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TRIODI

E DIELA E PUBUKANIT EDHE FARISIANIT
THIRRTORET

Këndohen dhjetë, domethënë shtatë të Tingëllit edhe dy 
dy të Triodit, dyke përsëritur të parën:

T. I. Le të mos falemi farisianisht o vëllezër, se ay 
që e lartëson veten do të përunjet, po le të përunjemi 
përpara Perëndisë si Publikani, dhe le të thërresim të 
agjëruar: Kij mëshirë për ne mëkatarët o Perëndi.

Farisiani i fryrë prej ambicjes së kottë, dhe 
Publikani i krusur prej pendimit, t’ u-afruan o Zot i 
vetëm; po ay i humbi të mirat me mburrjen, dhe ky i 
trashëgoj dhuratat me heshtjen. Me këto psherëtime 
përkrah-më, o Krisht o Perëndi si njeridashës.

LAVDI, T. T. IV. O Zot i gjithëfuqishim, e di sa 
forcë kanë lotet: Se e çkëputnë Ezekinë nga vdekja, se e 
shpëtuan mëkatarin nga gremina, dhe e drejtësuan 
Publikanin përmi Farisianin. Të lutem pra nëmëro-më 
me ata dhe mëshiro-më.

Tania e Tingëllit, edhe Pasvargjet e TingëUit.

LAVDI, T. T. I. Sytë më janë rënduar nga 
mëkatat, edhe nukë munt t’i ngre përpjetë, dhe ta 
shikonj kulmin e qiellit, po prit-më të penduar si 
Publikanin dhe mëshiro-më o Shpëtimtar.

Tania e Tingëllit, edhe Përlëshoret e Tingëllit.
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SHKURTORJA, T. HI 
PAS I PARTHENOS SIMERON

Le t’i sjellim psherëtim, si Publikani Perëndisë, dhe 
përdhe mëgjunjazi, si mëkatarë le t’i biem, se ay, pruri 
shpëtimin, për njerëzinë, dhe i ndjen, të gjith’ ata që po 
pendohen, se për ne u-mishërua, i Bir’ i Atit, që nukë ka 
nisje.

SHTEPIA
Le të përunjemi të gjithë o vëllezër, dhe le ta 

goditim ndërgjegjen me psherëtime dhe vajtime, që të 
çfaqemi besnikë, të pafajmë dhe të falur, përpara gjyqit 
të përjetmë; se atje me të vërtetë është ndjesa, të cilën 
lutemi tani ta shohim; se atje në Parajsën e çudiçime 
nukë ka as dhëmbje as helme as psherëtim; se atë e ka 
krijuar Krishti Perëndi, i Bir* i Atit, që nukë ka nisje.

SINAKSARI
Gjithë sot, kujtojmë parabollën e Publikanit edhe 

Farisianit prej Ungjillit të Shën Llukajt.
Me nërmjetimet e Gjithë Shenjtorëve çudibërës, o 

Krisht o Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Amin.
ZBRITESORET, T.T.II 

OS EN IPIRO PEZEFSAS O ISRAIL
Këndohen një javë pas Përhasjes.

I. E kapërceu më këmbë Detin e Kuq, Israeli me 
lavdi, dhe të mbytur e shikoj, ushtërinë ndjekëse, dhe 
Zotin hymnonte besërisht, me këngë mundëse.

IH. Si ti të shenjtë s’ ka, o Zot Perëndia ynë, dhe 
përpjetë e ngrite, ballën e besnikëve, edhe na dhe 
shiguri mi shkëmbin e rëfimit tënt.
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IV. 0  Krisht o Perëndi, ti forca ime je, Kish’ e 
shenjtë thërret e të këndon, këngë brohoritëse, me tërë 
zëmrën besërisht, në shërbesat e të kremteve.

V. Në dritën tënde o Zoti Krisht, ndrit-i zëmrat e 
besnikëve me mall dhe dashuri, bëj-i që të besojnë, që 
i Bir’ i Perëndisë je, dhe shpëtoj-i nga gremina e 
mëkatave.

VI. Kur detin e jetëve të përzier e shikonj, prej 
ngasjeve dhe shqotave, menjëherë në limanin tënt, 
sulem dyke thirrur. Prej prishjes ti më shpëto, Zot i 
dhëmpshur i mëshirave.

Vn. Furra çfaqet vesëprurëse, me krahun e 
Engjëllit, për Tre Djemat në zjarr, me një uidhër të 
perëndishmë, populli thërret, dhe Mbret’ i Kaldenjve 
tok me ta : 0  Perëndi dhe Zot i Math, për jetë i bekuar 
je.

VIII. Për Tre Djemat e bëre, flagën vesonjëse, për 
flin’ e të drejtit, ujën e bëre zjarr, se çdo gjë o Krisht, 
posa e do e bën. Pra të lavdërojmë përherë dhe për jetë.

IX. Asnjë njeri Perëndinë nuk e sheh, se nuk e 
shohin dot as ushtërit’ e Engjëjve. Po me ty o Hyjlin- 
dëse, u-duk përmi dhe Fjala e mishëruar; pra kur 
mblidhemi, madhështojmë ty dhe Zotin Krisht, tok me 
gjith’ Engjëjtë.

Pas Dërgimësores NgjaUësore këndohen:

DERGIMESORET, T. II.
PAS TIS MATHITES SINELTHOMEN

Besnikë neveriteni, mburrjen farisiane, si Publika- 
ni me pendim, çfaqni përunjësinë, dhe lartësojeni
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shpirtin, edhe thirrini Zotit: Mëshirë kij o Zoti Krisht, o 
i Bir i Marisë o Shpëtimtar, që për ne durove Kryq edhe 
vdekje, edhe i ngjalle njerëzit, me fuqi perëndore.

O Krijetar i botëve, o Zot i gjithësisë, prej Shën 
Marisë more trup, dhe njeri pa ndryshuar, për njerëzit na 
u-bëre, na e përsërite shpirtin, të prishur prej mekatave, 
ti që linde prej Nëne çuditërisht, pra thërresim besërisht 
të gjithë, me lavdërim dhe brohori. Zonj’ e jetës gezohu.

LAVDERIMET
Këndohen pesë të Tingëllit edhe dy të Triodit, dyke 

përsëritur të parën:

T. m. Shiko o shpiti im ndryshimin, midis Pub- 
likanit edhe Farisianit, urrej-e mburrjen e keti, imitoj-e 
përunjësin’ e ati dhe thirr: Fal-më o Perëndi, dhe kij 
mëshirë për mua mëkatarin.

Urrejeni o besnikë, mburrjen e Farisianit, edhe kini 
zili për pendimin e Publikanit, mos e lartësoni veten, po 
përunjuni dhe thërrisni besërisht: 0  Perëndi na i ndje 
mëkatat.

LAVDI, T. n. Farisianin që mburrej me veprat, 
edhe e drejtësonte veten, e dënove o Zot, edhe Publikan- 
in e përunjur, që lypte ndjesë me psherëtim e drejtësove, 
se nuk i pëlqen mejtimet kryelarta, dhe zëmrat e thyera 
nuk i meprizon; përandaj pra të biem nër këmbë me 
përunjësi, ty që ke pësuar për ne dhe të thërresim: Fal- 
na ndjesën dhe përdëllimin e math.

TANI. E përmibekuar je, o Hyjlindëse Virgjër- 
eshë___

Doksologjia e Madhe. Në Hyrjen këndohen Tropari i 
Tingëllit, i  Shenjtit të Kishës, pastaj:
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SHKURTORJA, T. IV 
PAS EPEFANIS SIMERON

Nga Farisiani lark, le të qëndrojmë, dhe le t*i 
përunjemi, si Publikani me vajtim, le të thërresim me 
zë të m ath: Zot kij mëshirë, për ne që pendohemi.

APOSTULLI
Faluni dhe çpagojeni Zotin Perëndinë tonë.
Zoti ësht i njohur në Jude.
Këndimi prej Letrës n  së Palit për Timothenë.
Bir Timothe, më ke pasuar në mësimin, në rritjen, 

në qëllimin, në besën, në zëmërgjerësinë, në dashurinë, 
në durimin, në ndjekjet, edhe në vojtjet, që na kanë 
ngjarë në Antioki, në Konjë, dhe në Lystrë. Sa ndjekje 
kam vojtur, po nga të gjitha më ka shpëtuar Zoti. Dhe 
ashtu do të ndiqen të gjithë ata, që duan të rrojnë pieto- 
zisht më Krishtin Jesu. Po njerëzit e liq dhe gënjeshtarë 
do të përparojnë për më keq, dyke rejtur dhe dyke 
u-rejtur. Po ti qëndro në ato, që ke mësuar dhe që ke 
besuar, se e di nga cili i mësove, dhe i di që prej fosh- 
njërie Shkripturat e Shenjta, të cilat mundin të të 
urtësojnë për shpëtimin me anën e besës më Krishtin 
Jesu, Zotin tonë.

UNGJILLI PAS LLUKAIT
Zoti tha këtë parabollë: Dy njerës u-ngjitnë në 

Shenjtëroren të falëshin. Njëri ishte Farisian dhe 
tjatri Publikan. Farisiani qëndroj, edhe falej me vete 
kështu: “0  Perëndi, të përhironj që nukë jam rëmbe- 
njës, i padrejtë, dhe kurvar, si njerëzit e tjerë a si ky 
Publikan. Agjëronj dy herë në javë, dhe jap të dhjettën 
e tërë pasurisë që kam.” Dhe Publikani qëndroj për
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së largu,dhe nukë deshte të ngrente as sytë në qjell, po 
e goditte krahërorin, edhe thoshte: “0  Perëndi, kij 
mëshirë për mua mëkatarin.” Ja  ku ju thom se ky 
zbriti në shtëpinë e vetë më i drejtësuar se ay. Se 
cilido, që e lartëson veten, do të përunjet, po ay, që e 
përunj veten, do të lartësohet.

Pastaj vazhdon Mesha e Shën Joan Gojartit.

E DIELA E BIRIT PRODIK
THIRRTORET

Këndohen dhjetë, domethënë shtatë të TingëUit edhe 
dy të Triodit, dyke përsëritur të parën:

T. I. Mbolla mëkatin në arën e gjallë që më ke 
dhënë; kora me drapër kallinjtë e ngathësisë; i togësova 
me duaj qypitë e veprave, dhe nuk i shtrova në lëmin e 
pendimit. Po të lutem o Perëndi, o bujk i përjetmë, 
përnda-ma kashtën e veprave me erën e mëshirës, nem 
në shpirtin grurin e ndjesës, vëndos-më në hambarin 
qjellor dhe shpëto-më.

Le ta kupëtojmë o vëllezër, forcën e misterit: Se 
Ati zëmërmirë dolli, dhe e priti Birin Prodik, që u-kthye 
nga mëkati në vatrën atërore, ia dhuroj përsëri shenjat 
e lavdisë prindërore, dhe ia sakrifikoj viçin e ushqyer, 
që kështu edhe ne të sillemi, ashtu sikundër na ka hie, 
përpara Atit njeridashës, edhe viktimës së lavdëruar, 
Shpëtimtarit të shpirteve.

LAVDI, T. II. Oh sa të mira kam humbur un i 
mjeri! Oh nga cila mbretëri jam dbuar un i ziu! E 
prisha pasurinë që trashëgova, dhe e shkela porrosinë.
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Mjerë ti o shpirt i mjerë! Se po dënohesh për zjarrin 
e përjetmë. Pra thirr-i Krishtit përpara fundit: Prit- 
më si Birin Prodik, o Perëndi dhe mëshiro-më.

Tania e Tingëllit, edhe Pasvargjet e Tingëllit.

LAVDI, T. T. II. E pëmdava pasurinë e 
dhuratës atërore, kullota me bagëtitë un i mjeri, dhe 
vdiqa nga uria, se nukë nginjësha dot nga ushqimi i 
tyre. Po u-këtheva pranë Atit mëshirëplot, edhe i 
thërres i përlotur: : Prit-më si rogëtar të përunjur, dhe 
shpëto-më o njeridashës.

Tania e Tingëllit, edhe Përlëshoret e Tingëllit.

