qe je nxenes i Zotit Krisht, per shpetlmn’ e shpirteve, dhe sherimin e trupeve; Deshmor i lumur,
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Mjek i besnlkeve, qe ke pemdare, hir dhe shendët kudo; pra nermjeto per në, qe kremtojme beserlsht kujtimin tent; prane Zotit Jesu Krisht,
dhe shpirtet na shpeto.
Çfaqe bukurln’ e shpirtit tent, si dhe te trupit
kudo, sqojtesin’ e mejtimeve, dhempsher^n, e
ndjënjave, lartesin’ e deshlrave; dhe sa te pane,
Zotit i faleshin, se u sherove, vojtjet e trupeve;
pra nermjeto per në, qe kremtojme beserlsht kujtimin tent; prane Zotit Jesu Krisht, dhe shpirtet
na shpeto.
LAVDI, T. IV. Sot na ndriti kujtimi i Athloforit. Ejani te defrejme shpirterisht, edhe ta kurorezjme me kenge; se e mundi armikun e padukur, burrerisht me Kryqin; dhe nuk u-tremp nga
mundimet, po e fitoj kuroren e Deshmorit, edhe
tani gezohet per jete me Gngjejte. 0 Deshmor i
Krishtit, o Shen Pandelimon i lumur, Mjeku i te
semureve, dhe liman i dimeronjesve, nermjeto
pa pushuar perpara Zotit, te shpetohen shpirtet tona.
TANI. Ruaji sherbetoret e tu, prej gjithe rezlkeve, o Virgjereshe e bekuar, se ty te lavderojme, dhe ti je shpresa e shplrteve tona.
SHKURTORJA, T. R, EPI TU ORUS
Permi malin ndrove fytyren, edhe e pane lavdine tende Dishëpujte, o Krisht Perendi siç e
merrnin vesh, dhe keshtu kur te pane permi
Kryq pastaj, kupetuan qe ishte pesim vullnetar,
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dhe leçitne kudd mi dhë, se ti je vertët o Zoti
Krisht, agullimi i Atit.
APOSTULLI
I drejti do te gezohet me Zotin. Degjoma zerin,
0 Perendi.
Prej Letres II se Palit per Timothene.
Bir Timothë, forcohu me hirin e Jesu Krishtit,
edhe ato, qe ke degjuar prej meje, me shume
deshmore, ua dorezo njëresve besnike, te cilet jane te zotet tua mesojne edhe te tjëreve. Edhe duroji te keqiat, si ushtar i mire i Jesu Krishtit.
Asnjë njeri, i cili vete ushtar, nuke ngaterrohet
ne andrallat e jetes, po perpiqet t' i pelqenje gjeneralit te vete. Dhe askush nuk e fiton kuroren
e trimerise veç neqoftese trimeron pas ligjes.
Bujku, i cili mundohet, ka te drejte te marre nje
pjese te pëmeve i pari. Kupetoji ato, qe them, edhe Zoti te dhente ment per te gjitha. Kujtoje
Jesu Krishtin prej fares se Davidit, i cili u-ngjall
se vdëkuresh pas Ungjillit tim, per te cilin vuanj
te keqia gjer ne burk si nonjë keqberes, po f jala
e Perendise nuke lidhet me vargonj. Perandaj,
1 duronj te gjitha per te zgjëdhurit, qe te gjejne
edha ata shpetimin e Jesu Krishtit edhe lavdine
e pasosur.
UNGJILLI PAS JOANIT
Zoti u tha Dishëpujve: Kjo eshte porrosia ime,
doni njerjatrin. Neqoftese bota ju urrën, dljeni
se mua me ka urryer më pare se ju. Sikur te ishit
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prej botes, bota do tju deshte si te sajte, po meqencqe nuke jini prej botes, nga e cila ju kam
zgjedhur une, perandaj bota ju urrën. Kujtojeni
f jalen, qe ju thashe. Nuke ka sherbetor më te
math se i Zoti. Ata, qe me kane ndjekur mua, do
tju ndjekin edhe ju. Ata, qe kane ruajtur fjalen
time, do ta ruajne edhe tuajen. Edhe keto te gjitha do tjua bejne per emrin tim, se nuk e njohin
atë, qe me ka derguar. Sikur te mos kisha ardhur
dhe te mos u kisha folur, nuke do te kishin mekat. Po tani nuke kane mehane per mekatin e tyre. Ay, qe me urrën mua, urrën edhe tim-Ate. Sikur te mos kisha bere perpara tyre veprat, te cilat nuk i ka bere asnjë tjater, nuke do te kishin
mekat, po tani edhe i kane pare veprat edhe me
kane urryer edhe mua edhe tim-Ate. Edhe keshtu
mbushen f jalet e shkruara ne ligjen e tyre, qe
me urryen darovisht. Edhe kur te vinje Ngushellimtari, Shpirti i se vertetes, qe dergohet prej
Atit, te cilin do tjua dergonj une me anen e Atit,
ay do te deshmonje per mua. Po edhe ju deshmoni, se kini qene me mua qe ne krye. Keto jua thashe, qe te mos skandalizoheni. Do tju nxierin
jashte sinagojave, edhe vjen ora, ne te cilen ata,
qe do tju vrasin, do te mburren se i bene nje sherblm Perendise.
KUNGATORJA
I drejti do te kujtohet per jete.
28.
Prokori, Nikanori, Timoni dhe Parmendj, Apostujte dhe DhjaJket e Shenjte.
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29. Kaliniku dhe Theodota, Deshmoret e Shenjte.
30. Silla, Silluani, Kreskenti, Epeneti dhe Androniku, prej te Shtatedhjete Apostujve te Shenjte.
31. Evdokimi i Shenjte dhe i Drejte.

TG KREMTET E GUSHTIT
1. Shetitja e Kryqit ne Kostandinopoje; te Shtate
Djemat e Shenjte te Makabenjve, e jema e tyre SoUomona, dhe mesonjesi i tyre Eleazari.
2. Trasferimi i lipsanit te Shen Stefanit, kryedhjakut edhe Deshmorit te Pare.

PGRLGSHORJA E SHGN STEFANIT, T. IV.
Kurore prej Mbreti ke, mi koken o Shen Stefan, per vojtjet e tmërrshime, per Zotin tone Jesu, i Par’ i Deshmoreve; se ti i kallezove marresi't’ e Judenjve, dhe e pë Shpetimtarin, me te
djathten e Atit. Atjë pra nermjeto gjithenjë, te
shpetohen shpirtet tona.
3. Isaaqi, Dalmati dhe Fausti, Aterit tane Oshenare.
k. Te Shtate Djemat e Shenjte te Efeses.
5. Parekremtja e Shperfytyrimit; Eusigni, Deshmori i Shenjte.
6. Shperfytyrimi (Shen Sotiri).

PGRLGSHORJA E SHPGRFYTYRIMIT,
T. R, METEMORFOTHIS EN TO ORI
Ndrove fytyren permi malin o Krisht Perendi,
ndrite si nje Mesi per Dishëpujte, ashtu siç merrnin vesh. Çfaq-e dhe per në driten me lavdi, qe
ndrit ne qellin gjithenjë, me lutjet e Shen Marise, Dritedhenes lavdi me ty.
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THIRRTORET, T. II, IKOS TU EFRATHA
Sot Jasu Krishti vjen, ne malin e Thaborit, edhe ia ndron Adamit, stolin’ e vjeteruar, me drite dhe me lavderim.
Ejani ne Thabor, te ndritur me virtuta, ta shohim Shpetimtarin, qe shkrepetin me reze, si Zot’
i gjithe drlteve.
Dielli ndrit mi dhë, dhe perendon per mbreme,
dhe Krishti me lavdine, shkelqeu permi malin,
mi boten e besnikeve.
LAVDI DHE TANI. Arthne ne mal Thabor,
Elliu Moisiu, dhe pane Jesu Krishtin, qe lindi prej
Marise, per ndjesen e mekatave.
PASVARGJET, T. I, TON URANION
Ne mal Thabor Jesu Krishti vajti me Pjetrin
tok, Joanin dhe Jakobin, dhe fytyra i ndriti, si
dielli shkelqeu plot me lavdi, dhe u-shtankne Dishëpujte, se nuke dinin ç’ kuptfm kishte kjo çudf,
per shpetimin e besnikeve.
Elliu dhe Moisiu vajtin ne mal Thabor, ta shoqeronin Krishtin, dhe atjë te deshmonin, qe ky
do ta leçite ligjen e re, per shpetimin e njëresve,
dhe do te vuanje vdekje vullnetarfsht, per ringjalljen e te vdëkurve.
Nc mal Thabor Jesu Krishti shkrepi si dielli,
me roba si debore, vetetinte shkelqente, dhe reja e rethoj me drit’ e lavdl, edhe Ati prej qiellit,
si Bir te dashur te vetem e prokllamoj, per shpetimin e besnikeve.
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LAVDI DHE TANI, T. II. Pjeter Jan dhe
Jakob, o Apostuj te zgjedhur, e pate kur ju ndriti, dhe Atin e degjuat, kur Bir te vet’ e prokllamoj.
NDGNJESORET, T. IV, KATEPLLAJIIOSIF
Si e qysh do t’ i ndryshosh, te gjithe njërezit
mi dhë, perseri kur te na vish, te na gjykosh perfunderisht, na e tregove me çperfytyrimin; me
Profetin Moisi, dhe Shent Elline tok, u-fanese ne
Thabor, dhe u-ndriçuat me lavdi, dhe u-çuditne
Dishëpujte kur te pane; me ate drite, ndritna
shkelqena, shpirtet tona o Zoti Krisht.
LAVDI DHE TANI, gjithajo.
Ne Thaborin o Jesu, ndrove fytyren me lavdi,
edhe reja te mbuloj, me vetetim’ edhe shkelqim,
dhe u-çuditne te gjithe Dishëpujte; edhe rane
permi dhë, se drita jote i verboj, edhe nuke shihnin dot, rezet e ndriçime, qe shkrepetinin si diell
nga fytyra jote; me ate drite, ndritna shkelqena,
shpirtet tona o Zoti Krisht.
LAVDI DHE TANI, gjithajd.
T. IV, 0 IPSOTHIS
Tok me Dishëpujte u-ngjit mi Thaborin, edhe
shkelqeu me lavdine qellore, dhe Moisiu ish me
Shent Elline atjë, Ligja dhe Profetet pra, Perendis’ i sherbejne, Bir te tij e dekllaroj, Ati yne nga
qelli, dhe çdo besnik ashtu e njeh tani, pra e
hymnojme, me Atin dhe Shpirtin Shenjt.
LAVDI DHE TANI, gjitkajo.
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SHKALLESA KREMTORE, T. IV
Qe prej djalerise, shume pasione me leftojne,
po ti perkrah-me dhe shpetome, o Shpetimtari im.
Ju qe urreni Sionen, do te turperoheni prej Zotit, dhe do te fishkeni si bari ne zjarr.
LAVDI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, merr
jete çdo shpirt, dhe lartesohet ne paqesi, dhe
ndriçohet prej njesise Trinisore mistikerisht.
TANI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, rjedhin
burimet e hirit, dhe vaditin tere kriesen per jetelindje.
PARGVARGU. Thabori dhe Hermoni do te
ngazellohen me emrin tent.
UNGJILLI I MGNGJEZIT PAS LUKAJT
M’ ate kohe, Jesuj mori Pjetrin dhe Joanin dhe
Jakobin, dhe u-ngjit ne mal qe te falej. Dhe tek
po falej, pamja e fytyres iu-ndryshua, edhe roba iu-be e bardhe si vetetime. Dhe ja ku po flisnin me ate dy burra, te cilet ishin Moisiu dhe
Elliu, edhe te cilet u-fanesne me lavdf, dhe tregonin per vdekjen e tij, e cila do te ngjante ne
Jerusalëm. Po Pjetri me shoket ishin te renduar nga gjumi, dhe kur u-zgjuan, e pane lavdine
e tij dhe te dy burrat, qe flisnin me ate. Edhe
kur ata po largoheshin, Pjetri i tha Jesujt: “Mesonjes, eshte mire te mbëtemi ketu. Pra, le te
bejme tri tenda, nje per ty dhe nje per Moisine
dhe nje per Elline.,, Se nuke dinte seç thoshte.
Dhe kur po thoshte keto ardhi nje re, dhe i mbu-
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loj, dhe u-trempne, kur hyne brenda ne rene.
Dhe nje ze ardhi prej rese dhe tha: “Ky eshte imBir i dashur; degjojeni.” Dhe passi u-degjua zeri, Jesuj u-gjet i vetem. Dhe ata heshtne, dhe nuk
i thane asgjë askujt ato dite seç’ kishin pare.
Psalmi 51 pa ze.

LAVDI. Me nermjetimet e Apostujve, o meshireplot, shuaji paudheslt’ e mia.
TANI. Me nermjetimet e Hyjlindeses, o meshireplot, shuaji paudhesit’ e mia.
Meshirome, o Perendi meskireplot, edhe shuaji paudhesit* e mia.

T. II. Njërezit i bekon, o Zot me driten tcnde,
dhe në pra te therresim, o Zot i zemerdhempshur:
Shpetona prej mekatave.
SHKURTORJA, T. R.
Kjo Shkurtore kendohet ne Meshe pas hyrjes se Vogel qe me 27 te Korrikut gjer me 13 te Gushtit.

Permi malin ndrove fytyren, dhe ua çfaqe lavdine tende Dishëpujve, o Krisht Perendi siç e
merrnin vesh, dhe keshtu kur te pane permi Kryq
pastaj, kupetuan qe ish nje peslm vullnetar, dhe
leçitne kudo mi dhë, se ti je vertët o Zoti Krisht,
agullimi i Atit.
SHTGPIA
Ngrëhuni, o te ngathet, mos u-zvamisni perdhë; fluturoni perpjete, o mejtime, qe na e krusni shpirtin perdhë; le te ngjltemi ne Thabor pra-
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ne Pjetrit dhe te bijve te Zebedeut, qe ta shohim
lavdine e Krishtit, edhe ta degjojme zerin nga
qelli, qe e prokllamon agullimin e Atit.
SINAKSARI
Me gjashte te keti muaji kujtojme Shperfytyrimin e Zotit edhe Perendise dhe Shpetimtarit
tone Jesu Krisht.
E ati eshte lavdia dhe fuqia ne jetet e jëteve. Amin.
ZBRITGSORET, T. T. IV,
STAVRON KHARAKSAS
I. Nje Kryq vijosi me shkop, Moisi Profeti,
dhe Det’ i Kuq u-ça me dysh, dhe Israeli shkoj
pertëj; pastaj prape e bashkoj, me nje tjater
shkop dhe Kryq, persiper valave, dhe forcat edhe qeret, Faraonit ia mbyti; pra Krishtin kendojme si Perendi dhe Zot, me brohori dhe gas.
III. Shkopi nje here si nje simbol i misterit na
u-çfaq; se filizat na treguan prifterine, edhe per
Kishen beronje, ja ku mbiu edhe lulezoj, Kryqi
tani, per force dhe per shigurlm.
IV. Kam degjuar o Zoti Krisht, si e regullove
ketë mistër te math, kupetova veperimin tent,
dhe te lavderova Perendia im.
V. 0 Drur’ i lumur tri here, permi te cilin undë, Mbret’ i larte Zoti Krisht, se prej teje u-rrezua djalli gjarper, i genjyer tmerrerfsht, prej Zotit te mberthyer permi Kryq, q’ u fal shpirteve,
perdellim dhe paqe gjithenjë.
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VI. Ne barkun e bishes se detit, Profeti Shen
Jona, duarte i zgjeroj ne forme Kryqi, dhe pesimin e Krishtit paretregonte kjarisht, pra i tridiçim jasht’ u-hoth, dhe lajmen e perminatyreshme e parelajmeroj, te Jesujt te mberthyer mi
Kryqin per në, qe na e ndriti krijesen, me ngritjen prej varreve.
VII. Urdher te çmendur dha, tirani besellk, e
tundi popullin, boten e tmerroj, me blasfeml dhe
paudhesi, po te Tre Djemat nuk i tronditi dot,
terbimi i eger, as furra me zjarr; dhe kur u fryri
era veseprurese, kendonin brenda mun ne zjarr:
I permihymnuar je, Perendl dhe Zot i Math, per
jete i bekuar.
VIII. E bekoni Djema, si Trinia nga numeri,
Atin qellor te vëtemin Zot, hymnoni Fjalen qe
mi dhene zbriti, dhe e beri vese zjarrin e furrave;
dhe e lartesoni, dhe Shpirtin e Tereshenjte, qe u
dhuroj qe te gjftheve jeten.
MADHGSHTIMET
Ne Madheshtimet kendohen Troparet pasonjese:

IX. 0 Hyjllndese Parajse mistike je, se pa lerim lulezove Zotin Krisht, qe mbolli permi dhë,
jetepruresin Kryq, qe po lusim me bese, se ky po
lartesohet, dhe me anen e tij, ty te madheshtojme sot.
Mallkim’ i vjeter i stergjyshit, qe rodhi nga
farmaqi i gjarperit, u-abolft me Kryqin e Zotit
Krisht; bekimi ardhi prape per njerine me Mari
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Hyjlfndesen, qe na lindi Jesune çlironjesin; te
gjitha pra fuqite, e lavderojne ne qiellin.
DGRGIMGSORJA, T. III, EPESKEPSATO
Fjal’ e Drite pa ndryshim, o Shpetimtar o Zoti
Krisht, qe na shkelqën nga qlelli, dhe solle driten
permi dhë, sot u-fanese ne Thabor, perpara Apostujve, me driten e Shpirtit Shenjt.
LAVDGRIMET, T. T. IV, 0 TU PARADHOKSU
Ç’ eshte kjo çudl dhe kjo habi! Ne Mal Thabor
Zoti Krisht, mori tre prej Dishëpujve, ata me te
zgjëdhurit, dhe u çfaqi lavdin’ e tij; si Bir i Atit,
ndriti si dielli, dhe u-çuditne, rane permbys mi
dhë; thirrne me ze te math: Ti je Zot dhe Perendi
o Jesu Krisht, drita e perjëtshime, qe kurre s’ perendon.
Ç’ eshte kjo çudi dhe kjo habi! Profët’ i Math
Moisi, qe nga mali Sina i dha, porrosirat e medha,
Israilit per gjithenjë; dhe Shent Elliu, shkaba qe
fluturoj, me qere zjarri, lart midis flageve; arthne ne mal Thabor, qe te flasin tok me ty se tani
shkon, ne Jerusalëm te vdeç, o Krisht per njërezit.
Ç’ eshte kjo çudl dhe kjo habi! Nje re e ndrfçime ra, permi ty edhe te rrethoj, me Profetin Shent
Elli, dhe Profetin Shen Moisi; dhe u-degjua, zeri
nga qlelli, qe te leçiti, Bir më te dashurin; eni degjojeni, se ky eshte Jesu Krishti Shpetimtar, qe
ka zbritur permi dhë, per hir te njëresve.
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LAVDI DHE TANI, T. T. IV. Jesuj mori me
vete, Pjetrin dhe Joanin dhe Jakobin, dhe u-ngjit
ne nje mal te larte, dhe ndroj fytyre perpara syresh, edhe ndriti si dielli, dhe robat iu-zbarthne
si drite. Dhe Moisiu me Elline flisnin me te, dhe
nje re e ndriçime i mbuloj, dhe nje ze u-degjua
prej rese: “Ky esht im-Bir i dashur, qe me ka pelqyer, kete degj6jeni.,,
HYRTORJA
Thabori dhe Hermoni do te ngazellohen me
emrin tent. Shpetona o i Bir’ i Perendise, qe ushperfytyrove ne Mal Thabor, në qe te kendojme
Alilluia.
SHKURTORJA, T. R, EPI TU ORUS
Permi malin ndrove fytyren, dhe ua çfaqe lavdine tende Dishëpujve, o Krisht Perendi siç e
merrnin vesh, dhe keshtu kur te pane permi Kryq
pastaj, kupetuan qe ish nje pesim vullnetar, dhe
leçitne kudo mi dhë, se ti je vertët o Zoti Krisht,
agullimi i Atit.
APOSTULLI
Sa te medha jane veprat e tua, o Zot; te gjitha
i ke bere me urtesi. Bekoje Zotin, o shpirti im.
Prej Letres II se Pergjithme te Pjetrit.
Vellezer, perpiquni më teper ta mbaroni punen, per te cilen jini thirrur dhe jini zgjedhur
prej Perendise, se po ta beni ketë, nuke do te mekatoni kurre. Se atehere e kini ploterisht te shi-
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guruar hyrjen ne Mbreterine e pasosur te Zotit
tone Jesu Krisht. Perandaj nuke do te pertonj
tjua kujtonj gjithenje, ndonese e dini, dhe jini
te vendosur me themël ne te verteten e tanishme.
Po besonj se eshte mire tjua kujtonj sa jam i gjalle, se per se shpejti do tju le shendet, sikunder
ma ka deftyer Zoti yne Jesu Krisht. Edhe do te
perpiqem qe ketë gje ta kujtoni edhe pas vdekjes
sime. Se nuke jua kemi leçitur fuqine dhe ardhjen e Zotit tone Jesu Krisht me pralla te ujdisura me mjeshteri, po me fakte, se e kemi pare me
sy madheshtine e tij. Se u-nderua dhe u-lavderua prej Perendise dhe Atit tone qellor, kur e
prokllamoj me ze: “Ky esht im-Bir i dashur, qe
me ka pelqyer.” Edhe ketë ze e degjuam qe ardhi
nga qelli, kur ishim bashke me atë ne malin e
shenjte. Edhe kemi n je shiguri më te madhe edhe
nga f jalet e Profëteve, te cilat beni mire qe i veni re si nje kandil, qe ndrit ne nje vent te erret
gjer sa te gedhihet dita dhe te linde ylli driteprures ne zemrat tuaja.
UNGJILLI PAS MARKUT
M’ atë kohe, Jesuj mori Pjetrin dhe Jakobin
dhe Joanin, te vellanc, dhe u-ngjit ne nje
mal te larte veçan. Edhe u-shperfytyrua perpara syresh, edhe fytyra i ndriti si dfelli, dhe robat iu-zbarthne si drita. Dhe ja ku u-dukne Moisiu dhe Elliu, qe kuvendonin me atë. Edhe Pjetri i tha Jesujt: “Gshte mire, o Zot, te mbëtemi
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ketu; po te duash, munt te bejme tri tenda, nje
per ty dhe nje per Moisine dhe nje per Elline.”
Edhe kur po thoshte keto fjale, ja ku i mbuloj
nje re e ndrfçime, edhe nje ze prej rese tha: “Ky
esht im-Bir i dashur, qe me ka pelqyer; degjojeni.” Dhe Dishëpujte, kur i degjuan keto f jale, utrempne fort, edhe rane permbys. Edhe Jesuj i
preku, dhe u tha: “Ngrëhuni, dhe mos kini frike.” Dhe kur i ngritne syte, nuke pane tjater
njerl pervëç Jesujt. Edhe kur zbrisnin nga mali,
Jesuj i porrositi, dhe u tha: “Mos i tregoni askujt per ketë vizion, gjer sa te ngjallet prej se
vdëkuresh i Biri i njeriut.”
MADHESHTIMI, T. IV, NIN TA ANIKUSTA
Te padegjuarat u-degjuan; se pa ate lindi Bir'
i Virgjereshes, dhe deshmohet nga qelli me lavdi prej Atit, si Perendl dhe si njeri, gjithay per
gjithe jetet.
KUNGATORJA
Me driten e lavdise dhe fytyres sate, o Zot, do
te baresim per jete.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Dometi, Deshmori i Shenjte.
EmiUani, Konfesori i Skenjte, peshkopi i Kizikes.
Matthia, ApostvUi i Shenjte.
Lavrenti, kryedhjaku dhe Deshmori i Shenjte.
Eupli, dhjaku dhe Deshmori i Shenjte.
Foti dhe Aniketi, Deshmoret e Shenjte.
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PGRLGSHORJA E DGSHMORGVE, T. IV,
Deshmoret e tu o Zot, me vojtje lot e mundfm,
kurore te ndrfçime prej teje muame, si rog’e dhe
si çperblim; se me fuqine tende, i rrezuan tiranet;
edhe i shtypne djajte, e kuximt’ e te dobet; ata
per në po te luten o Krisht Perendi, te shpetohen
shpirtet tona.
13. Maksimi, A ti yne Oshenar.
1£. Parekremtja e Fjetjes se Shen Marise; Mikaj,
Profeti i Shenjte.
15. Fjetja e Shen Marise.

PGRLGSHORJA E FJETJES, T. I,
EN TI JENISI.
Ne lindjen tende virgjerine e ruajte, ne fjetjen tende s’ e neverite, boten 0 Virgjereshe; ne
jeten e qellit shkon, jeten si linde ketu mi dhë,
dhe i shpeton gjithenjë prej vdekjes, shpirtet tona 0 Hyjlindese.
THIRRTORET, T. I, TON URANION
Kur u-vendose ne varrin jeteburonjese, u-bere
si nje shkalle qe prej dheut ne qellin; gezohu ti
0 fshat me nam Gjethsemani, qe e prite Hyjlfndesen, dhe në besniket therresim me ngazellim:
0 Hirplote e bekuar je.
U-bere fron i te Lartit Zonje Hyjlindese, se sot
na fluturove, qe prej dheut ne qellin, dhe rri e
fronesuar prane Jesujt, ne Parajsen e driteve,
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dhe në besnfket therresim me ng'azellfrn: 0 Hirplote e bekuar je.
Ta lavderojme te kremten Zonje Hyjllndese,
me Forcat Gngjellore, Kerubimet me flete, dhe
gjithe Serafimet plot me lavdi, te hymnojn’ o
Hyjllndese, dhe në besniket therresim me ngazellfrn: 0 Hirplote e bekuar je.
LAVDI DHE TANI
T-.I. Me urdher te perendishme, Apostujt’ e
Shenjte u-ngritne me nje re ne ere.
T. T. I. Dhe vajtin ta pershedoshin kufomen e
Shen Marise.
T. II. Forcat Gngjellore, zbritne qe te ndodhen
ne varrimin.
T. T. II. Dhe u therrisnin Gngjejve ne qell: Ja
ku po vjen Virgjeresha e perendishme dhe mbreterore.
T. III. Hapini portat, edhe priteni Nenen e
Drites.
T. R. Se me anen e kesaj ardhi shpetimi i njëresve.
T. IV. Lavdia e saj kapercën çdo mendje.
T. T. IV. Pra nermjeto pa prere o Virgjereshe,
dhe shpetoji besniket nga armiku.
T. I. Se ty te kemi te vëtemen mprojtese, dhe
ty te lumerojme per jete.
PASVARGJET, T. II, IKOS TU EFRATHA
Eni o Apostuj, prej aneve te dheut, varrosni
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Virg-jereshen, qe lindi Shpetimtarin, p^r ndjesen
e mekatave.
Zonje Hyjlfndese, o Nus’ e Perendfse, o Mbreterësh' e qellit, o mburrje virg-jerore, na shkove
prane Birit tent.
Grumbulli sot u-mbloth, i gjithe Apostujve,
prej aneve te dheut, qe ta varrosin trupin, e Zonjes dhe Hyjlindeses.
LAVDI DHE TANI. Zonje lut-u per në, ngrer
duarte perpjete, perpara Jesu Krishtit, dhe Iyp-i
te na fale, Parajsen e Shenjtoreve.
NDGNJGSORET, T. IV, KATEPLLAJIIOSIF
Thirr David Profët dhe mbret, ç' dite kremtojme beserisht. Ate qe kendove ti, me psallm' e
keng’ e brohorl, si Virgjereshe dhe Nene te Perendise; se e mori lart ne qell, dhe e vendosi prane tij, Shpetimtari Zoti Krisht, qe prej saj hndi
virgjerisht, dhe perandaj gezohen nenat edhe bijat edhe therresin: Lum' ti qe shkove, ne Mbreterin’ e qellit.
LAVDI DHE TANI, gjithajo.
T. I, TON TAFON SU
U-mbothne gjithe tok, Apostujt’ e Shenjtoret,
ne fshat Gjethsemani, ta varrosnin me bese, kufomen e ndrfçime, te Marise Hyjlindese, dhe me
mallengjlm, edhe me lot e vajtojne, dhe me Gngjejte, e lavderojne me hymne, shumicat e njëresve.
LAVDI DHE TANI, gjithajo.
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T. III, TIN OREOTITA
0 Nen’ e Zotit Krisht, Zonje Hyjlindese, qe linde virgjerlsht, vdiqe pavdekerisht, edhe çudi permi çudi na çfaqe o Virgjereshe: Si e pamartuara,
lindi foshnjen e hyjeshme, si pastaj e vdëkura si
nje lule na myreson? Te gjithe pra therresim me
Gngjellin: Gezohu o Zonje hirplote.
LAVDI DHE TANI, gjithajo.
SHKALLESA KREMTORE, T. IV
Qe prej djalerise, shume pasione me leftojne,
po ti perkrah-me dhe shpetome, o Shpetimtari im.
Ju qe urreni Sionen, do te turperoheni prej Zotit, dhe do te fishkeni si bari ne zjarr.
LAVDI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, merr
jete çdo shpirt, dhe lartesohet ne paqesi, dhe ndriçohet prej njesise Trinisore mistikerisht.
TANI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, rjedhin
burimet e hirit, dhe vaditin tere kriesen per jetelindje.
PARGVARGU. Do ta kujtonj emrin tent ne
gjithe brezat e brëzave.
UNGJILLI I MGNGJEZIT PAS LUKAJT
M’ ato dite, Mariama u-ngrit, dhe vajti me nxitim ne malesi, ne nje qytët te Judese, dhe hyri ne
shtepine e Zaharise, dhe e pershendoshi Elisabeten. Dhe posa e degjoj Elisabeta pershendoshjen
e Marise, keceu f oshnja ne barkun e saj. Dhe Elisabeta, e f rymesuar prej Shpirtit te Shenjte, thi-
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rri me ze te math, edhe tha: “E bekuar je ti ne
mes te grave, dhe e bekuar eshte pema e barkut
tent. Dhe si me ngjau kjo lumeri, qe e-jema e timZoti te me vizitonje? Se ja, posa me tingelliu ne
veshet pershendoshja jote, me keceu foshnja ne
barkun me ngazellim. Dhe lum’ ajo, qe ka besuar, se do te permbushen f jalet, qe jane thene prej
Zotit per ate.” Dhe Mariama tha: “Madheshtoje
Zotin, o shpirti im, edhe ti, o mendja ime, ngazellohu mi Perendine, Shpetimtam tim; se e hodhi
syrin mi sherbetoren e perunjur; se ja qe-tani e
tutje gjithe brezat do me lumerojne; se me madheshtoj i Fuqishmi, dhe emri i tij esht’ i shenjte.” Dhe mbeti Mariama bashke me atë nja tre
muaj, dhe pastaj u-kthye ne shtepine e vete.
Psalmi 51 pa ze,

LAVDI. Me nermjetimet e Hyjlfndeses, o meshireplot, shuaji paudheslt’ e mia.
TANI. Me nermjetimet e Hyjlindeses, o meshireplot, shuaji paudhesft’ e mia.
Meshirome, o Perendi meshireplot, edhe shuafi paudhesit’ e mia.

T. II. Pjetri kur te shikoj, te vdekur ty o Nene,
qe jeten na ke lindur, me lot po te therriste, kujtona prane Zotit Krisht.
SHKURTORJA, T. T. II, TIN EN PRESVIES.
(Kjo Shkurtore kendohet qe me 1U-23 te Gushtit)

Zonjen qe esht e pafjetur per nermjetime, dhe
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shpresen tone te patronditur per çdo mprojtje,
varri dhe vdekja s’ e zoteruan dot, se ishte Nen’
e Jetes, dhe perseri ne jet’ e çoj, ay qe banoj ne
gji te virgjer.
SHTGPIA
Forcoma mendjen o Shpetimtar, se kuxonj ta
lavderonj fortesen e botes, Nenen tende te pacinuar, se ti na je zotuar te na i mbarosh te gjitha
kerkesat per shpetim. Ti, pra, dhurome tani gjuhe te voliçime dhe mendje faqebardhe, se çdo
dhurate e mbare zbret prej teje, o driteprures, qe
banove ne gji te virgjer.
SINAKSARI
Me pesembedhjete te keti muaji, kujtojme Fjetjen e nderuar te Shen Marise, Kryezonjes sone se
lavderuar, Hyjlmdeses dhe gjithenjë Virgjereshes.
Me nermjetimet e saj, o Perendl, meshirona
dhe shpetona si i mire dhe njeridashes.
ZBRITGSORET, T. I, PEPIKILMENI
(Kendohen qe me 13-23 te Gushtit)

I. I lavderuar dhe i gezuar, plot me shkelqim
kujtimi yt, Mari Hyjlindese, thirri çdo besnlk
ketu per te defryer shpirterisht; ti ne krye dhe
në pas, me valle dhe me timpane, dhe me kenge
per Birin Jesu, se nder edhe lavdf fitoj.
III. O Perendi dhe krijetar qe permban, gjithesine pa funt, me mendje dhe me fuqi, ti per-
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mbaje gjithenje, te patronditur Kishen ton’ o
Krisht, se ti je i vëtemi, Shenjt i Shenjtoreve Perendi dhe Zot.
IV. Fjalet edhe enigmat e Profëteve, e çpallne misherimin tent, prej Virgjereshes o Krisht,
drite vetetime, perpara gjithe kombeve, perandaj therrët me gas avusha: Njeridashes i forte
lavdi me ty.
V. Virtutat e tua qellore, do t’ i tregonj neper
boten o Zoti Krisht, se me lavdl prej lavdie te perjëteshme, ndrite shkelqeve nga qelli per njërezit,
i misheruar virgjerisht, na u-çfaqe si njeri, dhe
permi dhene linde si dlelli.
VI. Shen Jonaj qe u-gelltlt, prej balenes per
çudl, dhe qendroj tri dit ne mushkerit’ e saj, na
paretregoj varrimin tent o Shpetimtar; se shpetoj me urdher Perendie, dhe i pangare therriste:
Lavderime si therore do te siell o Zot.
VII. Kunder zjarrit burrerisht, qendroj mall’
i perendishme i Tre Djëmve, dhe tirani u-perqësh
me nje vese prej qellit, dhe te frymesuar te Tre
Djemat, ne mes te flages kendonin me organe
muzikale: Zot i lavderuar dhe i bekuar je, perhere dhe per jete.
VIII. Flage vesonjese per Djemat, dhe per beseliqte djëgese, Gngjelli i Zotit u tregoj besnfkeve, dhe Virgjereshen e beri, burim kryesor te
jetes, per te gjithe kendonjesit: Vetcm Krijetarin
e hymnojme pa pushuar, dhe e lartesojme perhere dhe per jete.
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MADHGSHTIMET
Gjithe gjeneratat, po te lumerojne, Hyjlindesen e
vetem.

IX. U-muntne gjithe ligjat e natyres, prej teje o Hyjlmdese; se nje lindje virgjerore, dhe nje
vdekje me jete po na tregon. 0 Virgjereshe pas
lindjes edhe e gjalle pas vdekjes, ti e shpeto, trashegimin tent o Hyjlindese.
Gngjejte, kur pane Virgjereshen, te fjetur po çuditeshin, si fluturonte prej dheut dhe po ngjitej perpjete.