SHKURTORJA, T. HI 
PAS I PARTHENOS SIMERON

Nga pallati atëror, me marrësi u-largova, e pëmda- 
va rugëve, çdo pasuri që më fale, pra thërres, posi 
Prodigu, sot i përlotur: Bëra faj, përpara teje At i
mëshirës, të penduar prit-m’ e fal-më, dhe merr-më 
vetëm, me rogë si shërbëtor.

SHTEPIA
Le ta dëgjojmë Shpëtimtarin, kur na jep mësime 

vetë për ditë, me anën e Shkripturave, dhe le ta 
imitojmë me besë Prodigun, që e mblodhi mëndjen dhe 
u-pendua, dhe të le thërresim me zëmër të përunjur: 
Mëkatuam o Atë mëshirëplot, edhe nukë meritojmë të 
quhemi bij të tu si më parë. Po prit-më si njeridashës, 
dhe merr-më vetëm, me rogë si shërbëtor.

SINAKSARI
Gjithë sot, kujtojmë parabollën e Birit Prodik prej 

Ungjillit të Shën Llukajt, të cilën Atërit tanë të Shënjtë 
e caktuan për të Dielën e dytë të Triodit.
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Me njeridashjen tënde të patreguar, o Krisht, o 
Perëndi, mëshiro-na dhe shpëto-na. Amin.

ZBRITESORET, T. H.
TIS MOSEOS ODIN

l. Nis o shpirt e këndo, si Moisiu thirr e lavdëro. 
Ti më ndih ti më përkrah, ti më shpëto nga të gjith’ 
armiqtë, ti je Zoti im, edhe ty të këndonj.

m . Mëndjen time që m’ u-tha, bëj-e ti o Perëndi, 
të sjellë pemë, ti që mbiell ti që kor, çdo të mirë përmi 
dhe, Zot i mëshirave.

IV. Lindjen tënde të çudiçime, e parëpa Profeti, 
edhe th,a me zë të math: Ta dëgjova namin dhe jam 
trëmbur, se prej Thajmanit edhe malit hieplotë, na ke 
ardhur ti o Krisht.

V. Ja ku shkoj errësira, ja  ku ardhi dita, edhe 
drita ndriti kudo mi dhe, përandaj pra me këngë, 
Engjëjtë prej qjellit, të lavdërojnë o Krisht Perëndi.

VI. I mbytur në mëkata, po dergjem Shpëtimtar, 
vuanj në detin e jetës së shqotave; eja pra dhe si 
Profetin Shën Jona, nga pellgu i pasioneve, nxir-më 
dhe shpëto-më.

VII. Zoti në Sina, i tregoj Moisiut, lindjen e 
Virgjëreshës, me çudin’ e ferrës pra të gjithë, e bekoni 
dhe e lartësoni, për herë dhe për jetë.

IX. Cili ka dëgjuar gjë t’ atillë, dhe kush ka parë 
përmi dhe, një Virgjereshë të pangarë, si Nënë për 
çudi, edhe një foshnjë të lindë pa d'hëmbje fare? Pra 
ty Mari të lavdërojmë, si Zonjë dhe Hyjlindëse.

Pas Dërgimësores NgjaUësore këndohen:
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DERGIMESORET, T.H.
PAS TIS MATHITES SINELTHOMEN

Çdo pasuri edhe çdo hir, që ti më ke dhuruar, e 
çkatërrova n’ arrati, keq e më keq i mjeri, dhe me 
demonët jetova, si një prodik i prapë, tani pra kthehem 
përsëri, i penduar me lote dhe psherëtim, dhe të lutem 
Atë fal-më dhe merr-më, o Perëndi si rogëtar, o Zot o 
njeridashës.

0  Krijetar i botëve, o Zot i gjithësisë, prej Shën 
Marisë more trup, dhe njeri pa ndryshuar, për njerëzit 
na u-bëre, na përsërite shpirtin, të prishur prej mekata- 
ve, ti që linde prej Nëne çuditërisht, pra thërresim 
besërisht që të gjithë, me lavdërim dhe brohori: Zonj’ 
e jetës gëzohu.

LAVDERIMET
Këndohen pesë të Tingëllit ëdhe tri të Triodit:

T. H. Lutjen e Prodigut të blatonj o Zot: Për- 
para teje fëjeva, e prisha thesarin e dhuratave, po prit- 
më të penduar, o Shpëtimtar dhe shpëto-më.

Si Prodigu po të vinj, o Zot i zëmërdhëmpshur; e 
çkatërrova pasurinë që më dhurove, po prit-më të 
penduar, o Perëndi dhe mëshiro-më.

T. T. IV. E harxhova prodigërisht, pasurinë 
atërore, dhe u-arratisa në mërgim, midis të paudhëve 
dhe të pabesëve. U-këtheva pra dhe të thërres o Atë: 
Fëjeva përpara qiellit, edhe përpara teje, dhe nukë 
meritonj të quhem yt-bir, merr-më si një rogëtar, o 
Perëndi dhe mëshiro-më.
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LAVDI, T. T. II. 0  At i rnirë, u-largova prej 
teje, mos më neverit, mos më quaj të pavyer, për 
mbretërinë tënde. Armiku i paudhë më çveshi, dhe ma 
vodhi pasurinë. I çkatërrova dhuratat e shpirtit prodig- 
ërisht; u-ngrita pra dhe u-këtheva dhe të thërres: 
Merr-më si një rogëtar, ti që u-kryqësove për mua, dhe 
rëmbe-më prej egërsirës së tmerruar, dhe vesh-më me 
stolinë e parë, si i vetëmi mëshirëplot.

TANL E përmibekuar je, o Hyjlindëse Virgje- 
reshë.............

Doksollogjia e Madhe. Në Hyrjen këndohet Përlëshorja 
e Tingëllit, e Shenjtit të Kishës, pastaj:

SHKURTORJA, T. IH 
PAS I PARTHENOS SIMERON

Nga pallati atëror, me marrësi u-largova...............
APOSTULLI

Arthtë mëshira jote mi ne, o Zot.
Ngazëllohuni më Zotin, o të drejtë.
Këndimi prej Letrës I së Palit për Korinthianët.
Vëllezër, të gjitha më përmetohen, po nukë më 

japin dorë të gjitha. Të gjitha më përmetohen, po 
asnjë gjë nukë do më zotëronjë. Të ngrënat janë për 
barkim, dhe barku për të ngrënat; po Perëndia do ta 
abolitë edhe këtë edhe ato. Edhe trupi nuk është për 
lavirësinë po për Zotin, edhe Zoti është për trupin. 
Edhe Perëndia e ngriti edhe Zotin, edhe do na ngrerë 
me forcën e vetë edhe ne. A nuk e dini që trupet tuaja 
janë mise të Krishtit? Vallë a duhet t’i bënj miset e 
Krishtit mise të lavirës? Perëndia mos e dhëntë. Apo 
nuk e dini se ay, që ngjitet pas një lavire, bëhet një
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trup me atë? Së Zoti tha që do të jenë një trup që të 
dy. Po ay, që ngjitet më Zotin, bëhet një shpirt me atë. 
Largohuni nga lavirësia. Çdo mëkat, që bën njeriu, 
është jashtë trupit; po ay, që lavirëson, mëkaton për- 
brënda trupit. Apo nuk e dini që trupi juaj është 
tempulli i Shpirtit të Shenjtë, të cilin e kini nga Perën- 
dia, dhe nukë jini zotër të vetes suaj, po të blerë me 
një çmim prej Perëndisë? Pra, lavdëroni Perëndinë me 
trupin tuaj dhe me shpirtin tuaj, të cilat janë të 
Perëndisë.

UNGJILLI PAS LLUKAJT

Zoti tha këtë parabollë: Një njeri kishte dy bij. 
Edhe më i vogëli prej këtyre i that t’ atit: “Nëma pjesën 
e gjësë, që më bie.” Dhe ay ua ndau gjënë. Edhe pas 
pakë ditësh biri më i vogël i mblodhi të gjitha, dhe 
u-mërgua në një vënt të larkmë, dhe atje e përndau 
gjënë e vetë, dyke jetuar prodigërisht. Edhe passi i 
harxhoj të gjitha, u-bë një zi e fortë n’ atë vënt, edhe 
ky nisi të shterohej. Edhe shkoj, edhe u-ngjit pas një 
qytetari të ati vëndi, dhe ay e dërgoj nër arat e veta 
për të kullotur derrat. Edhe përpiqej ta mbushte barkun 
me brinjët, që hanin derrat, po askush nuk i jipte. Dhe 
ardhi më veten, edhe tha: “Sa rogëtarëve të tim-ati u 
tepërojnë bukët, kur unë këtu po vdes urie. Pra, do të 
ngrihem, edhe do të vete tek im-atë, dhe do t’i thom: 
“Atë, fëjeva përpara qjellit edhe përpara teje, dhe nukë 
jam i vyer më të quhem yt-bir; merr-më si një rogëtar.” 
Edhe u-ngrit, edhe vajti tek i-ati. Dhe i-ati e pa për 
së largu, dhe i ardhi keq, edhe rendi, dhe e puthi. Dhe 
i-biri i tha: “Atë, fëjeva përpara qjellit edhe përpara 
teje, dhe nukë jam i vyer të quhem yt-bir..” Edhe i-ati 
u tha shërbëtorëve: “Sillini stolinë e parë, dhe visheni,
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dhe jepini unazën në dorë, dhe këpucë për këmbët, 
edhe bjereni viçin e ushqyer, edhe thereni, që të hamë 
dhe të dëfrejmë, se im-bir ish i vdekur dhe u-ngjall, 
ish i humbur dhe u-gjent.” Edhe nisnë të dëfrenin. Dhe 
i-biri i math ishte në arën. Dhe kur po kethehej dhe 
afrohej në shtëpi, dëgjoj muzika dhe valle, dhe thirri 
një shërbëtor dhe e pyeti seç qenë gjithë ato. Edhe ay 
u-përgjeq: “Yt-vëlla ka ardhur, dhe yt-atë ka therur
viçin e ushqyer, se e pa të shëndoshë.” Dhe ay 
u-zëmërua, dhe nukë deshte të hynte brënda. I-ati, 
pra, dolli dhe i lutej. Po ay u-përgjeq edhe i tha t’ atit: 
“Ja ku po punoj kaqë vjetë për ty, edhe kurrë nukë kam 
shkelur porrositë e tua, dhe nukë më ke dhënë kurrë 
nonjë kec, që të dëfrenj me miqtë e mi; po kur ardhi 
yt-bir, i cili ta ka ngrënë gjënë me lavirat, ia there 
viçin e ushqyer.” Dhe ay i tha: “Bir, ti je gjithënjë
me mua, dhe të gjitha të miat janë të tuat. Po duhej 
të dëfrenja dhe të gëzohësha, se yt-vëlla ish i vdekur 
dhe u-ngjall, ish i humbur dhe u-gjent.”

Pastaj vazhdon Mesha e Shën Joan Gojartit.

E SHTUNA E SHPIRTEVE

Për këndimet shiko të Shtunën përpoura Rushajeve.

E DIELA E TE UDHURAVE
THIKRTORET

Këndohen dhjetë Tropare, domethënë shtatë të Tingëllit 
edhe dy të Përshëmbëllta të Triodit më T.T.II, dyke përsëritur 
të parën:
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PAS OUN APOTHEMENI
Prapë kur të vish mi dhe, të na gjykosh pas kanunit, 

o Gjykatës drejtësisht, edhe kur të rrish përmi fronin 
me lavdi, me një lumë flag’ e zjarr, që po djek dhe 
prëvëlon, të dënuarit për çdo mëkat, dyke patur 
Engjejtë, reth me gjithë forcat e qjellshime, dhe dridh- 
en gjithë njerëzit, çfaqen gjithë fajet e fshehura. Kij 
për ne mëshirë, vëndosna me të vyerit o Krisht, me 
shoqërin’ e Shenjtorëve, ne që po të lutemi.

Librat hapen faqeza, edhe zbulohen të fshehtat, 
veprat e fajtorëve, gjithë të këqiat e mëkatarëve; fush’ 
e tërë tej përtej, gumëzhit plot me tmerr, me vajtim 
edhe me psherëtim, se të dënuarit, hidhen në mundime 
që s’ kanë funt, në zjarrin dhe në sqyfurin, dhe në 
kërcëllimin e dhëmbëve. Kij për ne mëshirë, vëndosna 
me të vyerit o Krisht, me shoqërin’ e Shenjtorëve, ne 
që po të lutemi.

LAVDI, T.T.IV. Kur vëndosen fronet, edhe hapen 
librat, edhe Perëndia shtrohet për gjyqin, oh sa frikë e 
madhe ahere! Engjëjtë qëndrojnë të trëmbur, dhe 
lumi i zjarrit përvëlon. Ç’ do të bëjmë ahere, ne 
njerëzit të mbytur në mëkata? Dhe kur ta dëgjojmë që i 
fton, të bekuarit në Mbretërinë e Atit, edhe të mallkuarit 
në Skëterrën e zezë, cili do ta duronjë vëndimin e 
tmerruar? Po ti o Shpëtimtar njeridashës, o Mbret i 
gjithë jetëve, përpara se të arrinjë fundi, kthe-më me 
anën e pendimit edhe mëshiro-më.

Tania e Tingëllit, edhe Pasvargjet e Tingëttit.
LAVDI, T.T.IV. Mjer’ o shpirt i zi! Kur do të 

çkëputesh nga të këqiat? Gjer kur do të dergjesh në 
ngathësi? Përse nukë mejton orën e tmerruar të vdek- 
jes? Përse nukë dridhesh përpara Tribunës së Krishtit?
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Si do të mprohesh edhe si do të përgjigjesh? Veprat e 
tua çfaqen si prova. Mëkatat e tua të kallëzojnë dhe 
të dënojnë. Ngrehu o shpirti im, se koha arriu. Rent 
me vrap edhe thirr me besë: Bëra faj o Zot përpara 
teje, po e di që je njeridashës dhe mëshirëplot. 0  bari 
i mirë radhit-më nga ana e djathtë, dhe fal-më përdë- 
llimin e math.

Tania e Tingëllit, edhe Përlëshoret e Tingëllit.

SHKURTORJA, T. I.
Kur vjen o Perëndi, me lavdi përmi dhenë, kur 

dridhen gjithë tok, dhe një lumë prej zjarri, përpara 
fronit tënt po rjeth, edhe librat e veprave, hapen faqeza, 
edhe të fshehtat botohen, ti shpëto-m’ o Zot, dhe më 
vëndos më të djathtë, gjykatës me drejtësi.

SHTEPIA
Kur mejtohem për ditën e tmerruar të gjyqit, o 

Zot i zëmërdhëmpshur, dridhem i trëmbur prej ndër- 
gjegjes, e cila më kallëzon dhe më dënon. Kur të 
vëndosesh mi fronin, dhe të nisësh vëzhgimet, ahere 
askush nukë do koxonjë t ’i mohonjë mëkatat, se e 
vërteta do të dalë në shesh, dhe zjarri do t’i përvëlonjë 
mëkatarët. Mëshiro-më pra dhe shpëto-më o Zot, dhe 
më vëndos më të djathtë, gjykatës me drejtësi.

SINAKSARI
Gjithë sot, kujtojmë Ardhjen e Dytë të Zotit tonë 

Jesu Krisht.
Me njeridashjen e patreguar, o Krisht o Perëndi, 

vlerëso-më për ftimin e dëshëruar, dhe radhit-më nga 
ana e djathtë, dhe mëshiro-më. Amin.
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ZBRITESORET, T.T.II.

VOITHOS KE SKEPASTIS

I. Ti më ndih ti më përkrah, ti më shpëton nga të 
gjith’ armiqtë, ti je Zoti im, edhe ty të këndonj, Perëndi 
i Atit, dhe do të lartësonj, o Zot i Math lavdi më ty.

III. Ti më shiguro o Zot, me porrosit’ e tua prej 
shkëmbi, zëmrën time të tronditur keq, se ti je i vetëmi 
i Shenjtë o Perëndi.

IV. Dëgjoj Profeti i Shenjtë, që ti o Zot po vjen 
mi dhen’ e ishte trëmbur, që do të lintnje prej Hylindë- 
ses, edhe do të çfaqëshe nër njerëzit. Dëgjova thoshte 
lajmën tënde dhe jam trëmbur! Zoti i fuqishim ladvi 
më ty.

V. Pranë teje vijm’ o Zot, që në mëngjes, ndritna 
të lutemi, edhe prirna gjithënjë në porrosit’ e tua, edhe 
mësona të bëjmë dëshirën tënde.

VI. Me tërë zëmrën e kam thirrur besërisht, të 
Madhin Zot mëshirëplot, dhe më ka dëgjuar prej Ferrit 
më të poshtmë, dhe ma nxori prej gropës jetën e mjerë.

VH. U-mbytmë në mes të fajeve, dhe mëkatave 
përpara teje, se nuk i kemi mbajtur, as i kemi bërë dot, 
kumandat që na dhe o Zot, po mos na dëno në Ferr dhe 
n’ errësirë, o Perëndi i Atërve.

VIH. Zotin që e lavdërojnë Engjëjtë, me Kerubim 
dhe Serafim më qjell, eni të gjithë krijesat, hymnoni 
dhe bekoni, dhe e lartësoni përherë dhe për jetë.

IX. Qysh linde nukë merret vesh, o Zonjë o Hyj- 
lindëse, dhe qysh ke mbetur prap’ e virgjër pasandaj, 
po lindja e Zotit na ka përsëritur shpirtet; kudo pra që
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të gjithë përmi dhe, si një Nënë Perëndie, të madhë- 
shtojmë besërisht.

Pas Dërgimësores Ngjallësore këndohen:

DERGIMESORET, T.II.

PAS TIS MATHETES SINELTHOMEN

Ditën e gjyqit plot me tmerr, dhe lavdi ëngjëllore, 
kujtonj i ziu gjithënjë, edhe dridhem nga frika, dhe të 
thërres i tronditur: Kur të vish përmi dhenë, për të
gjykuar njerëzit, o gjykatës i shenjtë me drejtësi, mos 
më dëno për zjarrin e Ferrit, po më të djathtën më vën- 
dos, o Zot i zëmërdhëmpshur.

0  Krijetar i botëve, o Zot i gjithësisë, prej Shën 
Marisë more trup, dhe njeri pa ndryshuar, për njerëzit 
na u-bëre, na përsërite shpirtin, të prishur prej mëkat- 
ave, ti që linde prej Nëne çuditërisht, pra thërresim 
besërisht që të gjithë, me lavdërim dhe brohori: Zonj’ 
e jetës gëzohu.

LAVDERIMET

Këndohen pesë të Tingëllit edhe tri të Përshëmbëllta të  
Triodit më T.T.II:

PAS OLIN APOTHEMENI

Ja trumbeta oshëtin, të gjithë varret po hapen, 
ngrihen të varrosurit, dhe natyra dridhet me gjithë 
njerëzit; mirë-vepëronjësit, po këcejnë plot me gas, 
dyke pritur rogë dhe çpërblim, dhe ligjë-shkelësit, qajn’ 
e lebetiten pa ngushëllim, në flagë shkojnë dhe në zjarr, 
poshtë në Skëterrën e sqyfurit: Kij për ne mëshirë,
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vëndosna me të vyerit o Krisht, me shoqërin, e Shënj- 
torëve, ne që po të lutemi.

Qanj edhe vajtonj me lot, kur më kujtohet Skëte- 
rra, Ferri i demonëve, zjarri dhe kazani plot me katran 
të zi, dhe me tym prej sqyfuri, drithtërim, i koskave, 
kërcëllim’ i keq i dhëmbëve, dhëmbjet e hidhura, vuajt- 
jet pa funt të fajtorëve, që ndesnë zëmërimin tënt, me 
paudhësi dhe me prapësi: Kij për ne mëshirë, vëndos- 
na me të vyerit o Krisht, me shoqërin’ e Shënjtorëve, 
ne që po të lutemi.

Librat hapen faqeza, edhe zbulohen të fshehtat, 
veprat e fajtorëve, gjithë të këqiat e mëkatarëve; fush’ 
e tërë tej përtej, gumëzhit plot me tmerr, me vajtim 
edhe me psherëtim, se të dënuarit, hidhen në mundime 
që s’ kanë funt, në zjarrin dhe në sqyfurin, dhe në 
kërcëllimin e dhëmbëve: Kij për ne mëshirë, vëndosna 
më të vyerit o Krisht, me shoqërin’ e Shenjtorëve, ne 
që po të lutemi.

LAVDI, T.I.

Le ta paqësojmë veten o vëllezër, për mbretëreshën 
e virtutave, se ja  ku ardhi dhe na siell, pasurira dhe të 
mira, se ajo i zbut pasionet e egëra, dhe i pajton fajtor- 
ët me Perëndinë. Pra le ta presim me gëzim, edhe le t’i 
thërresim Krishtit: O Zot, që u-ngjalle së vdekuresh, 
ruajna të padënuar, ne që të lavdërojmë o i vetëmi i 
pamëkatmë.

Doksollogjia e Madhe. Në Hyrjen këndohet Përlëshorja 
e Tingëllit, e Shenjtit të Kishës, pastaj:
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SHKURTORJA, T. I.
PAS TON TAFON SU SOTIR

Ku vjen o Perëndi, me lavdi përmi dhenë, kur 
dridhen gjithë tok, dhe një lumë prej zjarri, përpara 
fronit tënt po rjeth, edhe librat e veprave, hapen 
faqeza, edhe të fshehtat botohen, ti shpëto-m’ o Zot, 
dhe më vëndos më të djathtë, gjykatës me drejtësi.

APOSTULLI

Zoti ynë ësht i math, edhe ka forcë të madhe.
Lavdërojeni Zotin, se ësht i mirë.
Këndimi prej Letrës I së Palit për Korinthianët.
Vëllezër, e ngrëna nukë na shpie përpara Pemëdi- 

së, se nukë tepërojmë, kur hamë, edhe kur nukë hamë, 
nukë shterohemi. Shikoni pra mos kjo fuqia juaj bëhet 
një ndalim për të pafuqishmët. Se në të paftë të shtruar 
në idhulloren ty, që ke kupëtim, një njeri me ndërgjegje 
të pafuqishme, vallë nukë do të shtyhet ky për të ngrënë 
theroret e idhullave? Dhe kur mëkatoni kështu përpara 
vëllezërve, dhe kur e goditni ndërgjegjen e tyre të 
pafuqishme, mëkatoni përpara Krishit. Përandaj, në- 
qoftëse e ngrëna e skandalizon tim-vëlla, nukë do të ha 
mish askurrë, që të mos e skandalizonj. Vallë nukë jam 
Apostull? Vallë nukë jam i lirë? Vallë nuk e pashë 
Zotin Jesu Krisht? Vallë nukë jini veprat e mia më 
Zotin? Në mos jam Apostull për të tjerët, po për ju 
jam. Se shila e apostullatës sime jini ju më Zotin.