IX. Gjithe njërezit, keceni me ngazellfm tek
drit’ e Shpirtit Shenjt, eni lavderojeni, Gngjejt’
e qellit eni kremtojeni, ketë te shenjte panair te
Kryezonjes Mari, dhe therrisni: Ti je më e lumura, Virgjerësh’ e kulluar Hyjlindese.
DGRGIMGSORJA, III, EPESKEPSATO
Apostuj dhe miq ketu, anembane mblidhuni, ne
fshatin tim Gjethsemanl, ne varr kufomen shtjërmani; dhe ti o Bir dhe Perendl, nga dheu merrma
shpirtin, pas teje ne qiellin (3 here) .
LAVDGRIMET, T. IV, OS JENEON
Sot qe f jete plot me lavdi, Kryezonje Hyjlindese, te kremtojne Gngjejte tok me njërezit, dheu
i tere te ligjeron, kendime vajtonjese, ty o Nen’ e
Zotit Krisht, krijetarit te boteve, Zonje Shen Mari, Virgjereshe hirplote, qe shpetove tere gjindjen njerezore, nga nje mallklm i stergjysherve.
Anembane Dishëpujte, Apostujt’ e besnlkeve,
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u-permblothne sot ketu per varrimin tent, dhe
kur te pane qe ngrlheshe, perpjete ne qiellin, me
gezlm dhe brohori, te therrisnin si Gngjelli: “Ti
je m’ e lumura, Virgjereshe ne bote, Nen’ e Krishtit, qe bashkove dhen’ e qellin, me lindjen tende
te ndriçime.
Nen’ e Jetes se jëteve, drejt ne jeten po fluturon, pa ngjeruar vdekjen e mekatareve, dhe te
percjellin gjith’ Gngjejte, dhe Forcat e qlellit, me
Profët’ e Apostuj, dhe Shenjtore qe s’ kane funt,
edhe shpirtin tent po e pret ay vete Shpetimtari,
Jesu Krishti Jetedhenes, o Virgjereshe Hyjlfndese.
LAVDIDHE TANI, T. T. II. Ne Fjetjen tende
te pavdëkshime, o Nen’ e Jetes Hyjlindese, rete i
rrembyen Apostujte, qe ishin te perndare ne bote,
dhe i prune perpara trupit tent te pacinuar. Dhe
ata te varrosne, dyke kenduar dhe dyke thirrur
si Gabrieli: Gezohu o Hirplote, Virgjereshe Nen’
e panuseruar, Zoti eshte tok me ty. Me ata lutu-i
Birit tent edhe Perendise tone, te shpetohen
shpirtet tona.
HYRTORJA
Ejani t’ i falemi, dhe t’ i pergjunjemi Zotit
Krisht. Shpetona o i Bir’ i Perendise, i çudiçim ne
Shenjtoret, në qe te kendojme Alilluia.
SHKURTORJA, T. T. II, TIN EN PRESVIES
Zonjen qe esht e paf jetur per nermjetime, dhe
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shpresa jon’ e patronditur per çdo mprojtje, varri dhe vdekja s’ e zoteruan dot, se ishte Nen’ e
Jetes, dhe perserf ne jet’ e çoj, ay qe banoj ne gji
te virgjer.
APOSTULLI
Madheshtoje Zotin, o shpirti im. Se e hodhi syrin mi sherbetoren e perunjur.
Prej Letres se Palit per Filipianet.
Vellezer, kini ate fryme, qe ka patur Jesu
Krishti, i cili kishte formen e Perendise, dhe
ishte barabar me Perendine, po e zbriti veten e
tij aqe sa mori formen e sherbetorit edhe shembellsine e njeriut, edhe u-çfaq si njeri nga fytyra, dhe e perunji veten e tij, edhe u-tregua i bindur gjer ne vdekje, dhe ne vdekje mi Kryqin.
Perandaj edhe Perendia e lartesoj, edhe i dha
nje emer permi çdo emer tjater, qe perpara atl
te pergjunjen te gjithe ata, qe jane ne qell edhe
mi dhë edhe nene dhene, edhe çdo gjuhe te refenje se Jesu Krishti eshte Zot per lavdine e Perendise dhe Zotit.
UNGJILLI PAS LUKAJT
M’ atë kohe, Jesuj hyri ne nje katunt, edhe nje
grua, e quajtur Martha, e priti ne shtepine e vete. Edhe ajo kishte nje moter, te quajtur Maria,
e cila ndenji ne kembet e Jesujt, edhe degjonte
f jalet e tij. Po Martha sillej rotull, dhe sherbente
rende, pastaj qendroj, edhe tha: “0 Zot, vallc nuke
te ha malli qe ime-moter me ka lcne te sherbënj
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e vetem? Thuaj-i, te lutem, te me ndihmonje.”
Dhe Jesuj u-pergjëq, edhe i tha: “Martha, Martha, po kujdesesh edhe trubullohesh per shume
gjera, po vetem per nje gje eshte nevoje; dhe Maria ka zgjedhur pjesen e mire, e cila nuke do te
rrembehet prej saj.” Edhe kur po i thoshte keto
fjale, nje grua prej popullit e ngriti zerin, edhe i
tha: “Lum’ barku, qe te ka mbajtur, edhe siset,
qe ke thethitur.” Po ay tha: “Jo, po lum’ ata, qe
e degjojne fjalen e Perendise, dhe e ruajne.”
MADHGSHTIMI I MESHGS, T. I.
Gjithe gjeneratat, po te lumerojne, Hyjlvndesen e
vetem.

U-muntne gjithe ligjat e natyres, prej teje o
Hyjllndese; se nje lindje virgjerore, dhe nje vdekje me jete po na tregon. 0 Virgjereshe pas lindjes edhe e gjalle pas vdekjes, ti e shpeto, trashegimin tent o Hyjlmdese.
KUNGATORJA
Do ta marr kupen e shpetimit, edhe do ta pertherrës emrin e Zotit.
16.
Trasferimi i Kores se Zotit tone Jesu Kriskt permi Shamine e Shenjte; Diomedi, Deshmori i Shenjte.

PGRLGSHORJA E KORGS, T. II,
TIN AKHRANTON IKONA SU
Konizmen e bekuar po adhurojme beserisht,
dhe ndjese po te lypim per fajet dhe mekatat
tona o Krisht Perendi, se deshe dhe dignove te
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mberthehesh mi Kryqin truperisht, dhe nga zgjedha e djallit na shpetove dhe na dhë lirl; pra po
te therresim me perhirim: Me gas i mbushe qe
te gjitha Shpetimtar Jesu, se ti ke ardhur per
shpetimin e botes.
17. Mironi, Deshmori i Shenjte.
18. Flori dhe Lavri, Deshmoret e Shenjte.
19. Andrea StrateUati, Deshmori i Shenjte.

PGRLGSHORJA E ANDREUT STRATELLATIT, T. IV, TAKHI PROKATALLAVE
Deshmoret e tu o Zot, me vojtje lot e mundim,
kurore te ndriçime prej teje muarne, si roge dhe
si çperblim; se me fuqine tende, i rrezuan tiranet;
edhe i shtypne djajte, e kuximt' e te dobet; ata
per në po te luten o Krisht Perendf, te shpetohen
shpirtet tona.
20.

Samueli, Profeti i Shenjte.

PGRLGSHORJA E SAMUELIT, T. II.
Samuël Profët’ i Shenjte, qe te kremtojme me
bese, nermjeto perpara Zotit, te shpetohen shpirtet tona.
21. Thadeu, Apostutti i Shenjte; Vasa, Deshmorja e
Shenjte, dhe bijt’ e saj, Theogni, Agapi dhe Pisti.

PGRLGSHORJA E THADEUT, T. III.
Thadë Apostull i Shenjte, lutju Zotit tone Jesu Krisht, tu fale shplrteve tona, ndjesen e mekatave.
22. Agathoniku, Deshmori i Shenjte.
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23. Lupi, Deshmori i Shenjte.
2Jt. Shen Kozmdj i Beratit.

PGRLGSHORJA E SHGN KOZMAJT, T. IV
Le ta kremtojme Shen Kozman’ e perkujtuar,
le ta lavderojme te gjithe o besnike, yllin e Deshmoreve, mburrjen e meshatareve dhe te murgeve, se si shok i Apostujve, dhe nermjetar perpara Krishtit, u fal sherime te semureve, qe i afrohen me bese.
LAVDI DHE TANI, T. III, EFRENESTHO
Na shkelqeve o Deshmor me nam, o Shen
Kozma si yll qe lartazi, rrojte mi dhene si Gngjell,
çthurre Ferrin besellk, ketu pra sot po mblidhemi, dhe me lulet e keng-eve, te mpleksim kurore
me te thlrrura: 0 Deshmor i Shenjte, dergona
hirin tent, dhe shpetoji besniket, prej gjithe
hëlmeve.
THIRRTORET, T. II, IKOS TU EFRATHA
Ejani gjithe tok, me kenge ta levdojme, Kozmane qe shkelqeu, me f jale dhe me vepra, dhe
vdiq i varrur si Deshmor.
Nxenes i Zotit Krisht, dhe shok i Apostujve,
dhe mjek si Anargjendet, dhe shembell per besniket, fitoj kurore si Deshmol*.
Mblidhuni sot ketu, me lule ta stolisim, se na
buron sherime, per shpirtet dhe per trupet,
Deshmori Shen Kozma me nam.
LAVDI, T. T. II. More Kryqin mi sup, Ungji-
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Uin e perhape, punove si Shen Pali, pra lutu prane Krishtit, per ndjesen e besnlkeve.
TANI. Cili s’ te lumeron tani, Shen Marl Virg-jereshe? Cili valle nuk hymnon lindjen tende
te shenjte? Se Bir’ i Zotit Perendi na ndriti i vetemlinduri, se ay prej teje u-misherua, pa at’ e
pa shpjegim, si Perendi qe ishte, edhe na u-be
njeri pa ndryshim permi dhë, dhe s’ ish i ndar’
aspak prej natyrave, i forte prej te dyjave, na
u-njoh i paperzleri. Atl pra lutu-i, o Zonje Hyjlindese, te na dhuronje hir te shpirteve.
PASVARGJET, T. T. IV, 0 TU PARADHOKSU
More forc’ e hir qe lartazi, si Kryetrim shembellor, i bekuar prej Shpirtit Shenjt, i dermove
ploterlsht, gjith’ ordft’ e demoneve; ngrite tropera, kunder barbareve, ndrite me fjale, bese
dhe shpres’ e mall; pra nermjeto per në, qe
kremtojme beserisht kujtimin tent, prane Zotit
Jesu Krisht, dhe shpirtet na shpeto.
Fjalen e leçite plot me zell, dhe e lerove me
mall, e vadite me shpres’ e lot, dhe e mbolle me
kujdës, neper zemrat e njëresve; dhe mblodhe
lule, peme edhe kallinj, plot me virtuta, drite
dhe diturl; pra nermjeto per në, qe kremtojme
beserisht kujtimin tent, prane Zotit Jesu Krisht,
dhe shpirtet na shpeto.
Ndrite dhe shkelqeve me virtut, Deshmor i
Shenjte Kozma, Ashketl i virtutave, shembell e
besnfkeve, dhe leçites i dogmave; dhe prediko-
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ve, nje Perendl dhe Zot, TrinhT e Shenjte, me dashurl dhe mall; pra nermjeto per në, qe kremtojme beserisht kujtimin tent, prane Zotit Jesu
Krisht, dhe shpirtet na shpeto.
LAVDI. Në besniket te nderojme, o Shen Kozma o udheheqes i larte, se ti na mesove te baresim ne udhen e drejte. Lum’ ti qe i sherbeve
Krishtit, edhe i prure shumica prej besnikesh te
mirepritur, o shok i Gngjejve dhe i Apostujve,
kuror’ e Deshmoreve dhe e Shenjtoreve, nermjeto me ata per shpetimin e shpirteve tona.
TANI. Prit-i Hyjllndese, lutjet e sherbetoreve, perkrahna dhe shpetona, prej rezikeve dhe
hëlmeve.
NDGNJGSORET, T. I, TON TAFON SU
Me besen e Jesujt, si nje shqyt dhe nje arme,
shkelqeve me triumf, kunder gjithe armiqve, me
f jale dhe me predikim, si me draper prej koresi,
preve pa pushlm, çdo drize prej pabesie, dhe permbyse krejt, intrigat e te ligut.
LAVDI DHE TANI. Si Nene te Jesujt, qe te
gjithe te njohim, o Zonje Shen Mari, Virgjereshe
pas lindjes, perikim pra me ty me mall, si e mire
qe je per në, ty te kemi pra, në mekataret si
mprojtje, prej rezikeve, dhe shpetimtare ne ngasjet, o Nene Hyjllndese.
T. T. I, TON SINANARKHON
Mbolle bescn e mire ne mes te njëresve, edhe
kore me duaj
e dritheve, o Deshmor i
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lavderuar Shen Kozma, Krishtit ia shpure si nje
f li, nje shumice prej besnikesh mi alltarin e larte,
qe po mburren si Orthodokse, me doktrinat e
Shenjtoreve.
LAVDI DHE TANI. Virgjereshe dhe Nene
Mari Hyjlindese, qe hidherimin e Evcs e ktheve
ne gezim, te hymnojme në besniket dhe te falemi, se na çlirove ploterisht, nga mallkimi prinderor o Zonj’ e permibekuar; nermjeto pra per
në pa prere, qe te shpetojme prej rezikeve.
T. III, EPEFANIS SIMERON
Kaperceve me lavdi, lumin e trubull, kur ne
rymen me terblm, te hothne o Deshmor me nam,
dhe ne Parajsen kalove drejt, edhe fitove, kuroren e Gngjejve.
LAVDI DHE TANI. Virgjereshe mprojtese,
per çdo nevoje, nermjeto per gjithe në, qe kemi
shprese permi ty, dhe na shpeto prej rezlkeve, o
Nen’ e Krishtit, o ndihm’ e besnlkeve.
Meqëneqe nuke ka Ungjitt te Mengjezit, kendohet menjehere:

SHKURTORJA, T. III, EPEFANIS SIMERON
N’ Etoline driten pë, ne Mal te Shenjte, i thellove si nje murk, gjithe misteret e Jesujt, dhe
predikove me shpres’ e mall, dhe derdhe gjakun,
si nje Apostull i tij.
SHTGPIA
Le ta nderojme o besnike, dhe le ta kurorezoj-
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me me lule Shen Kozmane, bukurine e Deshmoreve, mburrjen e murgeve, predikonjesin e beses, shembellen e prifterve, imitatorin e mbaruar te Apostujve, se ben çudira, dhe na dhuron
sherime. Le ta pershendoshim pra, dhe le t’ i
therresim: Gezohu o ligjeronjes i beses, o kollone
e patronditur e Kishes. Ruaje Kishen ne paqe me
nermjetime, se ke kuraje perpara Shpetimtarit,
se derdhe gjakun si nje Apostull i tij.
SINAKSARI
Me njezët e kater te keti muaji, kujtojme Shen
Kozmane, Atin tone Oshenar, Hierodeshmor dhe
Isapostull.
Gjithe sot, kujtojme Eftikun, Hierodeshmorin
e Shenjte, dishëpullin e Shen Joan Theollogut.
Me nermjetimet e tyre, o Perendl, meshirona. Amm.
ZBRITGSORET, T. T. IV,
STAVRON KHARAKSAS
I. Nje Kryq vijosi me shkop, Moisi Profeti,
dhe Det’ i Kuq u-ça me dysh, dhe Israeli shkoj
pertëj; pastaj prape e bashkoj, me nje tjater
shkop dhe Kryq, persiper valave, dhe forcat edhe qeret, Faraonit ia mbyti; pra Krishtin kendojme si Perendi dhe Zot, me brohori dhe gas.
III. Shkopi nje here si nje simbol i misterit na
u-çfaq; se filizat na treguan prifterine, edhe per
Kishen beronje, ja ku mbiu edhe lulezoj, Kryqi
tanl, per force dhe per shigurim.
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IV. Kam degjuar o Zoti Krisht, si e regullove
kete mistër te math, kupetova veperimin tent,
dhe te lavderova Perendia im.
V. 0 Drur’ i lumur tri here, permi te cilin undë, Mbret’ i larte Zoti Krisht, se prej teje u-rrezua djalli gjarper, i genjyer tmerrerfsht, prej Zotit te mberthyer permi Kryq, q' u fal shplrteve,
perdellim dhe paqe gjithenje.
VI. Ne barkun e bishes se detit, Profeti Shen
Jona, duarte i zgjeroj ne forme Kryqi, dhe pesimin e Krishtit paretregonte kjarisht, pra i tridiçim jasht' u-hoth, dhe lajmen e perminatyreshme e parelajmeroj, te Jesujt te mberthyer mi
Kryqin per në, qe na e ndriti krijesen, me ngritjen prej varreve.
VII. Urdher te çmendur dha, tirani beselik, e
tundi popullin, boten e tmerroj, me blasfemi dhe
paudhesi, po te Tre Djemat nuk i tronditi dot,
terbimi i eger, as furra me zjarr; dhe kur u fryri
era veseprurese, kendonin brenda mun ne zjarr:
I permihymnuar je, Perendl dhe Zot i Math, per
jete i bekuar.
VIII. E bekoni Djema, si Trinia nga numeri,
Atin qellor te vëtemin Zot, hymnoni Fjalen qe
mi dhene zbriti, dhe e beri vese zjarrin e furrave;
dhe e lartesoni, dhe Shpirtin e Tereshenjte, qe u
dhuroj qe te gjltheve jeten.
Ne Madheshtimet kendohen Troparet pasonjese:

IX. 0 Hyjlindese Parajse mistike je, se pa lerim lulezove Zotin Krisht, qe mbolli permi dhë.
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jetepruresin Kryq, qe po lusim me bese, se ky po
lartesohet, dhe me anen e tij, ty te madheshtojme sot.
Mallklm’ i vjeter i stergjyshit, qe rodhi ng-a
farmaqi i gjarperit, u-abollt me Kryqin e Zotit
Krisht; bekimi ardhi prape per njerine me Marf
Hyjllndesen, qe na lindi Jesune çlironjesin; te
gjitha pra fuqite, e lavderojne ne qiellin.
DGRGIMGSORET, T. III, EPESKEPSATO
E mohove veten krejt, edhe e ngrite Kryqin
tent, dhe bere shenja te medha, o Shen Kozma
Deshmor dhe Mjek, dhe predikove pa pushlm, edhe n’ alltar meshove, si Prifti i Zotit Krisht.
Na linde o Hyjlindese, Jesune Krishtin Perendi, qe tere boten e shpetoj, nga Ferri i demoneve; shpetona nga semundjet pra, nga helmet
dhe mekatat, me lutjet e dhëmpshura.
LAVDGRIMET, T. I, TON URANION
Me predikime e mbolle besen e Zotit Krisht,
me driten e Trinise, qe perhape ne boten, shperndave erresiren o Shen Kozma, pran’ asaj nermjeto per në, qe po kremtojme me bese perunjesisht, dhe me buje kujtimin tent.
Lipsanin tent çudiberes me mburrje po e
mban, ne gji te tij Berati, si thesar te paçmuar,
qe hir edhe çudl buron gjithenjë, per sherimn’ e
trupeve, dhe per shpetimin e shpirteve nga çdo
vrer, i armikut o Shen Kozma.
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Defrë Berat dhe gezohu me bes’ e shprese sot,
se mban ne gji thesarin, e Deshmorit te Shenjte,
dhe Mjekut Anargjënt Kozma qe nderoj, Kishen
tone me lavderlm, dhe na stolisi alltarin si meshetar, dhe si mburrje e murgeve.
LAVDI, T. II. Le ta lavderojme o vellezer, Isapostullin Kozma, zelltarin e Shen Palit, enes se
zgjedhur dhe te Parit te Apostujve; se nuke
ngjeroj as gjume as prehje, gjer sa ua perhapi
Ungjillin te gjltheve; se i nxori zemrat e besnikeve, nga gremina e genjeshtres, dhe u tregoj
udhen 0 Perendise; se vaditi shpirtet e njëresve,
dhe e perndau erresiren, me driten e embel te
Trinise. Me atë drite ndriçona edhe në 0 Shenjt,
edhe shpetona nga leqet e armikut.
TANI. 0 Zonje Shen Mari, qe linde Perendine,
Jesune Shpetimtarin, perkrahna dhe shpetona,
nga grackat e demoneve.
SHKURTORJA, T. IV, IOAKIM KE ANNA
Joakimi dhe Anna qe nuke kishin femije, dhe
Adami dhe Eva qe ishin shtypur prej vdekjes, fituan gas dhe liri me ty, kur linde 0 Hyjlfndese.
Atë po kremtojme në besniket, se tani u-çliruam
nga mekati dhe thomi: Beronja lindi Hyjlindesen edhe Nenen e Zotit.
APOSTULLI
I drejti do te gezohet me Zotin. Degjoma zerin,
o Perendl.
Prej Letres II se Palit per Timothene.
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Bir Timothë, forcohu me hirin e Jesu Krishtit,
edhe ato, qe ke degjuar prej meje, me shume
deshmore, ua dorezo njëresve besnike, te cilet jane te zotet tua mesojne edhe te tjëreve. Edhe duroji te keqiat, si ushtar i mire i Jesu Krishtit.
Asnjë njerl, i cili vete ushtar, nuke ngaterroh:t
ne andrallat e jetes, po perpiqet t’ i pelqenje gjeneralit te vete. Dhe askush nuk e fiton kuroren
e trimerise veç neqoftese trimeron pas ligjes.
Bujku, i cili mundohet, ka te drejte te marre nje
pjese te pëmeve i pari. Kupetoji ato, qe them, edhe Zoti te dhente ment per te gjitha. Kujtoje
Jesu Krishtin prej fares se Davidit, i eili u-ngjall
se vdëkuresh pas Ungjillit tim, per te cilin vuanj
te keqia gjer ne burk si nonjë keqberes, po f jala
e Perendise nuke lidhet me vargonj. Perandaj,
i duronj te gjitha per te zgjëdhurit, qe te gjejne
edhe ata shpetimin e Jesu Krishtit edhe lavdine
e pasosur.
UNGJILLI PAS JOANIT
Zoti u tha Dishëpujve: Kjo eshte porrosia ime,
doni njerjatrin. Neqoftese bota ju urrën, dljeni
se mua me ka urryer më pare se ju. Sikur te ishit
prej botes, bota do tju deshte si te sajte, po meqëneqe nuke jini prej botes, nga e cila ju kam
zgjedhur une, perandaj bota ju urrën. Kujtojeni
f jalen, qe ju thashe. Nuke ka sherbetor më te
math se i Zoti. Ata, qe me kane ndjekur mua, do
tju ndjekin edhe ju. Ata, qe kane ruajtur fjalen
time, do ta ruajne edhe tuajen. Edhe keto te gji-
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tha do tjua bejne per emrin tim, se nuk e njohin
ate, qe me ka derguar. Sikur te mos kisha ardhur
dhe te mos u kisha folur, nuke do te kishin mekat. Po tanl nuke kane mehane per mekatin e tyre. Ay, qe me urrën mua, urrën edhe tim-Ate. Sikur te mos kisha bere perpara tyre veprat, te cilat nuk i ka bere asnjë tjater, nuke do te kishin
mekat, po tani edhe i kane pare veprat edhe me
kane urryer edhe mua edhe tim-Ate. Edhe keshtu
mbushen f jalet e shkruara ne lig*jen e tyre, qe
me urryen darovisht. Edhe kur te vinje Ngushellimtari, Shpirti i se vertetes, qe dergohet prej
Atit, te cilin do tjua dergonj une me anen e Atit,
ay do te deshmonje per mua. Po edhe ju deshmoni, se kini qene me mua qe ne krye. Keto jua thashe, qe te mos skandalizoheni. Do tju nxferin
jashte sinagojave, edhe vjen ora, ne te cilen ata,
qe do tju vrasin, do te mburren se i bene nje sherblm Perendise.
KUNGATORJA
I drejti do te kujtohet per jete.
25. Kthimi i lipsanit te Barthollomeut, ApostuUit te
Shenjte; Titoja, Apostulli i Shenjte.

PGRLGSHORJA E APOSTUJVE, T. III.
0 Apostuj te Shenjte, lutjuni Zotit tone Jesu
Krisht, tu fale shpirteve tona, ndjesen e mikatave.
26. Adriani dhe Natalia, Deshmoret e Shenjte.
27. Pimeni, A ti yne Oshendr.
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PGRLGSHORJA E MOISIUT ETHIOPIT,
T. I, TU LITHU SFRAJISTHENTOS
Qytetar i shkretetires edhe Gng-jell nga trupi,
edhe çudiberes u-çfaqe, o Moisi i Shenjte; me lutje vengjiir e agjerim, fitove dhureti te qëllshime,
se semundjet dhe lengatat na i sheron, dhe ndjen
mekatat e shpirtit; lavdl ati qe te fali fuqi; lavdi
ati qe te dha kurore; lavdi atl qe veperon, me anen tende sherime.
29. Kokeprerja e Joanit, Profetit, Parerendesit, dhe
Pagezorit te lavderuar.

PGRLGSHORJA E PAGGZORIT, T. II.
MNIMI DHIQEU
I drejti kujtohet kudo me kenge, po ty t ’ arrln
deshmimi i Krishtit, o Parerendes dhe Pagezor.
Se vertët u-tregove më i nderuari i Profëteve, se
u-vleresove per nderin te pagezosh te parelajmeruarin. Perandaj pra u-mundove per te verteten, dhe me gezim leçite ne mes te Ferrit, se
Krishti si njerl u-çfaq mi dhë, i cili ngre mekatin e botes, dhe na fal per gjithenjë meshiren e
madhe.
SO. Aleksandri, Joani dhe Pali i Ri, Aterit tane te
Shenjte, kryepeshkopet e Kostandinopojes.

PGRLGSHORJA E ATGRVE, T. IV.
0 Perendi i Atcrve, qe na sillesh gjithenjë, me
miresi dhe urtesi, mos e kursë perdellimin tent
per në; me lutjet e Atere tane, qeveris-e jeten
tone me paqe.
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Vendosja e Brezit te çermtar te Shen Marise.

PGRLGSHORJA E BREZIT, T. T. IV.
Virgjereshe dhe Hyjllndese, edhe mprojtj’ e
njerezise, i fale qytetit tent Kemishen dhe Brezin
e trupit tent, si keshtjelle dhe si arme kunder gjithe armiqve, se u-shenjteruan dhe mbetne te pacinuara, se me ty na çuditi edhe natyra dhe koha.
Pra ty po te lutemi, dhurona paqen dhe hirin tent
popullit, dhe shpirteve tona perdellimin e math.
O -
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PRIFTI: Lavdi Trinise se Shenjte se bashkeqenshime, jeteberese dhe se pandare, gjithenje,
tanl dhe perhere, dhe ne jetet e jëteve.
KORI: Amln.
KGNDONJGSI: 0 Mbret qellor, o ngushellimtar, o Shpirti i se vertetes, qe ndodhesh kudo, dhe
i mbush te gjitha, thesar i te mirave dhe fales i
jetes, eja dhe tendeso ner në, dhe spastrona prej
çdo njolle, dhe shpetoji shpirtet tona, o i mire.
Shenjt Perendi, Shenjt i fuqishim, Shenjt i
pavdekur, meshirona (8 here).
Lavdl Atit edhe Birit edhe Shpirtit te Shenjte,
tanl dhe perhere dhe ne jetct e jëteve. Amm.
Trini e Tereshenjte, meshirona; o Zot, hiresoji mekatat tona; o Kryezot, fal-i paudhesite tona;
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o i Shenjte, veshtroji, dhe sheroji semundjet tona
per emrin tent. Meshiro, o Zot (s here).
Ati yne, qe je ne qell, u-shenjterofte emri yt;
arthte Mbreteria jote; u-befte deshira jote si ne
qell edhe mi dhë; buken tone te perdiçime ëpnaje
neve sot; edhe falnaji fajet, sikunder edhe në ua
falim fajtoreve tane; edhe mos na shtjer ne ngasje, po shpetona nga i ligu.
PRIFTI: Se jotja eshte Mbreteria dhe fuqia
dhe lavdia, e Atit edhe Birit edhe Shpirtit te
Shenjte, tanl dhe perhere dhe ne jetet e jëteve.
KORI: Amin.
KORI: Ti shpetoje Zot, edhe ti bekoje popullin, edhe trashegimin tent. Mundjen edhe triumfin, dhurona kunder barbareve, edhe ruajna
shtetin, me poteren e Kryqit tent.
Pastaj kendohet Doksollogjia e Madhe.

Lavdi ty, qe na refeve driten, lavdi Perendise
me te lartat, dhe mi dhene paqe, dhe ner njërezit
miredashje.
Te hymnojme, te bekojme, te falemi, te lavderojme, ty te perhirojme per lavdine tende te
madhe.
Zot Mbret, Perendi qellor, At i terefuqishim,
Zot Bir i vetem Jesu Krisht, edhe Shpirti Shenjt.
Zot Perendl, qengji i Perendise, i Bir i Atit, qe
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ngre mekatin e botes; meshirona, ti qe ngre mekatat e botes.
Prit faljen tone, ti qe rri me te djathten e Atit,
edhe meshirona.
Se ti je Shenjt i vetem, ti je Zot i vetem, Jesu
Krishti, per lavdi te Perendise Atit, Amin.
Per dite do te bekonj, dhe do ta lavderonj
emrin tent per jete dhe me jetet e jetes.
Vleresona, o Zot, ketë dite te ruhemi pa nonjë
mekat.
I bekuar je, o Zot, Perendi i Aterve tane, dhe
emri yt esht i kenduar dhe i lavderuar per jete, Amln.
Le te jete, o Zot, perdellimi yt mi në, sikunder
kemi shpresuar mi ty.
I bekuar je, o Zot, mesome te drejtat e tua
(3 here).

0 Zot, ke qene perikja jone bres pas brezi. Une
thashe: 0 Zot, meshirome; sheroje shpirtin tim,
se fejeva me ty.
0 Zot, me ty perika; mesome te benj deshiren
tende, se ti je Perendia im.
Se ti je burimi i jetes, me driten tende do te shohim drite.
Zgjat-e perdellimin tent mi ata, qe te njohin.
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Shenjt Perendi, Shenjt i fuqishim, Shenjt i pavdekur, meshirona (3 here).
Lavdl Atit edhe Birit edhe Shpirtit te Shenjte.
Tani dhe perhere dhe ne jetet e jëteve. Amin.
Shenjt i pavdekur, meshirona.
Shenjt Perendi.
Shenjt i fuqishim.
Shenjt i pavdekur.
Meshirona.
Pastdj Prifti tkote Litm ine e Gjere:

DHJAKU: Le te thomi te gjithe me tere shpirtin dhe me tere mendjen tone, le te thomi.
KORI: Meshiro, o Zot (3 here).
DHJAKU: 0 Zot i terefuqishim, Perendl i
Aterve tane, te lutemi, degjo dhe meshiro.
KORI: Meshiro, o Zot (shere).
DHJAKU: Meshirona, o Perendf, pas meshires sate se madhe, te lutemi, degjo dhe meshiro.
KORI: Meshiro, o Zot (3 here).
DHJAKU: Lutemi edhe per Kryepeshkopin
tone (aksh), dhe per tere vellazerine tone me
Krishtin.
KORI: Meshiro, o Zot (3 here).
DHJAKU: Lutemi edhe per Presidentin e
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Shtëteve te Bashkuara te Amerikes edhe per
ushterine dhe aniesine amerikane.
KORI: Meshiro, o Zot (3 here).
DHJAKU: Lutemi edhe per themeltaret e lumur te kesaj Kishe se Shenjte, per vellëzerit edhe aterit tane dhe per gjithe te Krishteret bescmire, qe prehen kctu dhe kudo.
KORI: Meshiro, o Zot (3 here).
DHJAKU: Lutemi edhe per meshiren, jeten,
paqen, shendetin, shpetimin, veshtrimin edhe
ndjesen e mekatave te sherbetoreve te Perendise (aksh).
KORI: Meshiro, o Zot (S here).
DHJAKU: Lutemi edhe per kujdestaret, famulltaret, perkrahesit, mirebëresit, punetoret edhe kendonjesit e kesaj Kishe se Shenjte dhe per
popullin, qe rri rotull, edhe pret meshiren e pasur dhe te madhe prej teje.
KORI: Meshiro, o Zot (3 here).
DHJAKU: Le ti lutemi Zotit.
PRIFTI: Degjona, o Perendl, o Shpetimtari
yne, shpresa e gjithe ancve te dheut edhe te atyre, qe lundrezojne ne detet e larkme; dhe hiresoji mekatat tona, o Kryezot, edhe meshirona.
KORI: Meshiro, o Zot (S here).
PRIFTI: Se ti je Perendi meshireplot edhe
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njeridashcs, edhe ty te dergojme lavdl, Atit edhe
Birit edhe Shpirtit te Shenjte, tani dhe perhere
dhe ne jetet e jëteve.
KORI: Amin.
DHJAKU: Perseri dhe perserf, dyke rene me
gjunje le ti lutemi Zotit.
KORI: Meshiro, o Zot.
PRIFTI: 0 Zot, qe bekon dhe shenjteron, ti
bekoje flamurin tone, dhe shpetoje shtetin tone
dhe popullin tone nga çdo rezik edhe shtrengice,
dhe drejtoje ne udhen e drites, te lirise dhe te perparimit nene hien tende, dhe vleresona në te pavyerit ta kremtojme kete dite te lavderuar me
nder, shendët edhe dite te gjata ketu dhe kudo.
Se ti je Perendf meshireplot edhe njeridashes,
dhe ty te dergojme lavdl, Atit edhe Birit edhe
Shpirtit te Shenjte, tani dhe perhere, dhe ne jetet
e jëteve.
KORI: Amin.
PRIFTI: Popullit Shqipetar dhuroji, o Zot, jete, paqe, shpetlm, perparim, dhe mundje kunder
armiqve, dhe ruaje per shume vjet.
KORI: Per shume vjet (8 here).
PRIFTI: Kryepeshkopit tone Theofan dhuroji, o Zot, jete, paqe dhe dite te gjata, qe ta leçite
Ungjillin e se vertetes sate, dhe ta udheheqe po-
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pullin ne udhen e drites, edhe ruaje per shume
vjet.
KORI: Meshiro, o Zot (3 here).
PRIFTI: Te Krishtëreve besemire, qe ndodhen
ketu dhe kudo, dhuroju, o Zot, jete, paqe, shendët
edhe dite te g-jata, dhe ruaji per shume vjet.
KORI: Meshiro, o Zot (8 here).
PRIFTI: Bekimi dhe meshira e Zotit arthte mi
ju pas hirit edhe njeridashjes se tij, gjithenjë,
tani dhe perhere dhe ne jetet e jëteve.
KORI: Amin.
PRIFTI: Lavdi me ty, o Perendia yne, lavdi me ty.
KORI: Lavdi Atit edhe Birit edhe Shpirtit
te Shenjte, tanl dhe perhere dhe ne jetet e jëteve.
Amin. Meshiro, o Zot (8 here). Beko, o Ate.
Pastaj behet Perleshimi i Shkurter:

PRIFTI: Krishti, Perendia yne i vertete, me
nermjetimet e Shen Marise dhe te gjithe Shenjtoreve, na meshirofte, dhe na shpetofte si i mire
dhe njeridashes.
KORI: Amin.
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TABELLA

EPASHKGVE

QG MG 1948 - GJER MG 1990
MOTI 1948 - B
( K y m o t e s h te B isë k t, e d h e S h k u rti ka 29 d ite .)

Shen Basili, te Enjten.
E Dfela e Publikanit, 22 Shkurt.
Te Lidhurat, 7 Mars.
Ungjillezim i, te Enjten e Javes II të Krëshmeve.
Pashka e Jahudinjve, 28 Prill.
Pasiika e K atholikeve, 28 Prill.
Pashka e Orthodokseve, 2 Maj.
Rusicat, 26 Maj.
Shestja, 10 Qershor.
Rushajet, 20 Qershor.
Gjithe Shenjtoret, 27 Qershor.
Kreshmet e Shen Apostujve, 1 dite.
Shen Pjetri, te Marten.
Fjetja e Shen Marise, te Dielen.
Lartesimi i Kryqit, te Marten.
Kershendellat, te Shtunen.