UNGJILLI PAS MATTHEUT

Zoti th a : Kur të vinjë i Biri i njeriut me lavdi me
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gjithë Engjëjtë, ahere do të rrinjë mi fronin e lavdisë. 
Dhe do të mblidhen të gjithë kombet përpara ati, edhe 
do t’i ndanjë njërin nga tjatri, siç i ndan bariu dhëntë 
nga dhitë, dhe do t’i vërë dhëntë më të djathtë, dhe dhitë 
më të mëngjër. Ahere Mbreti do tu thotë atyre më të 
djathtë: “Ejani, ju të bekuarit e tim-Ati, trashëgojeni 
mbretërinë, e cila u-gatit për ju që prej nisjes së botës. 
Se pata uri, dhe më dhatë të ha; pata etje, dhe më 
dhatë të pi; isha i huaj, dhe më përmblothtë; isha i 
çveshur, dhe më veshtë; isha i sëmurë, dhe më vizituat; 
isha në burk, dhe arthtë tek unë.’’ Ahere do t’i përgijgjen 
të drejtët, edhe do t’i thonë. “Zot, kur të pamë të urët, 
edhe të ushqyem; a me etje, dhe të vaditmë; dhe kur 
të pamë të huaj, dhe të përmblothmë; a të çveshur dhe 
të veshmë; dhe kur të pamë të sëmurë a  në burk, dhe të 
vizituam?” Edhe Mbreti do tu përgjigjet, edhe do tu 
thotë: “Me të vërtetë po ju them: Atë që ia kini bërë 
njërit prej këtyre vëllezërve të mi më të vegjel, ma kini 
bërë mua.” Pastaj do tu thotë atyre më të mëngjër: 
“Shkoni, ju të mallkuar lark meje në zjarrin e ameshuar, 
i cili u-gatit për djallin dhe ëngjëjtë e tij. Se pata uri, 
dhe nukë më dhatë të ha; pata etje, dhe nukë më dhatë 
të pi; isha i huaj, dhe nukë më përmblothtë; isha i 
çveshur, dhe nukë më veshtë; isha i sëmurë dhe në burk, 
dhe nukë më vizituat.” Ahere do t’i përgjigjen edhe 
ata, dhe do t ’i thone: “Zot, kur të pamë të urët, a me 
etje, a të huaj, a të çveshur, a të sëmurë, a në burk, dhe 
nukë të shërbyem?” Ahere do tu përgjigjet, edhe do tu 
thotë: “Me të vërtetë po ju them. Atë, që nukë ia kini 
bërë njërit prej këtyre më të vegjëlve, nukë ma kini bërë 
as mua.” Edhe këta do të shkojnë në Ferrin e ameshuar, 
edhe të drejtët në jetën e ameshuar.

Pastaj vazhdon Mesha e Shën Joan Gojartit.
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E DIELA E BARDHE
THIRRTORET

Këndohen dhjetë, domethënë shtatë të TingëUit edhe 

dy të Triodit, dyke përsëritur të parën'.

PAS OLIN APOTHEMENI, T. T. II

Krijetari Zoti im, mori ca pluhër prej dheut, dhe me 
fryrje shpirt më dha, dhe njeri të gjallë më bëri dhe më 
nderoj, përmi dhe si kryetar, mi të gjitha gjërat, si vëlla 
dhe shok të Engjëve, po Satani gjarpëri, më largoj nga 
Zoti dinakërisht, me grackën e të ngrënave, dhe më nxori 
jashtë nga qielli. Ti q’ u-mishërove, prej Nënës Virgjër- 
eshë ti më thirr, dhe në Parajsën e Engjëjve, prapë më 
vëndos me nder.

Robën që më dhe o Zot, e humba unë i mjeri, kur ta 
shkela urdhërin, dhe rëmbeva mollën nga dor’ e gjar- 
përit; dhe tani me flet’ e fik, edhe me lëkurë, varfërisht 
i veshur jam si rob, po punonj dhe po dërsinj, për të 
ngrënë bukën plot me mundim; dhe toka që lëronj me 
lot, gjëmba po më sjell e mallkuara. Ti q’ u-mishërove 
prej Nënës Virgjëreshë ti më thirr, dhe në Parajsën e 
Engjëjve, prapë më vëndos me nder.

LAVDI, T. T. n. Adami qëndroj, i çveshur për- 
jashta Parajës, dhe qante dhe vajtonte. Mjeri unë, që 
u-gënjeva prej të paudhit, edhe e humba lavdinë. Mjeri 
unë, që isha i lumur, dhe tani jam i syrgjynosur! Nukë 
do të gëzonj më ty o Parajsë; nukë do të shikonj më ty 
o Zot, o Perëndi dhe Krijetari im ; se do të këthehem në
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dhenë, prej të cilit më ke marrë. Pra të thërres o Zot i 
zëmërdhëmpshur, kij mëshirë për mua mëkatarin.

Tania e Tingëllit, edhe Pasvargjet e TingëUit.

LAVDI, T. T. II. Adami u-dbua prej Parajsës, 
nga shkaku i së ngrënës, dhe qëndroj përjashta, dhe 
qante dhe vajtonte: Mjeri unë, ç’ është kjo e zezë që 
pësova! Shkela një porrosi të Zotit, edhe i humba të 
gjitha të mirat. 0  Parajsë e Shenjtë, që u-mbolle për 
mua, dhe u-mbylle prej Evës, lutui Perëndisë, të më 
gëzonjë përsëri me lulet e tua. Përandaj Shpëtimtari i 
th a : Nukë dua t’i humbas krijesat, po dua t’i shpëtonj, 
dhe tua mësonj të vërtetën, dhe nukë do t’i nxier jashtë, 
ata që vijnë pranë maje.

Tania e Tingëllit, edhe Përlëshoret e TingëUit.

SHKURTORJA, T. T. H.

Ti që prin me urtësi, ti që fal çdo dituri, dhe mun- 
don të çmëndurit, edhe mpron të varfërit, ndrit-ma dhe 
forco-ma zëmrën o Zoti Krisht, ti dhuro-ma fjalën, o 
Fjal’ e Perëndisë, që të thërres me zë të m ath: Kij 
mëshirë për mua mëkatarin, o Perëndi mëshirëplot.

SHTEPIA

Qëndroj Adami një kohë, dhe qante përjashta 
Parajsës, dhe rrihte krahërorin me duar dhe thoshte: 
Kij mëshirë për mua mëkatarin, o Perëndi mëshirëplot.

SINAKSARI

Gjithë sot, kujtojmë dbimin e Adamit të Parëga- 
tuar nga gëzimet e Parajsës.
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Me dhëmpshërinë e patreguar, o Krisht o Perëndi, 
vlerësona për gëzimet e Parajsës, dhe mëshirona si i 
vetëm njeridashës.

Zbritësoret e Publikanit: “E kapërceu më këmbë.”
Pas Dërgimësores Ngjallësore këndohen:

DERGIMESORET, T.II.
PAS TIS MATHITES SINELTHOMEN

Ta shkela porrosin’ o Zot, un i mjeri pa ditur, 
humba lavdin’ e qiellit, dhe në turpin u-mbyta, dhe nga 
gëzim’ i Parajsës, u-largova për jetë, të lutem pra o 
Zoti i Math, kij mëshirë për mua si Perëndi, si mëshirë- 
plot edhe njeridashës, dhe falma prapë dhëmpshërisht, 
Parajsën e bekuar.

0  Krijetar i botëve, o Zot i gjithësisë, prej Shën 
Marisë more trup, dhe njeri pa ndryshuar, për njerëzit 
na u-bëre, na përsërite shpirtin, të prishur prej mëkata- 
ve, ti që linde prej Nëne çuditërisht, pra thërresim 
besërisht që të gjithë, me Lavdërim dhe brohori: Zonj* 
e jetës gëzohu.

LAVDERIMET
Këndohen pesë të TingëUit edhe tri të Përshëmbëllta të 

Triodit më T.T .Il:

PAS OLIN APOTHEMENI
Jasht’ u-dbua ashpërisht, Adam’ i mjerë për jetë, 

nga Parajs’ e qiellit, e gënjeu Eva me mollë gjarpëri, 
dhe i çveshur rri tani, edhe qan përjashta, dhe vajton 
dhe psherëtin me lot, pra le të sqohemi, dhe le të gati- 
temi pa pushim, me vrap le të pendohemi, sipas porrosi- 
ve të Zotit Krisht: Ti q’ u-mishërove, prej Nënës
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Virgjëreshë ti na thirr, dhe në Parajsën e Engjëjve, 
prapë na vëndos me nder.

0  Parajs’ e nderçime, o bukuri e pashoqe, o pallat 
i qiellit, o gëzim i Engjëjve dhe Shenjtorëve, ti o drit’ 
e diellit, o banes’ e shenjtë, e Profetëve të Drejtëve, 
nxir zë prej fletëve, edhe oshëti që prej lisave, për faljen 
e fajtorëve, dhe të mëkatarëve me pendim: Ti q’ 
u-mishërove, prej Nënës Virgjëreshë ti na thirr, dhe në 
Parajsën e Engjëjve, prapë na vëndos me nder.

Robën që më dhe o Zot, e humba unë i mjeri, kur 
ta shkela urdhërin, dhe rëmbeva mollën nga dor’ e 
gjarpërit; dhe tani me flet’ e fik, edhe me lëkurë, var- 
fërisht i veshur jam si rob, po punonj dhe po dërsinj, 
për të ngrënë bukën plot me mundim; dhe toka që 
lëronj me lot, gjëmba po më sjell e mallkuara: Ti q’ 
u-mishërove, prej Nënës Virgjëreshë ti më thirr, dhe në 
Parajsën e Engjëjve, prapë më vëndos me nder.

LAVDI, T.T.II. Arriu koha e luftëve shpirtërore, 
mundja kundër demonëve, përkorja e armatisur plotë- 
risht, bukuria e Engjëjve, kuximi përpara Perëndisë, se 
me anën e saj Moisiu kuvëndoj me Krijëtarin, dhe ia 
dëgjoj zërin padukurisht. Me ata vlerësona edhe ne 
o Zot, të adhurojmë pësimet e tua, dhe Ngjalljen e 
Shenjtë si njeridashës.

TANI. E përmibekuar je  . . . .
DoksoUogjia e Madhe. Në Hyrjen këndohet Përlëshorja 

e Tingëllit, e Shenjtit të Kishës, pastaj:

SHKURTORJA,T.T.II.
TIS SOFIAS ODHIJE

Ti që prin me urtësi, ti që fal çdo dituri, dhe
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mundon të çmëndurit, edhe mpron të varfërit, ndrit-ma 
dhe forco-ma zëmrën o Zoti Krisht. Ti dhuro-ma 
f jalën,o Fjal’ e Perëndisë, që të thërres me zë të m ath: 
Kij mëshirë për mua mëkatarin, o Perëndi mëshirëplot.

APOSTULLI
Këndojeni Perëndinë tonë, këndojeni.
Perëndia ësht i njohur në Jude.
Këndimi prej Letrës së Palit për Romanët.
Vëllezër, tani shpëtimi ynë është më afër se sa e 

besonim. Nata shkoj, dhe dita u-afrua. Le t’i çveshim, 
pra, veprat e errësirës, dhe le të veshim armët e dritës. 
Se ditën do të baresim me nder, jo me dëfrime dhe me 
dehje, jo me fjetje dhe lavirësira, jo me qarta dhe me 
nakare. Pra, vishuni me Zotin Jesu Krisht, edhe mos 
u-kujdesni për dëshirat e trupit. Edhe atë, që ësht i 
pafuqishim nga besa, afrojeni, po jo për bisedime të 
dyshimta. Ay, që beson, le të hanjë nga të gjitha, pa 
ay, që ësht i pafuqishim, le të hanjë lakra. Ay, që ha, 
le të mos e përqeshë atë, që nukë ha; dhe ay, që nukë 
ha, le të mos e gjykonjë atë, që ha, se Perëndia e ka 
pranuar. Cili je ti, që gjykon një shërbëtor të huaj? 
Ky qëndron a bie me dorën e të zotit; edhe ka për të 
qëndruar; se Perëndia ka forcë ta qëndronjë më këmbë.

UNGJILLI PAS MATTHEUT
Zoti tha: Nëqoftëse ua falni fajet njerësve, do 

tjua falë fajet Ati juaj qjellor edhe juve. Po nëqoftëse 
nuk ua falni fajet njerësve, as Ati juaj nukë do tjua 
falë fajet. Edhe kur agjëroni, mos u-bëni të mvrojtur 
si hipokritët, të cilët e prishin fytyrën që tu duken njer- 
ësve që agjërojnë. Me të vërtetë po ju them, që e kanë
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marrë rogën e tyre plotërisht. Po ti, kur agjëron, lyeji 
flokët, edhe laje fytyrën, që të mos u dukesh njerësve 
që agjëron, po tyt-Ati fshehtazi; dhe yt-Atë, që të 
shikon fshehtazi, do të çpaguanjë faqeza. Mos mblithni 
thesare mi dhenë, ku krimbi dhe mulica i prishin, dhe 
kusarët mihin dhe i vjedhin. Po mblithni thesare në 
qjell, ku as krimbi as mulica nuk i prishin, as kusarët 
nukë mihin dhe nuk i vjedhin. Se atje, ku është thesari 
juaj, atje është edhe zëmra juaj.