MOTI 1949
Shen Basili, te Shtunen.
E D iela e Publikanit, 13 Shkurt.
Te Lidhurat, 27 Shkurt.
Ungjillezim i, te Prem ten e Javes II te Krëshmeve
Pashka e Jahudinjve, 17 Prill.
Pashka e Katholikeve, 17 Prill.
Pashka e Orthodokseve, 24 Prill.
Rusicat, 18 Maj.
Shestja, 2 Qershor.
Rushajet, 12 Qershër.
Gjithe Shenjtoret, 19 Qershër.
Kreshmet e Shen Apostujve, 9 dite.
Shen Pjetri dhe Shen Pali, te Merkuren,
Fjetja e Shen Marise, te Henen.
Lartesim i i Kryqit, te MerkurCnKershendellat, te Dlelen.
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MOTI 1950*
(Kete mot Pashket e Orthodokseve dhe te Kathollkeve bien me
nje te I>iele.)
Shen Basili, te Dielen.
E Dlela e Publikanit, 29 Jenar.
Te Lfdhurat, 12 Shkurt.
Ungjillezim i, te Shtunen e Javes V te Krëshmeve.
Pashka e Jahudinjve, 6 Prill.
Pashka e Katholikeve, 9 Prill.
Pashka e Orthodokseve, 9 Prill.
Rusicat, 3 Maj.
Shestja, 18 Maj.
Rushajet, 28 Maj.
Gjithe Shenjtoret, 4 Qershor.
Kreshmet e Shen A postujve, 24 dite.
Shen Pjetri dhe Shen Pali, te Enjten.
Fjetja e Shen Marise, te Marten.
Lartesimi i Kryqit, te Enjten.
Kershendellat, te Henen-

MOTI 1951
Shen Basili, te Hcnen.
E Diela e Publikanit, 18 Shkurt.
T e Lidhurat, 4 Mars.
Ungjillezim i, te Dielen II te Krëshmeve.
Pashka e Jahudinjve, 25 Prill.
Pashka e Katholikeve, 25 Mars.
Pashka e Orthodëkseve, 29 Prill.
Rusicat, 23 Maj.
Shestja, 7 Qershor.
Rushajet, 17 Qershor.
Gjithe Shenjtoret, 24 Qershor.
Kreshmet e Shen Apostujve, 4 dite.
Shen Pjetri dhe Shen Pali, te Premten.
Fjetja e Shen Marise, te Merkuren.
Lartesim i i Kryqit, te Premten.
Kershendellat, te Marten.

MOTI 1952 - B
(K y mot eshte Bisëkt, edhe Shkurti ka 29 dite.)
Shen Basili, te MartenE Dfela e Publikanit, 10 Shkurt.
Ungjillezim i, te Marten e Javes IV te Krëshmeve.
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Pashka e Jahudinjve, 14 Prill.
Pashka e Katholikeve, 13 Prill.
Pashka e Orthodokseve, 20 Prill.
Rusicat, 14 Maj.
Shestja, 29 Maj.
Rushajet, 8 Qershor.
Gjithe Shenjtoret, 15 Qershor.
Kreshmet e Shen Apostujve, 13 dite.
Shen Pjetri dhe Shen Pali, te Dielen.
Fjetja e Shen Marise, te Premten.
Lartesimi i Kryqit, te Dielen.
Kershendellat, te Enjten.

MOTI 1953*
(Ketë mot Pashket e Orthodokseve dhe te Katholikeve bien me
nje te Diele.)
Shen Basili, te Enjten.
E Diela e Publikanit, 25 Jenar.
Te Lidhurat, 8 Shkurt.
Ungjillezimi, te Merkuren e Javes VI te KrëshmevePashka e Jahudinjve, 3 Prill.
Pashka e Katholikeve, 5 Prill.
Pashka e Orthodokseve, 5 Prill.
Rusicat, 29 Prill.
Shestja, 14 Maj.
Rushajet, 24 Maj.
Gjithe Shenjtoret, 31 Maj.
Kreshmet e Shen Apostujve, 28 dite.
Shen Pjetri dhe Shen Pali, te Henen.
Fjetja e Shen Marise, te Shtunen.
Lartesimi i Kryqit, te Henen.
Kershendellat, te Premten.

MOTI 1954
Shen Basili, te Premten.
E Diela e Publikanit, 14 Shkurt.
Te Lidhurat, 28 Shkurt.
Ungjillezimi, te Enjten e Javes III te Krëshmeve.
Pashka e Jahudinjve, 22 PrilL
Pashka e Katholikeve, 18 Prill.
Pashka e Orthodokseve, 25 Prill.
Rusicat, 19 Maj.
Shestja, 3 Qershor.
Rushajet, 13 Qershor.

TABELLA E PASHK6VE
Gjithe Shenjtoret, 20 Qershor.
Kreshmet e Shen Apostujve, 8 dite.
Shen Pjetri dhe Shen Pali, te Marten.
Fjetja e Shen Marise, te Dielen.
Lartesimi i Kryqit, te Marten.
Kershendellat, te Shtunen.

MOTI 1955
Shen Basili, te Shtunen.
E Diela e Publikanit, 6 Shkurt.
Te Lidhurat, 20 Shkurt.
Ungjillezimi, te Premten e Javes IV te Krëshmeve.
Pashka e Jahudinjve, 11 Prill.
Fashka e Katholikeve, 10 Prill*
Pashka e Orthodokseve, 17 Prill.
Rusicat, 11 Maj.
Shestja, 26 Maj.
Rushajet, 5 Qershor.
Gjithe Shenjtoret, 12 Qershor.
Shen Pjetri dhe Shen Pali, te Merkuron.
Fjetja e Shen Marise, te Henen.
Lartesimi i Rryqit, te Merkuren*
Kershendellat, te Dielen.

MOTI 1956 - B
(Ky mot eshte Bisëkt, edhe Shkurti ka 29 dite«)
Shen Basili, te Dielen.
E Diela e Publikanit, 26 Shkurt.
Te Lidhurat, 11 Mars.
Ungjillezimi, te Dielen I te Krëshmeve.
Pashka e Jahudinjve, 30 Prill.
Pashka e Katholikeve, 1 PrilL
Pashka e Orthodokseve, 6 Maj.
Rusicat, 30 Maj.
Shestja, 14 Qershor.
Rushajet, 24 Qershor.
Gjithe Shenjtoret, 1 Korrik.
Kreshmet e Shen Apostujve, asnjë dite*
Shen Pjetri dhe Shen Pali, te Premten.
Fjetja e Shen Marise, te Merkuren.
Lartesimi i Kryqit, t€ Premten.
Kershendellat, te Marten.
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MOTI 1957*
(Ketë mot Pashket e Orthodokseve dhe te Katholikeve hien me
nje te Diele.)
Shen Basili, te Marten.
E Diela e Publikanit, 10 Shkurt.
Te Lidhurat, 24 Shkurt.
Ungjillezimi, te Henen e Javes IV te Krëshmeve.
Pashka e Jahudinjve, 18 Prill.
Pashka e Katholikeve, 21 Prill.
Pashka e Orthodokseve, 21 Prill.
Rusicat, 15 Maj.
Shestja, 30 Maj.
Rushajet, 9 Qershor.
Gjithe Shenjtoret, 16 Qershor.
Kreshmet e Shen Apostujve, 12 dite.
Shen Pjetri dhe Shcn Pali, te Shtunen.
Fjetja e Shen Marise, te Enjten.
Lartesimi i Kryqit, te Shtunen.
Kershendellat, te Merkuren.

MOTI 1958
Shen Basili, te Merkuren.
E Diela e Publikanit, 2 Shkurt.
Te Lidhurat, 16 Shkurt.
Ungjillezimi, te Marten e Javes V te Krëshmeve.
Pashka e Jahudinjve, 7 Prill.
Pashka e Katholikeve, 6 Prill.
Pashka e Orthodokscve, 13 Prill.
Rusicat, 7 Maj.
Shestja, 22 Maj.
Rushajet, 1 Qershor.
Gjithe Shenjtoret, 8 Qershor.
Kreshmet e Shen Apostujve, 20 dite.
Shen Pjetri dhe Shen Pali, te Dielen.
Fjetja e Shen Marise, te Premten.

Lartesimi i Kryqit, te Dielen.
Kershendellat, te Enjten.

MOTI 1959
Shen Basili, te Enjten.
E Diela e Publikanit, 22 Shkurt.
T e Lidhurat, 8 Mars.
Ungjillezim i, te Merkuren e Javes II te Krëshnteve.
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Pashka e Jahudinjve, 26 Prill.
Pashka e Katholikeve, 29 Mars.
Pashka e Orthoddkseve, 3 Maj.
Rusicat, 27 Maj.
Shestja, 11 QershorRushajet, 21 Qershor
Gjithe Shenjtoret, 28 Qershdr.
Kreshmet e Shen A postujve, asnje dite.
Shen Pjetri dhe Shen Pali, te Henen.
Fjetja e Shen Marise, te Shtunen.
Lartesimi i Kryqit, te Henen.
Kershendellat, te Premten.

MOTI 1960 - B
( l \ y m o t es'hte B isek t, S h k u rti ka 2 9 d ite, ed h e Pashka e O rth o d o k se v e d h e K a th o lik e v e b ien m e n je te D ie le .)

Shen Basili, te Premten.
E Diela e Publikanit, 7 Shkurt.
Te Lidhurat, 21 Shkurt.
Ungjillezim i, te Premten e Javes IV te Krëshmeve.
Pashka e Katholikeve, 17 Prill.
Pashka e Jahudinjve, 15 Prill.
Pashka e Orthodokseve, 17 Prill.
Rusicat, 11 Maj.
Shestja, 26 Maj.
Rushajet, 5 Qershër.
Gjithe Shenjtoret, 12 Qershër.
Kreshmet e Shen Apostujve, 16 dite.
Shen Pjetri dhe Shen Pali, te Merkuren.
Fjetja e Shcn Marise, te Henen.
Lartesimi i Kryqit, te Merkuren*
Kershendellat, te Dielen.

MOTI 1961
Shen Basili, te Dielen.
E D iela e Publikanit, 29 Jen4r.
Te Lidhurat, 12 Shkurt.
Ungjillezim i, te Shtunen e Javes V te Krëshmeve.
Pashka e Jahudinjve, 4 Prill.
Pashka e Kathollkeve, 2 Prill.
Pashka e Orthodokseve, 9 Prill.
Rusicat, 3 Maj.
Shestja, 18 Maj.
Rushajet, 28 Maj.
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Gjithe Shenjtoret, 4 Qershor.
Kreshmet e Shen Apostujve, 24 dite.
Shen Pjetri dhe Shen Pali, te Enjten
Fjetja e Shen Marise, te Marten.
Lartesimi i Kryqit, te Enjten.
Kershendellat, te Henen.

MOTI 1962
Shen Basili, te Henen.

E Dlela e Publikanit, 18 Shkurt.
Te Lidhurat, 4 Mars.
Ungjillezimi, te Dielen II te Krëshmeve.
Pashka e Jahudinjve, 23 Prill.
Pashka e Katholikeve, 22 Prill.
Pashka e Orthodokseve, 29 Prill.
Rusicat, 23 Maj.
Shestja, 7 Qershor.
Rushajet, 17 Qershor.
Gjithe Shenjtoret, 24 Qershor.
Kreshmet e Shen Apostujve, 4 dite.
Shen Pjetri dhe Shen Pali, te Premten.
Fjetja e Shen Marise, te Merkuren.
Lartesimi i Kryqit, te Premten.
Kershendellat, te Marten.

MOTI 1963*
(Ketë mot Pashket e Orthodokseve dhe te Katholikeve hien me
nje te Diele.)
Shen Basili, te Marten.
E Diela e Publikanit, 3 Shkurt.
Te Lidhurat, 17 Shkurt.
Ungjillezimi, te Henen e Javes V te Krëshmeve.
Pashka e Jahudinjve, 12 Prill.
Pashka e Kathollkeve, 7 Prill.
Pashka e Orthodokseve, 14 Prill.
Rusicat, 8 Maj.
Shestja, 23 Maj.
Rushajet, 2 Qershor.

Gjithe Shenjtoret, 9 Qershor.
Kreshmet e Shen Apostujve, 19 dite.
Shen Pjetri dhe Shen Pali, te Shtunen.
Fjetja e Shen Marise, te Enjten.
Lartesimi i Kryqit, te Shtunen.
Kershendellat, te Merkuren.
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MOTI 1964 - B
(Ky mot eshte Bisëkt, edhe Shkurti ka 29 dite-)
Shen Basili, te Merkuren.

E Diela e Publikanit, 23 Shkurt.
Te Lidhurat, 8 Mars.
Ungjillezimi, te Merkuren e Javes II te Krëshmeve.
Pashka e Jahudinjve, 1 Maj.
Pashka e Katholikeve, 29 Mars.
Pashka e Orthodokseve, 3 Maj.
Rusicat, 26 Maj.
Shestja, 11 Qershor.
Gjithe Shenjtoret, 28 Qershor.
Rushajet, 21 Qershor.
Kreshmet e Shen Apostujve, asnjë dite.
Shen Pjetri dhe Shen Pali, te Henen.
Fjetja e Shen Marise, te Shtunen.
Lartesimi i Kryqit, te Henen.
Kershendellat, te Premten.

MOTI 1965
Shen Basili, te Premten.
E Diela e Publikanit, 14 Shkurt.
Te Lidhurat, 28 Shkurt,
Ungjillezimi, te Enjten e Javes II te Krëshmeve.
Pashka e Jahudinjve, 20 Prill.
Pashka e Katholikcve, 18 Prill.
Pashka e Orthodokseve, 25 Prill.
Rusicat, 19 Maj.
Shestja, 3 Qershor.
Rushajet, 13 Qershor.
Gjithe Shenjtoret, 20 Qershor.
Kreshmet e Shen Apostujve, 8 dite.
Shen Pjetri dhe Shen Pali, te Marten.
Fjetja e Shen Marise, te Dielen.
Lartesimi i Kryqit, te Marten.
Kershendellat, te Shtunen.

MOTI 1966*
(Ketë mot Pashket e Orthodokseve dhe te Katholikeve bien me
nje te Diele.)
Shen Basili, te Shtunen.

E Dlela e Publikanit, 30 Jenar.
Te Lidhurat, 13 Shkurt.
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Ungjillczim i, te Premten e Javes V te Krëshmeve.
Pashka e Jahudinjve, 9 Prill.
Pashka e Katholikeve, 10 Prill.
Pashka e Orthodëkseve, 10 Prill.
Rusicat, 4 Maj.
Shestja, 19 Maj.
Rushajet, 29 Maj.
Gjithe Shenjtoret, 5 Qershër.
Kreshmet e Shen Apostujve, 23 dite.
Shen Pjetri dhe Shen Pali, te Merkuren.
Fjetja e Shen Marise, te Henen.
Lartesim i i Kryqit, te Merkuren.
Kershendellat, te Dielen.

MOTI 1967
Shen Basili, te Dlelen.
E D iela e Publikanit, 19 Shkurt.
T e Lidhurat, 5 Mars.
U ngjillezim i, te Shtunen e Javes II te Krëshmeve.
Pashka e Jahudinjve, 28 Prill.
Pashka e Katholikeve, 26 Mars.
Pashka e Orthoddkseve, 30 Prill.
Rusicat, 24 Maj.
Shestja, 8 Qershor.
Rushajet, 18 Qershdr.
Gjithe Shenjtoret, 25 Qershdr.
Kreshmet e Shen Apostujve, 3 dite.
Shen Pjetri dhe Shen Pali, te Enjten.
Fjetja e Shen Marise, te Marten.
Lartesimi i Kryqit, te Enjten.
Kershendellat, te Henen-

MOTI 1968 - B
(K y mot cshte Bisëkt, edhe Shkurti ka 29 dite )
Shen Basili, te Henen.
E D iela e Publikanit, 11 Shkurt.
T e Lidhurat, 25 Shkurt.
Ungjillezim i, te Henen e Javes IV te Krëshmeve.
Pashka e Jahudinjve, 17 Prill.
Pashka e KathoKkeve, 14 Prill.
Pashka e Orthodëkseve, 21 Prill.
Rusicat, 15 Maj.
Shestja, 30 Maj.
Rushajet, 9 Qershër.
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Gjithe Shenjtoret, 16 Qershor.
Kreshmet e Shen Apostujve, 12 dite.
Shen Pjetri dhe Shen Pali, te Shtunen.
Fjetja e Shen Marise, te Enjten.
Lartesimi i Kryqit, te Shtunen.
Kershendellat, te Merkuren.

MOTI 1969
Shen Basili, te Merkuren.
E Diela e Publikanit, 2 Shkurt.
Te Lidhurat, 16 Shkurt.
Ungjillezimi, te Marten e Javes V te Krëshmeve.
Pashka e Jahudinjve, 6 Prill.
Pashka e Katholikeve, 6 Prill.
Pashka e Orthodokseve, 13 Prill.
Rusicat, 7 Maj.
Shestja, 1 Qershor.
Gjithe Shenjtoret, 8 Qershor.
Kreshmet e Shen Apostujve, 20 dite.
Shen Pjetri dhe Shen Pali, te Dielen.
Fjetja e Shen Marise, te Premten.
Lartesimi i Kryqit, te Dielen.
Kershendellat, te Enjten.

MOTI 1970
Shen Basili, te Enjten.
E Diela e Publikanit, 15 Shkurt.
Te Lidhurat, 1 Mars.
Ungjillezimi, te Merkuren e Javes III te Krëshmeve.
Pashka e Jahudinjve, 25 Prill.
Pashka e Katholikeve, 22 Mars.
Pashka e Orthodokseve, 26 Prill.
Rusicat, 20 Maj.
Shestja, 4 Qershdr.
Rushajet, 14 Qershor.
Gjithe Shenjtoret, 21 Qershor.

Kreshmet e Shen Apostujve, 7 dite.
Shen Pjetri dhe Shen Pali, te Henen.
Fjetja e Shen Marise, te Shtunen.
Lartesimi i Kryqit, te Henen.
Kershendellat, te Premten.

MOTI 1971
Shen Basili, te Premten.
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E Diela e Publikanit, 7 Shkurt.
Te Lxdhurat, 21 Shkurt.
Ungjillezimi, te Enjten e Javes IV te Krëshmeve.
Pashka e Jahudinjve, 14 Prill.
Pashka e Katholikeve, 11 Prill.
Pashka e Orthodokseve, 18 Prill.
Rusicat, 12 Maj.
Shestja, 27 Maj.
Rushajet, 6 Qershor.
Gjithe Slienjtoret, 13 Qershor.
Kreshmet e Shen Apostujve, 15 dite.
Shen Pjetri dhe Shen Pali, te Marten.
Fjetja e Shen Marise, te Dielen.
Lartesimi i Kryqit, te Marten.
Kershendellat, te Shtunen.

MOTI 1972 - B
(Ky mot cshte Bisekt, edhe Shkurti ka 29 dite-)
Shen Basili, tc Shtunen.
E Dlela e Publikanit, 30 Jenar.
Te Lidhurat, 13 Shkurt.
Ungjillezimi, te Shtunen e Javes V te Krëshmeve.
Pashka e Jahudinjve, 3 Prill.
Pashka e Katholikeve, 2 Prill.
Pashka e Orthodokseve, 9 Prill.
Rusicat, 3 Maj.
Shestja, 18 Maj.
Rushajet, 28 Maj.
Gjithe Shenjtoret, 4 Qershor.
Kreshmet e Shen Apostujve, 24 dite.
Shen Pjetri dhe Shen Pali, te Enjten.
Fjetja e Shen Marise, te Marten.
Lartesimi i Kryqit, te Enjten.
Kershendellat, te Henen.

MOTI 1973
Shen Basili, te Hencn.
E Diela e Publikanit, 18 Shkurt.
Te Lidhurat, 4 Mars.
Ungjillezimi, te Dielen II te Krëshmeve.
Pashka e Jahudinjve, 22 Prill.
Pashka e Kathollkeve, 22 Prill.
Pashka e Orthodokseve, 29 Prill.
Rusicat, 23 Maj.
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Shestja, 7 Qershor.
Rushajet, 17 Qershor.
Gjithe Shenjt ret, 24 Qershor.
Kreshmet e Shen Apostujve, 4 dite.
Shen Pjetri dhe Shen Pab*, te Premten.
Fjetja e Shen Marise te Merkuren.
Lartesimi i Kryq;t t3 Premten.
Kershendellat, te Marten.

MOTI 1974*
(Ketë mot PasMcet e Crlhoc61;sevc clhc te Katholikeve bien me
nje te Dlele.)
Shen B;.j:ili, te MartenE Diela e Pabhkan t 3 Slikurt.
Te Lidhurat, 17 Shiiurt.
Ungjiilezimi, te Henen c J i '7es V te ICreshmeve.
Pashka c Taku;'inj; e, 11 Prill.
Pcshka c Orthcdihscvc, 14 Prill.
Eu^lcat, C Mcj.

Shestja, 23 Maj.
Rushajet, 2 Qershor.
Gjithe Shenjtoret, 9 Qershor.
Kreshmet e Shen Apostujve, 19 dite.
Shen Pjetri dhe Shen Pali, te Shtunen.
Fjetja e Shen Marise, te Enjten.
Lartesimi i Kryqit, te Shtunsn.
Kershendellat, te Merkuren.

MOTI 1975
Shen Basili, te Merkuren.
E Diela e Publikanit, 23 Shkurt.
Te Lidhurat, 9 Mars.
Ungjillezimi, te Marten e Javes II te Krëshmeve.
Pashka e Jahudinjve, 30 Prill,
Pashka e Katholikeve, 30 Mars.
Pashka e Orthodokseve, 4 Maj.
Rusicat, 28 Maj.
Shestja, 12 Qershor.
Rushajet, 22 Qershor.
Gjithe Shenjtoret, 29 Qershor.
Kreshmet e Shen Apostujve, asnjë dite.
Shen Pjetri dhe Shen Pali, te Dielen.
Fjetja e Shen Marise, te Premten.
Lartesimi i Kryqit, te Dlelen.
Kershendellat, te Enjten.
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MOTI 1976 - B
(Ky mot eshte Bisëkt, edhe Shkurti ka 29 dite-)
Shen Basili, te Enjten.

E Diela e Publikanit, 15 Shkurt.
Te Lidhurat, 29 Shkurt.
Ungjillezimi, te Enjten e Javes III te Krëshmeve.
Pashka e Jahudinjve, 18 Prill.
Pashka e Katholikeve, 18 Prill.
Pashka e Orthodokseve, 25 Prill.
Rusicat, 19 Maj.
Shestja, 3 Qershor.
Rushajet, 13 Qershor.
Gjithe Shenjtoret, 20 Qershor.
Kreshmet e Shen Apostujve, 8 dite.
Shen Pjetri dhe Shen Pali, te Marten.
Fjetja e Shen Marise, te Dielen.
Lartesimi i Kryqit, te Marten.
Kershendellat, te Shtunen.

MOTI 1977*
(Ketë mot Pashket e Orthodokseve dhe te Katholikeve bien nie
nje te Diele.)
Shen Basili, te Shtunen.
E Diela e Publikanit, 30 Jenar.
Te Lidhurat, 13 Shkurt.
Ungjillezimi, te Premten e Javes V te Krëshmeve.
Pashka e Jahudinjve, 7 Prill.
Pashka e Katholikeve, 10 Prill.

Pashka e Orthodokseve, 10 Prill.
Rusicat, 4 Maj.
Shestja, 19 Maj.
Rushajet, 29 Maj.
Gjithe Shenjtoret, 5 Qershor.
Kreshmet e Shen Apostujve, 23 dite.
Shen Pjetri dhe Shen Pali, te Merkuren.
Fjetja e Shen Marise, te Henen.
Lartesimi i Kryqit, te MerkurenKershendellat, te Dielen.

MOTI 1978
Shen Basili, te D ielen.
B D iela e Publikanit, 19 Shkurt.
T e Lldhurat, 5 Mars.
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Ungjillezim i, te Shtunen e Javes II te Krëshmeve.
Pashka e Jahudinjve. 26 Prill.
Pashka e Katholikeve, 26 Mars.
Pashka e Orthodokseve, 30 Prill.
Rusicat, 24 Maj.
Shestja, 8 Qershdr.
Rushajet, 18 Qershor.
Gjithe Shenjtoret, 25 Qershor.
Kreshmet e Shen Apostujve, 3 dite.
Shen Pjetri dhe Shen Pali, te Enjten.
Fjetja e Shen Marise, te Marten.
Lartesim i i Kryqit, te Enjten.
Kershendellat, te Henen.

MOTI 1979
Shen Basili, te Henen.
E D iela e Publikanit, 11 Shkurt.
Te Lidhurat, 25 Shkurt.
Ungjillezim i, te D ielen II te Krëshmeve.
Pashka e Jahudinjve, 15 Prill.
Pashka e Katholfkeve, 15 Prill.
Pashka e Orthodokseve, 22 Prill.
Rusicat, 16 Maj.
Shestja, 31 Maj.
Rushajet, 10 Qershor.
Gjithe Shenjtoret, 17 Qershor.
Kreshmet e Shen Apostujve, 11 dite.
Shen Pjetri dhe Shen Pali, te Premten.
Fjetja e Shen Marise, te Merkuren.
Lartesimi i Kryqit, te Premten.
Kershendellat, te Marten.

MOTI 1980 - B
( K y m o t esh te B isë k t, e d h e S h k u rti ka 29 dite«)

Shen Basili, te Marten.
E D iela e Publikanit, 27 Jenar.
Te Lidhurat, 10 Shkurt.
Ungjillezim i, te Marten e Javes V I te Krëshmeve.
Pashka e Jahudinjve, 4 Prill.
Pashka e Katholikeve, 23 Mars.
Pashka e Orthodëkseve, 6 Prill.
Rusicat, 30 Prill.
Shestja, 15 Maj.
Rushajet, 25 Maj.
Gjithe Shenjtoret, 1 Qershër.
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Kreshmet e Shen Apostujve, 27 dite.
Shen Pjetri dhe Shen Pali, te Dielen.
Fjetja e Shen Marise, te Premten.
Lartesimi i Kryqit, te Dielen.
Kershendellat, te Enjten.

MOTI 1981
Shen Basili, te Enjten.
E Diela e Publikanit, 15 Shkurt.
Te Lidhurat, 1 Mars.
Ungjillezimi, te Merkuren e Javes II te Krëshmeve.
Pashka e Jahudinjve, 23 Prill.
Pashka e Katholikeve, 19 Prill,
Pashka e Orthodokseve, 26 Prill.
Rusicat, 20 Maj.
Shestja, 4 Qershor.
Gjithe Shenjtoret, 21 Qershor.
Kreshmet e Shen Apostujve, 7 dite.
Shen Pjetri dhe Shen Pali, te Henen.
Fjetja e Shen Marise, te Shtunen.
Lartesimi i Kryqit, te Henen.
Kershendellat, te Premten.

MOTI 1982
Shen Basili, te Premten.
E Diela e Publikanit, 7 Shkurt.
Te Lidhurat, 21 Shkurt.
Ungjillezimi, te Enjten e Javes IV te Krëshmeve.
Pashka e Jahudinjve, 12 Prill.
Pashka e Katholikeve, 11 Prill.
Pashka e Orthodokseve, 18 Prill.
Rusicat, 12 Maj.
Shestja, 27 Maj.
Rushajet, 6 Qershor.
Gjithe Shenjtoret, 13 Qershor.
Kreshmet e Shen Apostujve, 15 dite.
Shen Pjetri dhe Shen Pali, te Marten.
Fjetja e Shen Marise, te Dielen.
Lartesimi i Kryqit, te Marten.
Kershendellat, te Shtunen.

MOTI 1983
Shen Basili, te Shtunen.

E Dlela e Publikanit, 27 Shkurt.
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Ungjillezimi, t€ Premten e Javes I te Krëshmeve.
Pashka e Jahudinjve, 1 Maj.
Pashka e Katholikeve, 3 Prill.
Pashka e Orthodokseve, 8 Maj.

Rusicat, 1 Qershor.
Shestja, 16 Qershor.
Rushajet, 26 Qershor.
Gjithe Shenjtoret, 3 Korrik.
Kreshmet e Shen Apostujve, asnjë dite.
Shen Pjetri dhe Shen Pali, te Merkuren.
Fjetja e Shen Marise, te Henen.
Lartesimi i Kryqit, te Merkuren.
Kershendellat, te Dielen.

MOTI 1984*
(K e të m o t P a sh k e t e O r th o d o k se v e dhe te K a th o llk e v e bien me
nje te D ie le .)

Shen Basili, te Dielen.
E Diela e Publikanit, 12 Shkurt.
Te Lidhurat, 26 Shkurt.
Ungjillezimi, te Dielen III te Krëshmeve.
Pashka e Jahudinjve, 20 Prill.
Pashka Katholikeve, 22 Prill.
Pashka e Orthodokseve, 22 Prill.
Rusicat, 16 Maj.
Shestja, 31 Maj.
Rushajet, 10 Qershor.
Gjithe Shenjtoret, 17 Qershor.
Kreshmet e Shen Apostujve, 11 dite.
Shen Pjetri dhe Shen Pali, te Premten.
Fjetja e Shen Marise, te Merkuren.
Lartesimi i Kryqit, te Premten.
Kershendellat, te Marten.

MOTI 1985
Shen Basili, te Marten.
E Diela e Publikanit, 3 Shkurt.
Te Lidhurat, 17 Shkurt.
Ungjillezimi, te Henen e Javes V tc Krëshmeve.
Pashka e Jahudinjve, 9 Prill.
Pashka e Katholikeve, 7 Prill.
Pashka e Orthodokseve, 14 Prill.
Rusicat, 8 Maj.

Shestja, 18 Maj.
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Rushajet, 28 Maj.
Gjithe Shenjtoret, 4 Qershor.
Kreshmet e Shen Apostujve, 17 dite.
Shen Pjetri dhe Shen Pali, te Shtunen.

Fjetja e Shen Marise, te Enjten.
Lartesimi i Kryqit, te Shtunen.
Kershendellat, te Merkuren.

MOTI 1986
Shen Basili, te Merkuren.
E Diela e Publikanit, 23 Shkurt.
Te Lidhurat, 9 Mars.
Ungjillezimi, te Marten e Javes II te Krëshmeve.
Pashka e Jahudinjve, 28 Prill.
Pashka e Katholikeve, 30 Mars.
Pashka e Orthodokseve, 4 Maj.
Rusicat, 28 Maj.
Shestja, 12 Qershor.
Rushajet, 22 Qershor.
Gjithe Shenjtoret, 29 Qershor.
Kreshmet e Shen Apostujve, asnjë dite.
Shen Pjetri dhe Shen Pali, te Dielen.
Fjetja e Shen Marise, te Premten.
Lartesimi i Kryqit, te Dielen.
Kershendellat, te Enjten.

MOTI 1987*
(K e të m o t P a sh k e t e O r th o d o k se v e dhe te K a th o lik e v e b ien m e

nje te D iele.)

Shen Basili, te Enjten.
E Diela e Publikanit, 8 Shkurt.
Te Lldhurat, 22 Shkurt.
Ungjillezimi, te Merkuren e Javes IV te Krëshmeve.
Pashka e Jahudinjve, 17 Prill.
Pashka e Katholikeve, 19 Prill.
Pashka e Orthodokseve, 19 Prill.
Rusicat, 13 Maj.
Shestja, 28 Maj.
Rushajet, 7 Qershër.
Gjithe Shenjtoret, 14 Qershër.
Kreshmet e Shen Apostujve, 14 dite.
Shen Pjetri dhe Shen Pali, te Henen.
Fjetja e Shen Marise, te Shtunen.
Lartesimi i Kryqit, te Henen.
Kershendellat, te Premten.

TABELLA E PASHKGVE

789

MOTI 1988 - B
( K y m o t e sh te B isë k t, e d h e S h k u rti ka 2 9 d ite )

Shen Basili, te Premten.
E Diela e Publikanit, 31 Jenar.
Te Lldhurat, 14 Shkurt.
Ungjillezimi, te Premten e Javes V te Krëshmeve.
Pashka e Jahudinjve, 6 Prill.
Pashka e Katholikeve, 20 Mars.
Pashka e Orthodokseve, 10 Prill.
Rusicat, 4 Maj.
Shestja, 19 Maj.
Rushajet, 29 Maj.
Gjithe Shenjtoret, 5 Qershor.
Kreshmet e Shen Apostujve, 23 dite.
Shen Pjetri dhe Shen Pali, te Merkuren.
Fjetja e Shen Marise, te Henen.
Lartesimi i Kryqit, te Merkuren.
Kershendellat, te Dielen.

MOTI 1989
Shen Basili, te Dielen.
E Diela e Publikanit, 19 Shkurt.
Te Lidhurat, 5 Mars.
Ungjillezimi, te Shtunen e Javes II te Krëshmeve.
Pashka e Jahudinjve, 25 Prill.
Pashka e Katholikeve, 16 Prill.
Pashka e Orthodokseve, 30 Prill.
Rusicat, 24 Maj.
Shestja, 3 Qershor.
Rushajet, 13 Qershor.
Kreshmet e Shen Apostujve, 3 dite.
Shen Pjetri dhe Shen Pali, te Enjten.
Fjetja e Shen Marise, te Marten.
Lartesimi i Kryqit, te Enjten.
Kershendellat, te Henen-

MOTI 1990*
(Ketë m o t P a sh k e t e O r th o d o k se v e d he te K a th o lik e v e
nje te Diele.)
Shen Basili, te Henen.
E Diela e Publikanit, 4 Shkurt.
Te Lidhurat, 18 Shkurt.
Ungjillezimi, te Dielen IV te Krëshmeve.

bien

me
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P a sh k a e J a h u d in jv e , 14 P rill.
P a sh k a e K a th o lik e v e , 15 P rill.
P a sh k a e O r th o d o k se v e , 15 P rill.
R u sic a t, 9 M aj.
S h e stja , 24 M aj.
R u sh a je t, 3 Q ersh or.