Pastaj vazhdon Mesha e Shën Joan Gojartit.

PASDARKA E MADHE

Kjo Shërbesë këndohet mbrëmane, në permdën e Kresh- 
mëve të Mëdha, të Hënave, të Martave, të Mërkurave, dhe të 
Enjteve gjer të Martën e Madhe. Passi bekon Prifti, thuhet 
Trishenti, pastaj:

PSALMI 4
Dëgjo-më kur të thërres o Perëndi i drejtësisë; jam 

në shtrëngicë të madhe; kij mëshirë për mua dhe 
dëgjoje lutjen time. 0  bij të njerësve, gjer kur do ta 
hithni lavdinë time në baltë? Gjer kur do të doni 
madhështi dhe grabitje? Mësoni se Zoti e ka shënuar 
besimin për veten e tij, se Zoti do më dëgjonjë kur ta 
thërres. Ruaju dhe mos mëkato; këshillohu me zëmër- 
ën tënde natën edhe rri urtë; blato therore drejtësie, dhe 
kij besim më Zotin. Shumë thonë se kush munt të na 
bënjë nonjë të mirë? 0  Zot, tregoje dritën e fytyrës 
sate mi ne, se ti na ke gëzuar zëmrën më tepër se atyre
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kur u shtohet gruri dhe vera. Pra, do të bie dhe do të 
fle i qetë, se ti, o Zot, më ruan e më shiguron.

PSALMI 6
O Zot, mos më qërto në zëmërimin tënt, edhe mos 

më mundo në mërinë tënde. Kij mëshirë për mua, o 
Zot, se jam i pafuqishim; shëro-më, o Zot, se më janë 
thyer eshtrat. Shpirti im u-trubullua keq; po ti, o Zot, 
gjer kur? Këthehu o Zot çliro-ma shpirtin, dhe shpëto- 
më pas mëshirës sate. Se kush do të kujtonjë pas 
vdekjes, dhe kush do të lavdëronjë në varr? Jam lodhur 
nga psherëtimet, se tërë natën e shkonj me qarje, dhe 
shtrati im ësht i mbytur nga lotet. Syri im u-shua prej 
hidhërimit, se më kanë mplakur armiqtë. Largohuni 
prej meje, ju, që vepëroni padrejtësi, se Zoti e dëgjoj 
qarjen time; Zoti e priti faljen time. U-turpërofshin 
dhe u-shofshin gjithë armiqtë e mi; u-kthefshin prapa 
me faqe të zezë pëmjëheresh.

PSALMI13
Gjer kur do më harrosh, o Zot? Apo për gjithë- 

një? Gjer kur do ta fshehësh faqen prej meje? Gjer 
kur do të këshillohem me shpirtin dhe me zëmrën e 
helmuar për ditë? Gjer kur do të lartësohet armiku im 
përmi mua? Vër-më re, dhe dëgjo-më, o Zot, o Perën- 
dia im. Ndrit-mi sytë, që të mos fle gjumin e vdekjes, 
që të mos thotë armiku, që është më i fortë se unë, dhe 
të mos gëzohen ata, që më ndjekin, kur të tronditem. 
Se unë shpëreva nga mëshira jote; dhe zëmra do më 
gëzohet nga shpëtimi yt; edhe do ta këndonj Zotin për 
të mirat, që më ka bërë. Vër-më re, dhe dëgjo-më, o 
Zot, o Perëndia im. Ndrit-mi sytë, që të mos fle gjumin
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e vdekjes, që të mos thotë armiku, që është më i fortë 
se unë.

Lavdi Atit edhe Birit edhe Shpirtit të Shënjtë. 
Tani dhe përherë dhe në jetë të jetëve. Amin. Alilluia, 
alilluia, alilluia. Mëshiro, o Zot; mëshiro, o Zot; më- 
shiro, o Zot. Lavdi Atit edhe Birit edhe Shpirtit të 
Shenjtë. Tani dhe përherë dhe në jetët e jetëve. Amin.

Zonjë Hyjlindëse e tërëshenjtë, nërmjeto për ne 
dhe çdo mëkatar.

Engjëj dhe Krye-ëngjëj të Shenjtë, nërmjetoni për 
ne dhe çdo mëkatar.

Apostuj dhe Profetë, Dëshmorë dhe Shenjtorë, 
nërmjetoni për ne dhe çdo mëkatar.

Atër Oshënarë, Barinj dhe Mësonjës, nërmjetoni 
për ne dhe çdo mëkatar.

0  fuqi e pamundur, e Kryqit të çëmuar, nërmjeto 
për ne dhe çdo mëkatar.

0  Perëndi, kij mëshirë për ne dhe çdo mëkatar.
0  Zot, mëshirona.

PSALMI 25
Tek ti, o Zot, e ngre shpirtin; ty të kam besim, o 

Perëndia im. Mos ma nxi faqen, mos e lër armikun të 
dalë faqebardhë. Mos i turpëro ata, që të shërbejnë; 
po turpëroji ata, që të kundrështojnë më kot Trego-më 
udhët e tua, o Zot; mëso-më patekat e tua. Prir-më 
tek e vërteta jote, dhe mëso-më, se ti je Perëndia i 
shpëtimit tim, se ty të shërbenj tërë ditën. Kujtoji 
dhëmpshëritë dhe mëshirat e tua të vjetra, o Zot; edhe 
mos i kujto paudhësitë dhe mëkatat e djalërisë. Kujto-
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më, o Zot, pas mëshirës dhe pas mirësisë sate. Zoti ësht 
i mirë dhe i drejtë, përandaj do tua mësonjë udhën 
mëkatarëve. Do t’i udhëheqë të butët në gjyqin, edhe 
do tua mësonjë udhën të butëve. Të gjitha patekat e 
Zotit i shpien në mëshirën dhe në të vërtetën ata, që ia 
ruajnë dhjatën dhe dëshmimet. Për emrin tënt, o Zot, 
fal-mi paudhësitë, se janë shumë të mëdha. Cili është 
ay njeri, që ia ka frikën Zotit? Ati do tja tregonjë 
udhën, që duhet të zgjedhë. Shpirti i tij do ta fitonjë 
paqen, dhe fara e tij do ta trashëgonjë dhenë. Zoti 
është forca e atyre, që ia kanë frikën, dhe atyre do tua 
tregonjë dhjatën. I kam sytë kurdoherë nga Zoti, se 
ay do m’i nxjerë këmbët nga kurthi. Shtjer-ma syrin, 
dhe mëshiro-më, se jam i shkretuar dhe i helmuar. 
Hidhërimet e zëmrës më janë rritur, po ti nxir-më nga 
shtrëngicat. Shiko-m’a dhëmbjen dhe hidhërimin, dhe 
fal-mi të gjitha mëkatat. Shikoji armiqtë e mi, se janë 
të shumë; dhe më urrejnë egërsisht. Ruaj-ma shpirtin, 
dhe çliro-më; mos ma nxi faqen, se më ty shpëreva. 
Shpëto-më, se të kam shërbyer me drejtësi dhe zëmër- 
bardhësi. Çpërbleje Israelin, o Zot, prej gjithë hidhë- 
rimeve.

PSALMI 31

Më ty shpëreva, o Zot; mos u-turpërofsha kurrë; 
shpëto-më pas drejtësisë sate. Vërma veshin, shpëto- 
më për së shpejti. Bëhu shkëmbi dhe fortesa ime dhe 
kështjella ime, dhe trego-ma udhën për emrin tënt. 
Nxir-më nga kurthi, që më kanë kurdisur, se ti je 
mprojtësi im, o Zot. Ty ta dorëzonj shpirtin, se ti më 
çpërbleve, o Zot, o Perëndi i vërtetë. I kam urryer 
gënjeshtarët, edhe kam shpëryer më Zotin. Do të gë-



PASDARKA E MADHE 29

zohem dhe do të ngazëllohem për mëshirën tënde; se 
ti u-kujdese për hidhërimet e mia; dhe ti ma shpëtove 
shpirtin nga shtrëngicat; edhe nukë më mbylle në dorën 
e armikut, po m’i çlirove këmbët në fushën e gjërë. 
Mëshiro-më, o Zot, se jam në shtrëngicë; syri, dhe 
shpirti, dhe trupi më janë fishkur prej hidhërimit. Se 
e kam shkuar jetën në helme dhe psherëtime; se forca 
m’ u-venit, edhe eshtrat m’ u-këputnë nga paudhësia. 
U-bëra gazi i armiqve dhe i fqinjve, dhe tmerri i miqve 
dhe të njohurve, të cilët iknin, kur më shikonin. Më 
kanë harruar si një njeri të vdekur; më kanë hedhur 
si një enë të thyer; më kanë përqeshur reth e rotull; 
janë këshilluar të ma marrin shpirtin. Po unë shpëreva 
më ty, o Zot, edhe thashë: Ti je Perëndia im. Jeta 
ime është në dorën tënde. Çliro-më prej armiqve, që 
më ndjekin. Ndrit-më dhe shpëto-më pas mëshirës 
sate, se unë jam shërbëtori yt. Mos më turpëro o Zot, 
se ty të kam thirrur, turpëroji të pabesët, edhe çporr-i 
në greminë. Mbyll-u gojën gënjeshtarëve përpara të 
drejtëve me madhështi dhe përbuzje. Se mirësia jote, o 
Zot, ësht e madhe për ata, që ta kanë frikën. Ke bërë 
çudira përpara faqes së njerësve për ata, që shpërejnë 
më ty. Do t’i mprosh me faqen tënde nga goditjet e 
armiqve. Do t’i ruash me tendë nga helmi i gjuhëve 
të tyre. I bekuar është Zoti, se më ka treguar mirësinë 
e çudiçime në qytet të fortë. Se në nxitim e sipër, kam 
thënë, që ma hoqe syrin, po ti ma dëgjove lutjen, kur të 
thirra. Dojeni Zotin, ju oshënarët e tij, se Zoti i ruan 
besnikët, edhe i çpaguan madhështorët. Kini kurajë, 
se ay do tjua forconjë zëmrën të gjithëve, që shpëreni 
më Zotin.
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PSALMI 91

Ay, që banon në shtëpinë e të Lartit, do të rronjë 
nënë hien e Fuqimadhit. Do t’i them Zotit: “Ti je
përikja ime dhe kështjella ime,” dhe ati do t’i kem be- 
sim. Se ay do të shpëtonjë nga kurthi i gjahtarit edhe 
nga murtaja e zezë. Ay do të mbulonjë me pëndët e 
tij, dhe do të fshihesh nënë fletët e tij, se e vërteta e 
tij është shqyt edhe mburonjë. Ahere nukë do të kesh 
frikë nga tmerri i natës as nga shigjeta që fluturon ditën, 
as nga murtaja që ecën në errësirë, as nga rëmuja që 
shkreton më drekë. Një mijë do të bien më të mëngjër, 
dhe dhjetë mijë më të djathtë, po ty nuk do të afrohet 
askush. Vetëm do të vësh re, dhe do ta shikosh me sy 
çpagimin e të paudhëve. Se Zoti është përikja jote dhe 
banesa jote; dhe asnjë e keqe nukë do të afrohet; edhe 
vrushlulla nukë do të vinjë pranë banesës sate; se do 
t ’i porrositë Engjëjtë e tij të të ruajnë në gjithë udhët 
e tua. Do të ngrenë mi duartë, që të mos përpjekësh 
këmbët mi gurët. Do të bareç mi gjërpërinj edhe mi 
nëpërka, dhe do të shkelësh me këmbë luanë dhe dran- 
gonj. Se shtive dashuri më Zotin, dhe ay do të çlironjë, 
dhe do të lartësonjë, se e ke njohur emrin e tij. Do ta 
thërreç, çdhe do të dëgjonjë, do të përkrahë në shtrën- 
gicë, do të shpëtonjë, dhe do të lavdëronjë. Do të gëzonjë 
me ditë të gjata, dhe do të tregonjë shpëtimin e tij.

Lavdi Atit edhe Birit edhe Shpirtit të Shenjtë; 
tani dhe përherë dhe në jetët e jetëve, Amin.

Alilluia, alilluia, alilluia.
Mëshiro, o Zot; mëshiro, o Zot; mëshiro, o Zot.
Lavdi Atit edhe Birit edhe Shpirtit të Shenjtë; 

tani dhe përherë dhe në jetët e jetëve, Amin.
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Pastaj këndohen Vargjet pasonjëse më T. T. II, dyke 
shtuar në funt si refren: “Zoti është bashkë me ne.”

Zoti është bashkë me ne. Dijeni o kombe që jini të mundur. 
Dëgjojeni anembanë dheut.
0  të fortë do të mundeni.
Sado të forcoheni, prapë jini të mundur.
Zoti do t’i çkatërronjë këshiUat tuaja.
Fjala që do të lithni, nukë do të qëndronjë.
Nukë trëmbemi as tronditemi nga ju.
Do të bekojmë Zotin, Perëndmë tonë, dhe do tja  kemi 

frikën.
Do t’i kemi besim, se ay na shenjtëron.
Do t’i kemi besim, se ay na shpëton.
Ja unë edhe djemat që më dha Perëndia.
Populli që bariste n’ errësirë, pa një dritë të madhe.
Ju mrini nënë hien e vdekjes, po drita shkëlqen përmi ne. 
Se një djaXë na lindi, dhe një Bir na u-dha.
Dhe ay do ta marrë qeverimin përsipër.
Edhe paqja e tij nukë do të ketë kufi.
Edhe do të quhet emr’ i tij, Engjëll i  Këshillës së Madhe. 
Këshilltar i çudiçim.
Perëndia i  fuqishim, Kryetar, Princ i Paqes.
A ti i jetës së pritme.
Lavdi A tit edhe Birit edhe Shpirtit të Shenjtë.
Tani dhe përherë dhe në jetët e jetëve, Amin.
Zoti është bashkë me ne, Dijeni o kombe që jini të mundur.

Pastaj këndohen pa zë Troparet pasonjëse:

Si shkova ditën, të përhironj o Zot; të lutem fal-më, 
mbrëmën dhe natën të pamëkatme, o Shpëtimtar dhe 
shpëto-më.

LAVDI. Si shkova ditën, të lavdëronj o Zot; të 
lutem fal-më, mbrëmën dhe natën pa skandal, o Shpë- 
timtar dhe shpëto-më.
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TANI. Si shkova ditën, të përhymnonj o i Shenjtë; 
të lutem fal-më, mbrëmën dhe natën pa lakmim, o 
Shpëtimtar dhe shpëto-më.

Pastaj Vallja e Dytë nis më Tingëllin IV :

Me trumbeta kipre çdo Kerubim, të këndon plot 
me bujë dhe lavdërim.

Dhe me gjashtë krahë çdo Serafim, të hymnon pa 
pushuar me ngazëllim.

Engjëjtë ne qiellin shekullor, t’ adhurojnë me 
Psalm edhe Trishenjtor.

Ishe që prej jetësh o At’ e je, Bir të vetëm pa nisje 
Jesunë ke.

Shpirt’ i Shenjtë ka gjithatë lavdi, të pandarë të 
tre bëjnë një Trini.

Zonja Virgjëreshë o Shën Mari, lindi Krishtin njeri 
edhe Perëndi.

Atër dhe Shenjtorë plot me lavdi, që fituat Parajsë 
dhe lumëri.

Bëni nërmjetime për çdo besnik, të shpëtojmë nga 
djalli dhe Ferr’ i lik.

Ja  ku po ju lutemi pa pushim, Trishenjtorin kën- 
dojmë me mallëngjim.

Pastaj këndohet me zë të unjur Simboli i  Besës, dhe 
këndohen Vargjet pasonjëse në T. IV, dyke nisur Vallja e 
Dytë:

Zonjë Hylindëse e tërëshenjtë, nërmjeto për ne 
dhe çdo mëkatar.

Zonjë Hyjlindëse e tërëshenjtë, nërmjeto për ne 
dhe çdo mëkatar.
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Zonjë Hyjlindëse e tërëshenjtë, nërmjeto për ne 
dhe çdo mëkatar.

Engjëj dhe Krye-ëngjëj të Shenjtë, nërmjetoni për 
ne dhe çdo mëkatar.

Engjëj dhe Krye-ëngjëj të Shenjtë, nërmjetoni për 
ne dhe çdo mëkatar.

Apostuj dhe Profetë, Dëshmorë dhe Shenjtorë, 
nërmjetoni për ne dhe çdo mëkatar.

Apostuj dhe Profetë, Dëshmorë dhe Shenjtorë, 
nërmjetoni për ne dhe çdo mëkatar.

Atër Oshënarë, Barinj dhe Mësonjës, nërmjetoni 
për ne dhe çdo mëkatar.

Atër Oshënarë, Barinj dhe Mësonjës, nërmjetoni 
për ne dhe çdo mëkatar.

0  fuqi e pamundur, e Kryqit të çëmuar, nërmjeto 
për ne dhe çdo mëkatar.

O fuqi e pamundur, e Kryqit të çëmuar, nërmjeto 
për ne dhe çdo mëkatar.

O Perëndi, kij mëshirë për ne dhe çdo mëkatar.
0  Perëndi, kij mëshirë për ne dhe çdo mëkatar.
O Zot, mëshirona.

Pastaj Trishenjti, dhe këndohen pa zë Troparet pasonjës 
më T.II:

Ndrit-mi sytë, o Krisht Perëndi, që të mos fle 
gjumin e vdekjes, që*të mos thotë armiku, që është më 
i fortë se unë.

LAVDI. Forco-ma shpirtin o Perëndi, se shkonj 
nëpër shumë gracka; ruaj-më prej atyre si i mirë, dhe 
shpëto-më si njeridashës.
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TANI. Meqënëqë s’ kuxojmë nga mëkatat e shu- 
ma, nërmjeto për ne pranë Birit tënt, o Virgjëreshë 
Hyjlindëse, se lutja e Nënës ka fuqi të madhe pranë 
Zotit. Mos i përbuz mëkatarët o e mire, se Zoti është 
mëshirëplot, edhe do të na shpëtonjë, se dignoj të 
pësonjë për ne.

KENDONJESI: Mëshiro, o Zot (40 herë).
Lavdi Atit edhe Birit edhe Shpirtit të Shenjtë.
Tani dhe përherë dhe në jetët e jetëve, Amin.
Ti je e nderuar mi Kerubim, dhe e lavdëruar pa 

përqasje mi Serafim, ti me të vërtetë linde Fjalë Perën- 
dinë, pra ty të madhështojmë, Zonjë Hyjlindëse.

Mëshiro, o Zot; mëshiro, o Zot; mëshiro, o Zot.
Beko, o Atë, më emrin e Zotit.
PRIFTI: Me uratat e Shën Atërve tanë, o Zoti 

ynë Jesu Krisht, mëshirona dhe shpëtona.
KORI: Amin.
DHJAKU: Le t’i lutemi Zotit.

URATA E SHEN BASILIT
PRIFTI: 0  Zot, o Zot, që na shpëtove nga të 

gjitha shigjetat, që na vërviten ditën, shpëtona edhe 
nga pusitë, që na përgjojnë natën. Prit-i ngritjet e 
duarve tona si fli të mbrëmës. Vlerësona të shkojmë 
edhe hopin e natës faqebardhë, pa nonjë ngasje të 
keqe, dhe shpëtona nga të gjitha trubullimet edhe 
flashkëritë, që rjedhin prej djallit. Fal-u shpirteve to- 
na pendim, edhe mëndjeve tona kujdes për nxonitjen e 
tmerruar dhe të drejtë të gjyqit të funtmë. Mbërthen-
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aji trupet me frikën tënde, dhe qetësoji miset tona të 
përmidheshme, që të gëzohemi edhe në gjumë me pam- 
jen e gjykimeve të tua. Largoji prej nesh të gjitha 
imagjinatat e pahieshme, dhe dëshirat e dëmshime. 
Dhe ngrerna në kohën e faljes të forcuar në besë dhe 
të përparuar në porrosit’ e tua; me mirëdashjen e Birit 
të vetëm, me të cilin je i bekuar, bashkë me Shpirtin e 
tërëshenjtë dhe të mirë dhe jetëbërës, tani dhe përherë 
dhe në jetët e jetëve, Amin.

KENDONJESI: Ejani t’i falemi dhe t’i përgjunj- 
emi Krishtit, Perëndisë dhe Mbretit tonë. (3 herë)

Pastaj këndohen Psallmet 51 dhe 102:

PSALMI 102.

Dëgjo-ma lutjen, o Zot, edhe prit-ma thirrjen. Mos 
ma kthe faqen në ditën e hidhërimit. Vër-ma veshin, 
dhe dëgjo-më, kur të thërres. Se ditët më janë mbytur 
si tym, edhe eshtrat më janë djegur si prush. Zëmra m’ 
u-sëmur, dhe m’ u-tha si bari, edhe nukë më hahet buka. 
Jam bërë koskë dhe lëkurë nga psherëtimet. Jam bërë 
si pelikani i shkretëtirës, jam bërë si korbi i natës së 
zezë. Vigjëllonj si spurdhjaku mi çatinë. Armiqtë më 
përqeshin tërë ditën, edhe të çmëndurit përgjërohen 
kundër meje. Se kam ngrënë hi si bukë, dhe kam 
përzier ujën me lote nga zëmërimi dhe mëria jote, se 
më ngrite përpjetë, dhe më plase përdhe. Ditët më 
shkojnë si hie, dhe jam tharë si bari. Po ti, o Perëndi, 
do të mbetesh përherë, dhe do të kujtohesh bres pas 
brezi. Do të ngrihesh, dhe do të kesh mëshirë për 
Sionën, se arriu koha e favortë, që ke caktuar. Se shër-
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bëtorët e tu kanë mall për gurët edhe për pluhërin e 
saj. Edhe paganët edhe mbretërit e botës do tja kenë 
frikën emrit tënt edhe lavdisë sate. Se Zoti do ta ndër- 
tonjë Sionën dhe do të çfaqet me lavdi. Do ta dëgjonjë 
dhe do ta mbaronjë lutjen e të përbuzurit. Edhe kjo 
do të shkruhet për brezin e pritmë, edhe brezat e pastaj- 
më do ta lavdërojnë Zotin. Se e hodhi syrin nga 
lartësia e Shenjtërorës; se Zoti e shikoj dhenë nga 
qielli; dhe e dëgjoj psherëtimën e të burgosurve; dhe i 
çliroj të dënuarit për vdekje; që tja lëçitin emrin në 
Sion dhe ta lavdërojnë në Jerusalem, kur mblidhen 
popujtë dhe mbretërit që t’i shërbejnë Zotit. Ma preve 
fuqinë dhe m’i shkurtove ditët, edhe unë thashë: 0
Zot, mos më rëmbe në lulen e jetë sime. Vjetet e tua 
vazhdojnë bres pas brezi; ti e ke themeluar dhenë, ti 
e ke ndërtuar qiellin. Ato do të humbasin, po ti do të 
mbetesh. Të gjitha do të vjetërohen si roba, edhe do 
t’i ndrosh, edhe do t’i hedhësh; po ti do të mbetesh 
gjithay, edhe vjetet e tua nukë do të kenë fun t Edhe 
bijtë e shërbëtorëve të tu do të vazhdojnë, dhe fara e 
tyre do të qëndronjë përpara teje për jetë.