Gjithe Shenjtoret, 10 Qershor.
K r e sh m e t e S h e n A p o stu jv e , 18 d ite.
S h e n P je tr i d h e S h en P a li, te P r e m te n .
F je tja e S h en M arise, te M erkuren.
L a r te sim i i K r y q it, te P rem ten .
K ersh en d ella t, te M arten.
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VATRANGT
DHURUAN $2,236.50
PG R K U J T I M
TG
ÇAMPIONIT TG INDEPENDENCGS
KOMBGTARE
FAIK KONITZA
(1875—1942)
Lindi ne Konice me 1875. Shtudioj ne Sultanie te Stambollit, ne Collëge de Lisieux te Frances, dhe ne Harvard University, ku mori graden
“Master of Arts” ne gjuhet neolatine me 1912.
Botoj Rivisten “Albania” Shqip edhe Frengjisht
ne Bryksël te Belgjikes me 1896-1910. Ardhi ne
Amerike me 1909, dhe drejtoj “Diellin” gjer me
1912. Kete mot, kur u-themelua Vatra, u-zgjoth
Sekretar i Pergjithme i Federates, pastaj Kryetar dhe redaktor i “Diellit” me 1921-1926. Perfaqesoj Shqiperine ne Washington si Minister
Fuqiplot me 1926-1939. Ndroj jete me 15 Dhjetor, 1942.
I PGRJETSHIM KUJTIMI

LISTA E N DIHM GTAReVE

793

V ATR A
Kryeqendra e Federates Pan-Shqipetare Vatra,
per kujtimin e Faik Konitzes, $250.00.
DEGGT E VATRGS
Dega No. 33, Detroit, Mich.
K o sta V a n i P e n d a v in i $ 5 0.00; Q a m il R. F lo q i $ 3 0 .0 0 ; M ich e dhe
V a n g je lia M ille, per k u jtim te N e n e s V ic to r ia M ille B o b o sh tic a
(1 8 7 2 -1 9 3 0 ), $ 3 0 .0 0 ; S tefa n L a sk o $2 5 .0 0 ; J a n o J. N a c h o lla r i
$ 2 0 .0 0 ; J a sh a r P e tr u sh a d he R iz a D u n c k a , n g a $ 1 5 .0 0 ; J a ch e S e len ica , S k en d er M . S e le n ic a , L a m e H . B a ck a , F e rd a n e Q a m il F lo q i,
G eo rg e A . K a tu n d i, A v d i A . S e le n ic a , F a m ilia Ib ra h im N o v o s e la ,
R iz a S. G raca, M u sta fa K u q ari, A li O . V o sk o p i, K a m b er P a n a riti, M u sta fa D . K orch a, M ark o Z a v a la n i, R e x h e p B . V in c h a n i,
T h o m a V . T h ak a, V a sil K o sto n i K o rch a , E d h ëm S h a b a n K o rch a ,
F a z lli Ch. P a n a riti, D ila v e r R u ste m S e le n ic a , R iza V o sk o p i, n g a
$ 1 0 .0 0 ; Ism a il S h en e D ie la $ 7 .0 0 ; N e x h ie J. S e le n ic a , V ic to r J.
S e le n ic a , F a m ilia Ib rah im S h p a ta , M u h a m et A . Z agari, F a m ilia
D u le K elcy ra , H a m it Z agari, Q e m a l R o sh a n ji, T e k i R o sh a n ji, F a m ilia J a h o A . N o v o se la , E k rem B ilis h ti, E sa t T ren i, Z in i K u rja n i,
H y s e n S h . P a n a riti, M e h m et N a k o le c i, F a m ilia L a m e S lla tin a ,
B a to Q a z im S e le n ic a , B u le Q a z im S e le n ic a , P iro B. S e le n ic a , V ic to r ia B . S e le n ic a , A h m e t R am o, A k if S a k o G jin o k a stra , R e fa t X h .
G u rra zezi, Sab ri L a m e P a n a r iti, L o u is P a n d eli, L y tfi H a lit K orch a, H a sa n V . M elo v a , T . S. K o te lly , R a m iz G orica, Is u f B ejk o ,
G ani M o sh a , Z en el T . P o lo sk a , M an e K a sem L a za ra ti, K a b il G jin o k a stra, M e sta n D e m ir V e r d o v a , F a m ilia B a n u sh C h au sh O y teza , H id a je t J. K o sh n ic a , Sarah L ig o r K u q ali, E m in R . Z em b lak u ,
H a m d i X h e m a li B ilish ti, N a q o T . T h a k a , L a z o K . Z a v a la n i, K o sta
A . D r e n o v a , R iz a Jah ja F lo q i, F e h im A li P la sa , M ich e D . M ille,
X h a fe r K a m e n ic a , N is i L ap i, N ic k B e d g io , Y lli D u le K elcy ra ,
P a u l D . C h illy , J a m e s B u rd as, S o tir D h im itr i V ith k u q i, N u c h i
L e sh n ja , M e h m e t J. K orch a, R iz a S a li P u la h a , N ic k A r if K o rch a ,
M u sa S h a h in K a m en ica , G uri Z h u p air, A li R e x h e p B ira n ji, A k if A .
C h am i, H a lil H a sh o , S p iro D . Q a fe z e z i, G eorg e Jam o, n g a $ 5 .0 0 ;
G eo rg e T h o m a G u sh o, Z onja G eo rg e T h o m a G u sh o, M isto M u lliri.
S a li H . C a n g o n ji, n g a $3.00; Z ek e A li F lo q i $ 2 .0 0 ; g jith e së j $721.00
per k u jtim in e F a ik K o n itz e s.

Dega No. 30, Philadelphia, Pa.
M isto L ig o r , Irak li K ok a, X h a fe r M u lla , n g a $ 1 0 .0 0 ; K ic h o L ip e
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J o ti, L a za r D a n g a , N ic k S u b a sh i, K o l Z oto, F o to K o n o m i, L. N .
Q irici, Jan K . A n d rea , V a s il Q . K o n in e, G eo rg e S h y ti, P h ilip S h v ti, L o u is R ap p i, P h ilip K o sta , X h a fe r A li T ra ja si, A li V e s e l K o rch a ,
S u lo H a sa n P la sa , K o z m a D h im itr i, P a n d eli S im o G o stiv ish ti, L a zar B u rd u m i, L a z a r X h e k a , M arko R ista , K ic h o N a u m , D h im itri
K o lea , H y s e n A d e m , K r isto C iko, Q an i F e h im K ersh o v a , K ich o
D h iv r i, K o sta Jan o, P an o S p ero, R alp h P. P rifti, L a zi K . P r ifti,
n g a $ 5 .0 0 ; A n a s ta s S in ja ri, C h arles B u rd u m i, S h e r if B. P la sa , V ella zeria S te fa n i, B a to O sm a n P la sa , L ik R u m b u lla k u . X h a fer D e m ir Q y te z a , P a u l C h ollak u , K o l C apo, T h e o d o r B u rd u m i, Z oi T o n ch i, J a m e s C o sta , T h e o d o r P e c h i, N au m B ak alli, H a m it M ane K u d h esi, K r isto D a k a , Z on ja M aria H y s o G jin ok a stra , n g a $ 3 .0 0 ; J.
K . T ite , P a l S a lep i, D u le H a sh o r v a , n g a $2 .0 0 ; C o sta S h tik a $1 .0 0 ;
g jith e së j $232.00 per k u jtim in e F a ik K o n itz e s.

Dega No. 29, New York, N. Y.
P eter S ta ssa $5 0 .0 0 ; P lak i C'hika $12.00; S h e fk e t B en ch a $10.00;
Irak li L e tc h o , A t P an d i C h ech o, A b d u l D u d u sh i, V e is M im ish a
T u ra n i, lb r a h im L e lo , V a s il P r ifti, R efi Guri, S h a h in A n g o n i, A li
H a liti, A jd in A slla n i, V e lla z e r ia H a sh o , O m er B ejk o , Ibrahim
H a sh o , R a fa il N a tso , n ga $ 5 .0 0 ; S u lo K u k a $ 4 .0 0 ; M ik o K o k a la ri,
M y fit G orica, R u sh it A sq e r i, H a lil B o z g o , X h e m a l K u n a v i, A lik o
V erm ik u , V e h ip Z eko, A h m e t S. K u tch i, A slla n S in o m eri. V a n g je l P rifti, X h e m a l S u li, K em a l V e s e li, S ad ik S h eh u , P>esho B o ch i,
G ani B eu , Isla m C h ech o, Ism a il A . K aralli, R a m a d a n N a z i N iv ic a , H y s e n M e te B en ch a , T a re S in an B en ch a, A h m e t V e li M ulla,
E k rem R u lla, H y s e n A h m e t L e m in o ti, A slla n N iv ic a , Z en el Isla m
S u li, H a sim R a v o n ik u , P . B a k a lli, n g a $ 3 .0 0 ; Z y b er K . R o d enji $ 1 .00; g jith e së j $228.00 p er k u jtim in e F a ik K o n itz e s.

Dega No. 10, Southbridge, Mass.
T a si M on i V ith k u q i $ 1 0 .0 0 ; R op i T a si, B rah im O sm a n K o n itza ,
D r. J o h n N a sse , n g a $5.00; D h o s i K ita, J o sif K ita , N a si K o ta , K o li
A n d o n , V a sil M itro, T h o m a N a q o , N u n i H ari, N in i K o n o m i, M ih a l T h o m a , P a sk a l M itro, D h o r i J o h n , L azar D e m a V lo r a , L u k a
Jan aq B u tk a , P e tr o T h a n a s L u b o n ja , Q iric V a n g je l, S p iro M ih al,
K r isto G uri, K o li K. B o b o sh tic a , T u s h i T h e m isto k li, M itro T h e m isto k li, P e tr o S p iri, Z ah aria V . R ap o, V a s il D h im itr i O p in g a ri,
N a u m R u c h o , L ig o r G rech o, H a ri T h e o d o s T reb ick a , L ig o r T h o m a B e llo v o d a , P e tr o K. P a p p u , L ig o r T ite , E fth im ia Ilia K risto ,
J o a k im S te v e n s A laru p i, M ih al T a si, n g a $ 3 .0 0 ; L u k a T r e sk a
$ 1 .0 0 ; g jith e së j $122.00 p er k u jtim in e F aik K o n itz e s.

Dega No. 51, Waterbury, Conn.
M eh m et T o su n $ 1 5.00; N u ri Sh. M a n ch u rish ti $ 1 1 .0 0 ; X h a fe r
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Ymer Pojani $10.00; Ramo S. Zvezda, Vellazeria Hajdar Hysni
Graca, Etem M. H oxha, Neim Suleiman Ponchara, Sali Muharrem
Golloberdha, Charles Prifti, nga $5.00; Andon G. Treni, V asil Berati, Tham es Zoolek, Petro Lazo Dishnica, Rexhep H. Kutchi,
Tosun A li, H am it B. Bitincka, Shaban Jahja Babani, A. D. Verleni, Fazlli Xhafer Pojani, Nevrus Qerim, Qazim Demir, Daut L.
Vlora, nga $3.00; Shefket Chetiroku, Adem Sadik, Cherchiz H alit,
Rexhep Sh. Kuchi, nga $2.00; Jashar M. Shagu, Merxhan H ysen
Vishocica, Xhem al Demir, Ramadan Selim, Safet Osman Babani,
nga $1.00; gjithesëj $118.00 per kujtimin e Faik K onitzes.

Dega No. 7, Saco, Maine
Nicho V. Grabocka, Ismail M evlani Gjinokastra, Islam Lazo,
Ilia Andon Korcha, Thanas Suli H oshteva, Andrea Noti Karjani,
Kostandin D. Mborja, H vsni Asllan Potomi, nga $5.00; Ëmin Sali
Suli D evolli $4.00; Ekrem Xhezair Tresteniku, X helo Sherif Panariti, Zonja Paskal Thanas Suli H oshteva, H ysni Orhan Panariti, Bajazit Shahin Kaltanji, Qenam Duro Panariti, Levzat H oxha Gjinokastra, Ligor Adham Korcha, Muke Mecho Panariti,
V angjel T ito Lubonja, Sadush Tahir Selenica, Luka Liko Trebicka, Sotir Peterson Katundi, Rushit Babani, Sofokli Andon Korcha, Refat Tahir Panariti, Rapo Malush Shtylla, Nikolla Peterson
Katundi, Spiro Miho Nderani, Harry Louis, Rako Paskal Nderani,
Thoma Andon H oshteva, nga $3.00; Abas Jakup Shtylla, Athina
Andon Adham Korcha, Qani Ramadan Gerleni, nga $2.00; gjithesëj $116.00 per kujtimin e Faik K onitzes.

Dega No. 54, Canton, Ohio
Steve Thoma Buali $15.00; Sabri Shahin Kamenica dhe Teki Selman Goskova nga $10.00; Haki Stermolli, Teki Mehmet, Jefferson
Telha, Abedin Adem, John Perikli, Ilias Mehmet, Murat Rustem,
Haki Kozeli, Tare Sali Vinchani, Ahmet Hamit, nga $5.00; H. S.
K olani $3.00; Zonja Sabri Shahin Kamenica $2.50; Riza Nexhip,
Selman Fetah, Lake Nexhip, Murat T elha Goskova, George Prifti,
Louis Peter, Qani B. Babani, Louis Mantho, nga $2.00; Xhemal
Damianeci, Riza Echmeniku, Besim Kamenica, Hasan Hamit,
Louis Kondi, Qamil Ravoniku, Jonush Velushnja, nga $1.00; gjithesëj $113.50 per kujtimin e Faik Konitzes.

Dega No. 5, Worcester, Mass.
K osta Peter $35.00; Angjeli K. Shqahu dhe Christo V. Chelo,
nga $5.00; Dhimitri Robo, Ligor Steffo, Louis P. Treska, George
Nanoff, Koli Kamenica, Koli V esho, Thoma Shagla, Ilo Pano,
Vasil Peter, Nuchi T. Cojo, Thomaidha N. Cojo, Miche Pashka,
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A le k sa n d e r K o v a c h i, N ic k D o n o , A g la ia M in a, n g a $3.00; g jith e sëj $90.00 per k u jtim in e F a ik K o n itz e s.

Dega No. 42, East Pittsburgh, Pa.
Z ejn el D o b i, M u slim S in o , S am i G ozh ita, H a x h i M en e, N a fiz
H a sh o , G rigor S p iro, M e h m e t Z on ja, B ek ir X h e m a l, n g a $ 5 .0 0 ;
R e su l K u ch i, H a lit C h u b er, Ism a il S h efik , X h e v a t V e h b i, S h a q ir
B ejk o , M u jo H a lit, Q e m a l M a lile, F e ta h P e sh k e p ia , X h e la l G usm ari, H u lu s i K a v o , R iz a R am ad an , B e k ta sh B o le n a , K a sem D .
B ack a, n g a $ 3 .0 0 ; g jith e së j $ 79.00 per k u jtim in e F a ik K o n itz e s.

Dega No. 33, Pontiac, Mich.
G ani M o sh o , $10.00; H a sim N . B arch i, X h e v d e t T . D v o r a n i, R iz a Z verk u , A th a n a s M a x im , A v d u l H . M borja, H y s e n H . L u z a ti,
J a m es D a d a s, A li J. D o b r a n i, B ek ir J. D ish n ic a , H y s n i M ezin ,
S h e m sh o B a ce, n ga $ 5 .0 0 ; M ih al D ek a $3 .0 0 ; R e fik S a li dhe P e te r
N . B erd ica, n g a $2 .0 0 ; g jith e së j $72.00 per k u jtim in e F a ik K o n itz e s.

Dega No. 87, Whiting, Ind.
Z ia Ism a il M a n a stiri $ 8 .0 0 ; H a lit T a h ir K o rch a , A lu sh E m in
G jin o m a d h i, Z en el S a li P lo v is h ti, S efed in A li K o la n e c i, R e fa t Ib rahim B arch i, H a z e n J e ffe r y L azarati, B ek ir R e x h e p P u la h a , B e k ir G ani G o sk o v a , Q a z im M y rto L azarati, M y slim S a li G a lish ti,
n g a $ 5 .0 0 ; J a m e s E m in P lo v is h ti d h e D e m ir B a rja m R e sn ja , n g a
$ 2 .0 0 ; g jith e së j $60.00 p er k u jtim in e F a ik K o n itz e s.

Dega No. 22, North Grosvenordale, Conn.
R a m a d a n Z em b lak u , Ja ch e M . V o ci, R e sh a t V . G o llo b erd h a ,
S h a b a n A . P o ja n i, S h ab an A . V o c i, H y s e n A . B itin ck a , A li S. G raca, E m in S. C an gon ji, A d e m K . V ish o c ic a , A le x P a p p a s, W e b ste r ,
M a ss., G jire M . J a n c h o , W e b ste r , M ass., S e it P ilu ri, W e b ste r ,
M a ss., n g a $ 2 .0 0 ; P h ilip T h a n o , W e b ste r , M a ss. $1.00; g jith e sëj $25.00 per k u jtim in e F a ik K o n itz e s.

Dega No. 85, Weirton, W. Va.
Nevrus

S ta r ia $10.00 per k u jtim in e F a ik K o n itz e s.
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E
S H GN G J E R G J I T
20 EMERALD STREET
BOSTON, MASSACHUSETTS
DHUROJ $600.00
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KISH A

E
F J E T J E S S € SHGN MARISG
63 WELLINGTON STREET
WORCESTER, MASSACHUSETTS
DHUROJ $450.00
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KISH A

Ë
SHGN

GJERGJIT

521 HOWARD AVENUE
BEIDGEPORT, CONNECTICUT
DHUROJ $300.00
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KISH A

E
S H G N P J E T R I T EDHE S H G N P A L I T
OXFORD AND HANCOCK STREETS
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA
DHUROJ $150.00

L IST A E N D IH M 6T A R G V E

EISHA
E
SHGN THOMAJT
5780 FOURTEENTH STREET
DETROIT, MICHIGAN
DHUROJ $150.00

801

802
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KISH A
Ë

SHGN KOLLIT
359 WEST 48 STREET
NEW YORK CITY, NEW YORK
DHUROJ $100.00

L IST A E N D IH M C T A R C V E

EISHA
E
UNGJILLGZIMIT TG SHGN MARISG

18 NORTH AVENUE
NATICK, MASSACHUSETTS
DHUROJ $100.00
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KISH A
E
SHEN TRINISE
D STREET
SOUTH BOSTON, MASSACHUSETTS
DHUROJ $100.00

L IST A E N D IH M C T A R €V E

KISH A
E
SHGN K O L L I T
126 MORRIS STREET
SOUTHBRIDGE, MASSACHUSETTS
DHUROJ $75.00
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KISHA
E
SHGNT ELLIUT
110 SPRAGUE STREET
JAMESTOWN, NEW YORK
DHUROJ $50.00
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B IJ A T
E
SHGN G JER GJIT

20 EMERALD STREET
BOSTON, MASSACHUSETTS
DHUROJ $50.00
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ZOTI KIRIAKO BOJAXHI LASHOVA
245 HARDING STREET
WORCESTER, MASSACHUSETTS
DHUROJ $400.00
PCR KUJTIM
TG SHOQES SG SHUMGVAJTUAR
EFTHALIA K. BOJAXHI LASHOVA
Ndroj jete me 13 Nentor, 1943, dyke lene pas
te pikelluarin shoq, Z. Kiriako Bojaxhi, te birin
Paul, dhe te bijat, Zonjen Theodora Kristo Çelo
dhe Zonjen Ollga Kristo Gaba, si edhe tre niper,
dajloshet Koço K. Çelo, Pandi K. Gaba, dhe
Alex K. Gaba, te gjithe ne Worcester, Mass. Si
dhurate memoriale, Z. K. Bojaxhi nga Lashova
e Leskovikut, tregetar ne Worcester, Mass., hapi Fushaten per shtypjen e kesaj libre me nje
dhurate prej $400.00.
I PGRJETSHIM KUJTIMI
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ZOTI STAVRE JOSIF ORGOCKA
182 E STREET
SOUTH BOSTON, MASSACHUSETTS
DHUROJ $108
PGR KUJTIM
TG
KRYETRIMAVEKOMRGTARG
PRESIDENTI W OODROW WILSON, KOLLONEL THOMPSONI,
GJERQ KASTRIOTI, GJON K A STR IO TI STANISHA KASTRIOTI,
REPOSH KASTRIOTI, KOSTANDIN KASTRIOTI, GJIN BUA SHPATA, GJERQ ARANITI, VRANA KONTI, TANUSH THOPIA, PRINC
ALADRO KASTRIOTI, NAIM FRASHERI, KOSTANDIN KRISTOFORIDHI, ISMAIL QEMALI, LUIS GURAKUQI, TE GJASHTE DESHMORET E KORCHES, VANI CIC O KOSTURI, THEM ISTOKLI GERMENJI, SO TIR PECI, AVNI RUSTEMI, AT K RISTO NEGOVANI, AT NAUM CERE, PETRO NINI LUARASI, MIHAL GRAMENO, SP IR O DINE,
EFTHIM MITKO, JANI VRUHO, THANAS TASHKO, GEORGE JANI,

dhe shoqes se shumevajtuar
TANE KRISTO LUARASI
(1892—1946)
Lindi ne Luaras me 29 Qershor, 1892. Me 18
Shtator, 1911, u-martua me Zotin Stavre Josif
Orgocka. Me 1916 ardhi ne St. Louis, Mo., ku
ndenji dhjete vjet, edhe pati kater femije: Josif,
27 Jenar, 1917; Ilia, 21 Nentor, 1919; Evanthia,
5 Jenar, 1924; dhe Lambi, 24 Gusht, 1925. Me 1
Mars, 1926, ardhi ne South Boston, Mass., ku
pati djalin e funtme, Aleksander, me 7 Qershor,
1928. Me 1 Gusht, 1944,, u-semur dhe vajti ne
spital, ku vojti tetembedhjete muaj, dhe ndroj
jete me 23 Mars, 1946.
I PGRJETSHIM KUJTIMI
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ZOTI THEODOR DIONIS POLENA
624 Broad Street
Bridgeport, Connecticut
DHUROJ $50.00
PGR KUJTIM
TG NGNGS SG SHUMGVAJTUAR
SOFIA DIONIS POLENA
(1870—1944)
Lindi ne Polene me 1970, u-martua ne Floq me
1887 me Z. Dionis Kostandin Floqi, i cili ndroj
jete me 1903. Pati gjashte femije, nga te cilet
rrojne tre, Zonja Viktoria Elia Gjançi, Zoti
George Dionis, dhe Zoti Theodore Dionis, te gjithe ne Bridgeport, Conn. Ardhi ne Amerike me
25 Nentor, 1920, dyke sjellur dy nuse per djemte,
Zojushen Thomaidha Nisi Polica per George-in,
dhe Zojushen Kaliroi Mandi per Theodorin.
Ndroj jete me 20 Maj, 1944, dyke lene pas nje
çupe, dy djema, gjashte niper, tete mbesa, dhe
kater sterniper.
I PGRJETSHIM KUJTIMI
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ZOTI GEORGE GUSHO PORADECI
128 Barston Street
Eau Claire, Wisconsin
DHUROJ $55.00
PGR KUJTIM
T€ BIRIT TG SHUMGVAJTUAR
KOLI G. GUSHO PORADECI
(1924—1944)
Lindi me 4 Maj, 1924, mbaroj Shkollen Fillore
te Poradecit edhe Shkollen Bujqesore te Kavajes. Me 10 Mars, 1943, u-burgos prej Italianeve,
po iku nga burgu pas nje muaji dhe u-bashkua
me çeten e partizaneve te Mokres nene kumanden e Reshid Çollakut nga Poradeci. Ra deshmor
ne perpjekjen e Pojskes me 16 Korrik, 1943, tok
me kumandantin e çetes edhe dhjete shoke te
tjere.
I PGRJETSHIM KUJTIMI
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VGLLAZGRIA
KOZMA DHE TOLI LAZAR KATUNDI
120 Hinckley Road
Milton, Massachusetts
DHURUAN $50.00
PGR KUJTIM
TG NGNGS SG SHUMGVAJTUAR
MARO LAZAR KATUNDI
(1853—1925)
Lindi me 1853 ne Stratoberdhe, u-martua me
1872 me Z. Lazar Koto ne Katundin e Vakefeve,
pati tre djema dhe nje vajze, nga te cilet rrojne
Z. Kozma Lazar dhe Z. Toli Lazar, qe te dy ne
Boston, Mass. Keta i rriti me sakrifica te medha,
passi kishte mbetur e ve me 1894, dhe i dergoj ne
Amerike, Kozmane me 1902, dhe Tolin me 1904.
Ardhi vete ne Amerike me 1916, ku u-çqua me
veperimet e saj si besnike e Kishes Kombetare.
Ndroj jete me 2 Mars, 1925.
I PGRJETSHIM KUJTIMI
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NGA K O L L O N I T G E N D R Y S H M E
BOSTON, MASS,
Shoqeria <<F atbardhesia,, e K atu n d it $25.00; Arch Grill, Inc.,
$20.00 ;Gogo A t Stathi, T him i Z en go, A t H arallam p V . D ode, Zoti dhe Zonja Stavre Josif O rgocka, n g a $15.00; Shoqeria e Stratoberdhes, K ori i K ryek ish es se Shen G jergjit, L am bi K. M isho, Gjini P. K atundi, Pandi Spiro, Dr. D im itra T sina E lia, D hjaku Sokrat Sotir, Dr. N ich olas J. Prift, Z oti dhe Zonja D him itri Luarasi,
nga $10.00; K ocho Germenji, $6.00; K oli K. M isho, Paul Argjir
Lubonja, T hom a Stefan, C onstance Gogo T heodore, Peter M.
Joseph, Thom aidha G. A t Stathi, Jam es Carroll, Paskal A lex, T oni K risto Sevo, Andrea A dam s, N an i H ari T reska, T ane K ozm a
Lazar, K ostan din a T oli Lazar, M ehm et Korcha, K oli A ndon K oblara, L efteria K. K oblara, L azar K. K oblara, nga $5.00; Goni Cane $4.00; A rthur A llabashi, N aum T h eo d o s T rebicka, T heodor E lia,
T oli K risto K askaviqi, Sotir Chim o, Dr. A ndrea Elia, Philip John,
M ihal A ndon K orcha, Jani Janollari, Rapi Prodani per kujtim,
Frosina Rapi Prodani, G eorge E. M itchell per kujtim , T heodore
E. M itchell per kujtim , T od i Spiro, Sotir Tabaku, K osta Panolli
Dardha, K risto R ufo Sinica, T hom a P. B lushi, P eter Jo sif Pappas,
G eorge K achka K atundi, Pandi T a si K atundi, T him i Lazar Treska, D him a P eterson , Charles Stavro, T hom a K ostandin, B ill Gounaris, V an gjel S. Liacho, Jani S. B lushi, V a sil Pani, A nastasia N .
H ari, N aq e K risto T reska, P etro N . K risto, A n astasia K risto, Katerina P. K risto, V an gjel M ati T resk a, N ik ita R. D him itri, Z issi
A p ostol, V isar V a n g jel O rgocka, D h im itri T o li K askaviqi, P askal Pano, Gale H arris, K oli N a sso n , Spiro Gramo, N u n i L. Janollari, D h osk e M itro T rebicka, K risto A. Panariti, Sifi Cico Zoto,
Cile Sifi Zoto, nga $3.00; per k u jtim : Spiro N acho, M arko N acho,
R isto N acho, Gaqo Marko N acho, n ga $2.50; L igor K alivioti, Paul
J. B lushi, Sofia K. N asson , H arry K. N asson , K ostandina J. Janollari, P eter J. J a n o lla r i; per k u jtim : Sotir J o sif Trebicka, Guri
Josif T rebicka, N isi K risto Trebicka, V asil D him a Trebicka, D himitri N aum Trebcka, n ga $1.00; gjith esëj $461.00.

MANCHESTER, N. H.
Zonja T heofan a K. G eorge, per kujtim te sh oq it K lim e George
$25.00; R aco T heodore $10.00; K o sta Isaak, Pandi T heodore, Arthur V a sil, A n d rew G eorge, M agalin a T heodore, G eorge B lushi,
V an gjel K ona, nga $5.00; M ary G jini K atundi $4.00; N aum T homa, M iche B akalli, Goni L ou is, N d rio N aum , Philip T heodore,
A lexan d er T heodore, P eter T heodore, Flora T heodore, O lim bia
Isak, A n d rew K. Isak, L ou is K. Isak, T oli Josif, P eter Grigor,
M iti Josif, Pandi Z issi, E lefth eria C otto, nga $3.00; gjithesëj $122.00.
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WORCESTER, MASS.
Shoqeria B oboshtare “ L u lezim i” $15.00; Arkim andriti T him i
T h eod o s $15.00; K risto G aba $10.00; K osta D ish n ica $6.00; Rako
V a n g jel Chelo, V a n g jel dhe L uiza Sotir, nga $5.00; Jam es T hanas $4.00; F on i Poradeci, K risto T heodore, L oni P eristere, L azo
V esh o, S tilian P. M anusha, N ik olla M. V esh o, Stavre Gjoka, M andi M ano, D h im itri C ivici, T hom a M inka, S otir C otto, Jovan A rizi, K osta Pano, A n esti G eorge, Stavre Sotir, H arry M erty, V a sil
A nas, Sotir N d ili, Pandi K ashari, John Jarras, nga $3.00; A nna
P eristere, L eonora P eristere, nga $1.00; gjith esëj $122.00.

NEW YORK, N. Y
N u ch i M an gjozi $10.00; Z oto L. Zoto, V a n g jo L olo, T hom a P illary, V a sil K asuli, P eter M. A p ostolou , P eter K reshpani, C onstantin Christopher, D im itri V isso , A thanas B altadori, Jam es N uni,
E lia Prifti, M ihal N atsi P rogri, nga $5.00; C hristo P ochari, Charles
K ochi, Ilia Z ografi, C hristo K allfa, nga $3.00; G eorge Frasheri,
A ndrew G regory, V a sil N au m , G eorge A ndon, T o n y T asso, L ouis
N assy , Shaqo D uka, N ick G regory, n g a $2.00; Ilo K oli, Ralph N aum, Sotir D h im itri, K osta N aum , P eter L igor, V a sil K allfa, W illiam P eters, Sotir Q elepiri, C hristo Ballauri, n g a $1.00; gjith esëj $107.00.

CLEVELAND, OHIO
Shen e P rem tja $10.00; V ellazeria V. K o telly $10.00; B ijat e
Shen e P rem tes, M argarit K. A larupi, L oretta K. T asi, Sadush
V erdova, n ga $5.00; Pandi N ik olla, Jam es P ipas, A rgjir V iso, Paskal Janollari, K oli Janollari, P fc. D hori Janollari, U . S. N a v y Apprentice S tev e V a sel, M arko J o sif Silo, A n d y L. A ndrew s, K oci
P. Sako, M arko K olas, T u sh i M angeri, D h im itri M ihal, G eorge
N ikolla, Zonja F illon a T h o m a s, Jam es T hom as, K oci J. B ellovoda, N aum A th an as, Shaban A li Starova, T elem ak V . Steffa, B asil
S. A ndrew s, John L ew is, V a sil T hom a, L ouis A thanas, nga $3.00;
Z ojushat e Shen e P rem tes $2.00; S otiro K. Janollari, K aliopi K.
Janollari, P ericles K. Janollari, H elen V a sel, L ou is V a sel, Olim bia V asel, nga $1.00; gjith esëj $115.00.

MONTREAL, CANADA
K yro B itta, G eorge P u lesh i, nga $10.00; K yro V ito , T efik D obrani, Perikli Sottli, M ilton Garuli, P eter D h ogas, Sam i Q erim ,
Sabri F eizo, M itro N asi, Sabri R exhep, John B ukuroshi, N ick K onom i, M itro L ena, L eo P ech an i, n ga $5.00; gjithesëj $85.00.

ATLANTIC CITY, N. J.
M ike V ish o, M it Pichi, V a n g jel Sinjari, T ed d y N ash o, N as Ceka,
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nga $5.00; T heodor K uchova, John K alesh i, B ill N u sh i, P al M ati,
Sotir K otori, n ga $3.00; P etro H ond ro, T him i A vram i, N ick D obroniku, V a sil J. Ciri, nga $2.00; V a sil B ogachi, K risto D haskali,
V a n g jel M itrushi, V a sil H ondro, n ga $1.00; gjithesëj $52.00.

ST. LOUIS, M0.
N ick D erri, K ostan din a K osta, F red K osta, M ihal X ega, N ick
N ikollari, n ga $5.00; A ndon L ech o, G eorge Prodani, A n esti K esati, Gaqi V en etik u , Peter M artini, E llis G regory, T om K ostandin,
nga $3.00; Sofia N . D erri, P etro N . Derri, n ga $2.00; gjithesëj $50.00.

SOUTHBRIDGE, MASS.
V ellazeria ‘‘B ashkim i i V ith k u q it,, $30.00; A t L am bi M ihal
F loq i $10.00; K risto M ihal F loq i, V a sil M ihal F loqi, N orm an Costa,
H arry Stavre Panariti, Sim o E lia T rebicka, Rapi M ihal L ubonja,
T hom a K ita Ziu, V a n g jel P ando D ish n ica, Q yraca A p ostol, nga
$3.00; D h ok sia A t Lam bi F loq i, N au m M ihal F loqi, K oci T asi B ellovoda, D im itri N aqi M arango, P etro A t L am bi F loqi, D hori A t
L am bi F loq i, V a n g jel A t Lam bi F lo q i, nga $1.00; gjith esëj $80.00.

SPRINGFIELD, MASS.
H arry P. Zguro $8.00; T o li P. Z guro, M arko S. Z guro, N . K reshpani, T h eo d o s Lazar, K o sta J. P eters, nga $5.00; K ostandina T .
Zguro, Stavre T . Zguro, O lim bia H . Zguro, A n d rew G. Zguro,
L ouis G. Zguro, n g a $3.00; gjith esej $48.00.

NATICK, MASS.
A t M ihal T erova $6.00; P rifteresha M. T erova, E piskop A gath an gjel Cham che, M itrofor V a sil M arko, P andi T him i Stratoberdha, T h em istok li D . V erdy, N u ch i Gaqi D elian i, Lam bi D avid Soviani, M ike M ano, V a sil P. T u tu n i, V a sil Shtika, N ik K risto Lazar, L am bi Jorganxhi, Gaqo A t M ihal T erova, Ikonom Stavrofor
Josif R ehova per kujtim , nga $3.00; gjith esëj $48.00.

MILWAUKEE, WIS.
Stath i S. Baruti, L eonidha V . G ostivish ti, P etro T rallo, Josif
T rallo, L eonidha V . Xhavarra, P h ilip N asi, L o u is D oon e, Adham
A . A larupi, nga $5.00; gjith esëj $40.00.

FRAMINGHAM, MASS.
L eo V . G eorge, Pandi V . G eorge, P a u l A . A dam s, P eter S. T h om as, Spiro A . T h o m a s per kujtfm , D im itri P. M arko, N ish i T .
K risto, K risto E. Q afezezi, Spiro J. A dam s, T hom as V erra, John
M ato T a si, nga $3.00; gjith esëj $33.00.
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WARREN, OHIO
K risto Sotir Cicko, A li M ustafa K orcha, F ilip Mariani, nga $5.00;
Sadik S. Jatrom i, K oli M ihal V ithkuqi, P erik Petro Floqi, nga
$3.00; B ekir Sulejm an M borja, R iza A rif N ev ich ish ti, Sali M ersin
H och ish ti, nga $2.00; gjith csëj $30.00.

BROCKTON. MASS.
Z issi A rgjir, Stavre A rgjir, nga $5.00; Sotir A dam s, P eter Ta~
sho, nga $3.00; K aterina Z issi A rgjir, V a sil Z issi A rgjir, K osta
Zissi Argjir, A n astas A rgjir, V ani Argjir, nga $2.00; gjithcsëj $26.00.

TG PGRNDARG
V ellazeria A n th o n y dhe L ou is A thanas, L ynn, M ass., $103.00;
L ouis T heodos, B ridgeport, Conn., Sotir O pingari, B ristol, V a.,
nga $10.00; T hom a Ikonom i, R ockland, M aine, P eter M elka, Concord, N . H ., A t Gjerq L o li, Jam estow n , N. Y ., R esul Picari, Perth
A m boy, N . J., Christo A. L epon, Chicago, 111., M ato T asi, T ilton,
N . H ., Ilo K ovachi, B ridgeport, Conn., L ou is T icco, Cincinati,
Ohio; Jam es E conom y, B angor, M aine; K alam H arry Kyrka,
Franklin, N . H ., John P. D uro, South Brisbane, A ustralia, nga
$5.00; L am bi Chala, B ridgeport, Conn., $4.00; L azi Laka, Syracuse,
N . Y., A n astas P. M ihal, C hicago, 111., Sotir M ane, W oon sock et,
R. I., V a sil Guri P ano dhe Guri Pano, Franklin, N. H . nga $2.00;
gjithesëj $197.00.
o-
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