LUTJA E MANASIUT

PRIFTI: 0  Zot i gjithëfuqishim, Perëndi i Atërve 
tanë, Abraham, Isaak, Jakob, edhe farës së tyre; që ke 
bërë qiellin e dhenë me tërë botën e tyre; që e ke lidhur 
detin me urdhërin tënt; që e mbylle avushën, dhe e 
shilove me emrin tënt; që trëmben dhe dridhen të gjithë 
nga fuqia jote; se madhështia e lavdisë sate nukë ka 
kufi; se zëmërimi yt kundër mëkatarëve nuk ësht i
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rëndë, dhe mëshira jote ësht e pamatur dhe e pagjyrmë- 
suar; se ti je Zot i lartë, i dhëmpshur, zëmërgjerë, 
mëshirëplot, edhe i butë për ligësitë e njerësve; se ti u 
premtove ndjesë mëkatarëve pas mirësisë sate; se ti u 
fale pendimin mëkatarëve për shpëtimin e tyre; edhe 
këtë pendim nuk e fale për të drejtët, për Abrahamin, 
Isaakun dhe Jakobin, të cilët nukë mëkatuan përpara 
teje, po për mua mëkatarin, që kam bërë më tepër 
mëkata se rëra e detit. Janë rritur paudhësitë e mia, o 
Zot, janë rritur paudhësitë e mia, dhe nukë jam i vyer 
t’i ngre sytë dhe ta shoh lartësirën e qiellit; jam krusur 
prej paudhësive si prej një vargoj të rëndë prej hekuri; 
nukë kam prëhje, se ta ndeza zëmërimin; se e bëra të 
keqen përpara teje; se ta  shkela dashurinë; se nuk i 
ruajta porrositë e tua. Po tani të përgjunjem me zëmër, 
dhe i lutem mirësisë sate: Mëkatova, o Zot; mëkatova, 
dhe i njoh paudhësitë e mia, dhe të lutem: Ndje-më, o 
Zot; fal-më, dhe mos më hump për tërë jetën sipas 
ligësive të mia, dhe mos më dëno në fundin e dheut më 
të përposhtmë. Se ti je Perëndia im, Perëndia i atyre, 
që pendohen; dhe ti do më shpëtosh pas mëshirës sate, 
ndonëse jam i pavyer; dhe ty do të lavdëronj gjithë 
ditët e jetës sime.

Se ty të këndojnë gjithë forcat e qiellit, edhe jotja 
është lavdia në jetët e jetëve, Amin.

Pastaj këndohet Trishenjti dhe Troparet pasonjës pa zë :

Mëshirona o Zot mëshirona, se jemi mëkatarë, dhe 
nukë kemi tjatër mprojtës. Pra të lutemi mëshirona.

LAVDI. Mëshirona o Zot, se nukë kemi tjatër 
shpresë; mos na i kujto paudhësitë, dhe mos u-zëmëro
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me ne; po shtjer-na syrin si i dhëmpshur, dhe shpëtona 
nga armiqtë; se ti je Perëndia ynë, dhe ne jemi populli 
yt; ti na ke bërë me dorën tënde, dhe po thërresim 
emrin tënt.

TANI. Hap-na portën e mëshirës sate, o Hyjlin- 
dëse e bekuar, ti je shpresa jonë e vetëm, mos na lër të 
humbasim, po shpëtona nga reziket, se ti je shpëtimi 
i të Krishterëve.

KENDONJESI: Mëshiro, o Zot. (40 herë)

Lavdi Atit edhe Birit edhe Shpirtit të Shenjtë, 
tani dhe përherë dhe në jetët e jetëve, Amin. Ti je e 
nderuar mi Kerubim, dhe e lavdëruar pa përqasje mi 
Serafim, ti me të vërtetë linde Fjalë Perëndinë, pra ty 
të madhështojmë, Zonjë Hyjlindëse. Mëshiro, o Zot; 
mëshiro, o Zot, mëshiro, o Zot. Beko, o Atë, më emrin 
e Zotit.

PRIFTI: Me uratat e Shën Atërve tanë, o Zoti 
ynë Jesu Krisht, mëshirona dhe shpëtona.

KORI: Amin.
DHJAKU: Le t’i lutemi Zotit.
PRIFTI: 0  Zot, o Perëndi, o At i gjithëfuqishim; 

o Zot, o Bir i vetëmlindur Jesu Krisht edhe Shpirti i 
Shenjtë, që jini një Hyni dhe një Fuqi, kini mëshirë 
për mua mëkatarin, dhe shpëtomëni mua, shërbëtorin 
e pavyer, nga dënimet e gjyqit të funtmë. Se i bekuar 
je në jetët e jetëve, Amin.

KENDONJESI: Ejani t’i falemi dhe t’i përgjunj- 
emi Krishtit, Perëndisë, dhe Mbretit tonë të pavdekur. 
(3 herë)
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PSALMI 70

0  Perëndi, eja dhe shpëto-më; eja dhe ndih-më,
0 Zot. U-turpërofshin dhe u-shofshin ata, që ma kër- 
kojnë shpirtin; u-thefshin dhe u-çkatërrofshin ata, që 
më përqeshin. U-gëzofshin dhe u-ngazëllofshin të 
gjithë ata, që të kërkojnë, dhe të lavdërofshin për jetë 
ata, që duan shpëtimin tënt. Po unë jam i varfër dhe 
nevojar; eja dhe shpëto-më, o Perëndi; se ti je ndihmësi 
dhe çlironjësi im; o Zot, eja shpejt edhe mos u-vono.

PSALMI143

0  Zot, dëgjo-ma faljen, vër-u veshin lutjeve të mia. 
Përgjeq-m’u pas mirësisë dhe pas drejtësisë sate, dhe 
mos hyr në gjyq me shërbëtorin tënt, se asnjë njeri i gjallë 
nukë munt të dalë i drejtë përpara teje. Se armiku ma 
ndoqi shpirtin; ma shtypi jetën përdhe; më varrosi në 
errësirë si të vdekur që prej kohe. Përandaj më është 
këputur shpirti, dhe më është dëshpëruar zëmra. Kuj- 
tonj ditët e lashta, mejtonj gjithë veprat e tua. I ndeh 
duartë përpara teje, shpirti im ka etje për ty posi dheu
1 thatë. Përgjeq-m’u shpejt, o Zot, se m’ u-zu fryma, 
mos e këthe mënjanë faqen tënde prej meje, se jam bërë 
si ata, që hidhen në gropë. Bëj-më ta shoh mëshirën 
tënde në mëngjes, se më ty kam shpresë, bëj-më të njoh 
udhën ku duhet të ecënj, se më ty e kam varrur shpirtin. 
Çliro-më prej armiqve të mi, o Zot, se pranë teje vinj 
të fshihem; mëso-më të bënj dëshirën tënde, se ti je 
Perëndia im: trego-ma udhën e drejtësisë, se ti je 
zëmërmirë. Ngjall-më, o Zot, për emrin tënt; edhe pas 
drejtësisë sate nxir-ma shpirtin nga trubullimet; edhe 
pas mëshirës sate shtyp-i armiqtë e mi, dhe shuaj-i
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gjithë ata që ma shtrengojnë shpirtin, se unë jam 
shërbëtori y t  Dëgjo-më, o Zot, pas drejtësisë sate, 
ëdhe mos hyr në gjyq me shërbëtorin tënt; trego-ma 
udhën e drejtësisë, se ti je zëmërmirë.

Pastaj Doksollogjia e Madhe pa zë, Trishenjti, dhe kën~ 
dohet me Vargjet pasonjës në Tingëllin Tërthor I I :

KIRIE TON DHINAMEON

Zot i Math i poterave, eja tok me ne; ndihmës tjatër 
s’ kemi, në shtrëngim të zëmrave të thyera. Zot i math 
i poterave, mëshirë kij për ne.

VARGJET

Lavdërojeni Perëndinë me Shenjtorët e tij; lavdërojeni 
për shigurinë e fuqisë së tij.

Lavdërojeni për poterat e tij; lavdërojeni për shkëlqimin 
e madhërisë së tij.

Lavdërojeni me trumbetë; lavdërojeni me këngëtore dhe 
me gitare.

Lavdërojeni me timpane dhe me valle; lavdërojeni me 
kordha dhe me strumenta.

Lavdërojeni me kimbale tingëUonjëse; lavdërojeni me 
kimbale brohoritëse.

Çdo frymë le ta lavdëronjë Zotin.
Lavdërojeni Perëndinë me Shenjtorët e tij.
Lavdërojem për shigurimin e fuqisë së tij.

Zot i math i poterave, eja tok me ne; ndihmës 
tjatër s’ kemi, në shtrëngim të zëmrave të thyera. Zot 
i Math, i poterave, mëshirë kij për ne.
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LAVDI. Sikur të mos kishim nërmjetarë, Shenj- 
torët pranë teje o Zot, si do të kuxonim të të hymnonim 
ty, o Shpëtimtar që të bekojnë Engjëjtë pa pushuar: 
Kursenaji shpirtet o zëmëmjohës.

TANl. Kam shumë faje o Hyjlindëse, dhe për- 
ikënj pranë teje, dhe të lutem shpëto-më. Vizito-ma 
shpirtin e sëmurë, dhe nërmjeto pranë Birit tënt, të më 
falë ndjesën e mëkatave, o e vetëm e bekuar.

Hyjlindëse e tërëshenjtë, mos më neverit për tërë 
jetën; mos më lër në mprojtje njerëzore, po ti vetë 
përkrah-më dhe mëshiro-më.

Çdo shpresë më ty e varr, o Zonjë Hyjlindëse, 
Nën’ e Zotit Krisht, ti më ruaj përherë ti më mpro.

Mëshiro, o Zot. (40 herë).

DHJAKU: Le t’i lutemi Zotit.
PRIFTI: O Krisht, o Perëndi, që adhurohesh,

edhe lavdërohesh më çdo kohë dhe më çdo orë në qjell 
edhe mi dhe, zëmërgjerë, zëmërdhëmpshur, dhe 
mëshirëplot, që i do të drejtët, edhe i mëshiron 
mëkatarët, që i fton të shpëtojnë me zotimin e të mirave 
të pritme; Ti, o Zot, pritnaji lutjet këtë orë, dhe drejto- 
naje jetën pas porrosive të tua. Shenjtëronaji shpirtet; 
paqësonaji trupet; ndreqnaji mejtimet; qëronaji zëm- 
rat; edhe shpëtona nga të gjitha hidhërimet, reziket, 
edhe vojtjet. Mprona, ruajna, dhe udhëhiqna me anën 
e Engjëjve të Shenjtë, që ta arrijmë njësinë e besës dhe 
njohjen e lavdisë sate së paafëruar. Se i bekuar je në 
jetët e jetëve. Amin.

KENDONJESI: Mëshiro, o Zot. (40 herë.)
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Lavdi Atit edhe Birit edhe Shpirtit të Shenjtë.
Tani dhe përherë dhe në jetët e jetëve, Amin.
Ti je e nderuar mi Kerubim, dhe e lavdëruar pa 

përqasje mi Serafim, ti me të vërtetë linde Fjalë Perën- 
dinë, pra ty të madhështojmë, Zonjë Hyjlindëse.

Mëshiro, o Zot; mëshiro, o Zot; mëshiro, o Zot.
Beko, o Atë, në emrin e Zotit.
PRIFTI: Perëndia na mëshiroftë, dhe na bekoftë, 

na tregoftë dritën e fytyrës së vetë, dhe na shpëtoftë.

KORI: Amin.
Pastaj bëjnë tri metanira, dyke thënë një nga të tre Var- 

gjet pasonjëse në çdo metani:

l. Zot edhe Mjeshtër i jetës sime, mos më jep 
frymë përtese, kureshti, lavdidashjeje, dhe kotësie.

H. Po fal-më frymë urtësie, përunjësie, durimi, 
dhe dashurie.

m . Vlerëso-më, o Zot edhe Mbret, t’i shikonj 
fajet e mia, dhe të mos e gjykonj tim-vëlla.

Se i bekuar je në jetët e jetëve, Amin.
Pastaj bëjnë dymbëdhjetë metanira të vogëla, dhe më në 

funt një të madhe me Vargun III. Pastaj këndohet Trishenjti:

KENDONJESI: Shenjt Perëndi, Shenjt i fuqish- 
im, Shenjt i pavdekur, mëshirona ( 3  h e r ë ) .

Lavdi Atit edhe Birit edhe Shpirtit të Shenjtë.
Tani dhe përherë dhe në jetët e jetëve. Amin.
Trini e tërëshenjtë, mëshirona; o Zot, hirësoji
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mëkatat tona; o Kryezot, fal-i paudhësitë tona; o i 
Shenjtë, vështroji dhe shëroji sëmundjet tona për emrin 
tënt.

Mëshiro, o Zot; mëshiro, o Zot; mëshiro, o Zot.
Ati ynë që je në qjell, u-shenjtëroftë emri yt; arthtë 

mbretëria jote; u-bëftë dëshira jote si në qjell edhe mi 
dhe; bukën tonë të përdiçime epnaje neve sot; edhe 
falnaji fajet, sikundër edhe ne ua falim fajtorëve tanë; 
edhe mos na shtjer në ngasje, po shpëtona nga i ligu.

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

KORI: Amin.
KENDONJESI: Mëshiro, o Zot, (12 herë)

Pastaj këndohen këto Urata:

URATA E SHEN MARISE
Prej Palit, Murgut të Manastirit të Evergjetit.
KENDONJESII. E papikluar, e papërlyer, a pa- 

cinuar, e panjollshime, Virgjëreshë e kulluar, Kryezo- 
një, nuse e Perëndisë, që bashkove Fjalën Perëndi me 
njerëzit me anën e lindjes sate së çudiçime, dhe ngrite 
në qjell natyrën e dënuar të gjindjes sonë; e vetëma 
shpresë e të dëshpëruarve dhe ndihma e të lëftuarve; 
përkrahja e gatishme e atyre, që përikin pranë teje; 
mos më përbuz mua mëkatarin dhe të mallkuarin, që 
e kam poshtëruar veten me dëshira, me fjalë dhe me 
vepra të shëmtuara, dhe jam bërë me dashje rob i 
dëfrimeve të jetës prej ngathësisë; po ti si Nënë e 
Perëndisë njeridashës, kij mëshirë për mua mëkatarin
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dhe prodigun; dhe prit-ma lutjen, që të blatonj me 
buzë të përlyera; dhe nërmjeto si Nënë pranë Birit tënt 
edhe Zotit tonë që të ma hapë zëmrën njeridashëse me 
mirësi, dhe të më kthenjë në pendim, dhe të më tregonjë 
punëtor të mbaruar të porrosive të t ij; dhe përkrah-më 
gjitnenje si mëshirëplote, simpathike, dhe nnrëdashëse; 
mpro-më dhe ndih-më pa reshtur, thyeji sulmat e ar- 
miqve, dhe trego-ma udhën e shpëtimit në këtë jetë; 
dhe në ditën e vdekjes kujdes-u për shpirtin tim të 
mjerë, dhe largoji prej meje fytyrat e errëta të demonë- 
ve të paudhë; dhe në ditën e tmerruar të Gjyqit të 
funtmë shpëto-më nga Skëterra e zezë, dhe bëj-më tra- 
shëgimtar të lavdisë mistike të Birit tënt, edhe Perëndisë 
tonë. Për këtë vlerëso-më me nërmjetimin dhe përkrah- 
jen tënde, o Kryezonja ime e përmishenjtë Hyjlindëse, 
me hirin dhe njeridashjen e Birit të vetëm, Zotit edhe 
Perëndisë dhe Shpëtimtarit tonë Jesu Krishtit. Ati i 
ka hie çdo lavdi, nder dhe adhurim, bashkë me Atin e 
panismë, dhe me Shpirtin e tërëshenjtë dhe të mirë dhe 
jetëbërës, tani dhe përherë dhe në jetët e jetëve, Amin.

URATA E KRISHTIT

Prej Antiokut, Murgut të Pandektit

KENDONJESIII: Dhe epna prëhjen e trupit edhe 
të Shpirtit neve, që po shkojmë për të f jetur, o Zot, edhe 
ruajna nga gjumi i mëkatit, dhe nga çdo voluptet i 
errët e natës. Pushonaji sulmat e pasioneve, shuaji 
shigjetat e zjarrta të djallit, që vërviten kundër nesh 
dinakërisht; përmbysnaji kryengritjet trupësore, dhe 
qetësonaji të gjitha dëshirat e përmidheshme dhe lën- 
dore. Dhe dhurona, o Perëndi, mëndje vigjëllonjëse,
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gjykim të urtë, zëmër të kthjellët, gjumë të lehtë dhe pa 
nonjë fantasi satanike. Dhe zgjona në kohën e faljes, 
dhe forcona me porrositë e tua, dhe kujtona gjykimet e 
tua të patronditura. Vlerësona të të adhurojmë tërë 
natën, dhe të hymnojmë, dhe të bekojmë, dhe të lavdë- 
rojmë emrin tënt madhështor dhe të nderuar, të Atit 
edhe Birit edhe Shpirtit të Shenjtë, tam dhe përherë 
dhe në jetët e jetëve, Amin.

KENDONJESII: Virgjëreshë Hyjlindëse e beku- 
ar dhe e përmilavdëruar, shpjer-ja lutjen tonë Birit 
tënt edhe Perëndisë tonë, dhe lyp-i të na shpëtonjë 
shpirtet me anën tënde.

KENDONJESI II: 0  Atë, shpresa ime; o Bir,
përikja ime; o Shpirt i Shenjtë, fortesa ime; o Trini e 
Shenjtë, lavdi më ty.

KENDONJESI I* Çdo shpresë më ty e varr, o 
Zonjë Hyjlindëse, Nën’ e Zotit Krisht, ti më ruaj për- 
herë ti më mpro.

KENDONJESI II: Lavdi Atit edhe Birit edhe 
Shpirtit të Shenjtë, tani dhe përherë dhe në jetët e 
jetëve. Amin.

Mëshiro, o Zot; mëshiro, o Zot; mëshiro, o Zot.
PRIFTI: Paqe të gjithëve.

KORI: Dhe me frymën tënde.

PRIFTI: Krerët tona Zotit le tja unjim.

KORI: Ty, o Zot.

DHJAKU: Le t’i lutemi Zotit.
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PRIFTI: 0  Kryezot mëshirëplot, o Zoti ynë Jesu 
Krisht, o Perëndia ynë, me nërmjetimet e Shën Marisë, 
Kryezonjës sonë Virgjëreshës dhe Hyjlindëses; me 
fuqinë e Kryqit të çëmuar dhe jetëbërës; me lutjet e 
Shën Joan Pagëzorit, Profetit edhe Parërëndësit; të 
Apostujve të Shentjë, të lavdëruar dhe emërshkëlqyer; 
të Dëshmorëve të Shenjtë dhe bukurmundës; të Atërve 
tanë Oshënarë dhe hyjprurës; të Shën Joakimit edhe 
të Shën Annës, Hyjprindërve të drejtë, pritnaje lutjen 
me mirësi; dhurona ndjesën e mëkatave; mbulona nënë 
hien e fletëve të tua; largonaji armiqtë dhe kundrë- 
shtarët; paqësonaje jetën. O Zot, kij mëshirë për ne 
dhe për botën tënde, dhe shpëtoji shpirtet tona si i mire 
dhe njeridashës.

Pastaj Prifti këndon Litaninë pasonjëse pa qëndruar dhe 
Vallet pa prerë përgjigjen: “Mëshiro, o Zot."’

Le të lutemi për paqen e botës.
Për të Krishterët besëmirë dhe Orthodoksë.
Për Kryepeshkopin tonë (aksh) dhe për tërë Vë- 

llazërinë tonë më Krishtin.
Për atërit edhe vëllezërit tanë të jetënderuar.
Për ata, që na shërbejnë, dhe për ata, që na kanë 

shërbyer.
Për ata, që na urrejnë, dhe për ata, që na duan.
Për ata, që na porrositnë ne të pavyerit të lutemi 

për ta.
Për çlirimin e robërve.
Për mirëlundrëzonjësit e deteve.
Për të dergjurit në sëmundje.
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Për plotësinë e pemëve të dheut.

Për të gjithë të Krishterët Orthodoksë, që prëhen 
këtu dhe kudo.

Le të thomi edhe për veten tonë: Mëshiro , o Zot; 
mëshiro, o Zot; mëshiro, o Zot.

Pastaj të gjithë përshëndoshin dorën e PrellaMt. Në këtë 
mes, Vallja këndon të Hënave dhe të Mërkurave këtë Hyjlin- 
dësore në Tingëllin Tërthor I I :

PAS OLIN APOTHEMENI
Mos më neverit tani, nënë kujdesin e botës, Zonjë 

■dhe Hyjlindëse, eja prit-e lutjen e shërbëtorit tënt; se 
më kapi helm’ i keq, dhe nuk i duronj dot më, shigjeti- 
met e demonëve, strehë gjëkundi s’ gjenj, as ku të për- 
ikënj i varfëri; luftë kam me çdo armik, tjatër 
ngushëllim përveç teje s’ kam. Zonj’ e tërë botës, ti 
mprojtje je për çdo besnik, mos m’i përbuz pra të 
luturat, nem mëshirë dhe shpëtim.

Të Martave dhe të Enjtave mbrëmane, Vattja këndon këtë 
Hyjlindësore në Tingëllin I:

SFAJIN SU TIN ADHIKON
Të therur si shqerr’ o Zoti Krisht, Virgjëresha kur 

të pa, po të thërriste me vaj e lot. O i përmallshim Bir, 
si pa faj të varrnë, të mbërthyen përmi Kryq, që dhen’ 
e varre mi ujërat. Mos vdis dhe mos më lër, mua Nënën 
vetëm dhe në zi, të shkretuar, o Zot i mëshirave.

SHENIM : Javën e parë, pas DoksoUogjisë, këndohet Ka- 
nuni i Math, edhe pas Këngës VI këndohet ngadalë:
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SHKURTORJA, T.T.n.
PSIKHI MU PSIKHI MU

0  shpirt i dremitur, o shpirt mos fli po zgjohu, se 
vdekja afrohet, dhe keq do të dënohesh. Po ngrehu me 
vrap edhe lyp-i ndjesë Jesujt Perëndi, që ndodhet kudo 
dhe i mbush të gjitha.

PASDARKA E VOGEL 
DHE PERSHENDOSHJET I TE SHEN MARISE
Kjo Shërbesë bëhet të Prëmten e Javës së parë të Kresh- 

mave të Mëdha mbrëmane. Passi bekon Prifti, thuhet Trishenj- 
ti, Psalmi 51, pastaj:

PSALMI 70

O Perëndi, eja dhe shpëto-më; eja dhe ndhi-më, o 
Zot. U-turpërofshin dhe u-shofshin ata, që ma kërkoj- 
në shpirtin; u-thefshin dhe u-çkatërrofshin ata, që më 
përqeshin. U-gëzofshin dhe u-ngazëllofshin të gjithë 
ata, që të kërkojnë; dhe të lavdërofshin për jetë ata, 
që duan shpëtimin tënt. Po unë jam i varfër dhe 
nevojar; eja dhe shpëto-më, o Perëndi, se ti je ndihmësi 
dhe çlironjësi im, o Zot, eja shpejt edhe mos u-vono.

PSALMI143

O Zot, dëgjo-ma faljen, vër-u veshin lutjeve të mia. 
Përgjeq-mu pas mirësisë dhe pas drejtësisë sate, dhe 
mos hyr në gjyq me shërbëtorin tënt, se asnjë njeri i 
gjallë nukë munt të dalë i drejtë përpara teje. Se
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armiku ma ndoqi shpirtin; ma shtypi jetën përdhe; më 
varrosi në errësirë si të vdekur prej kohe. Përandaj 
më është këputur shpirti, dhe më është dëshpëruar 
zëmra. Kujtonj ditët e lashta, mejtonj gjithë veprat e 
tua. I ndeh duartë përpara teje, shpirti im ka etje për 
ty posi dheu i thatë. Përgjeq-mu shpejt, o Zot, se m’ 
u-zu fryma, mos e këthe mënjanë faqen tënde prej meje, 
se jam bërë si ata, që hidhen në gropë. Bëj-më të shoh 
mëshirën tënde në mëngjes, se më ty kam shpresë, bëj- 
më të njoh udhën, ku duhet të ecënj, se më ty e kam var- 
rur shpirtin. Çliro-më prej armiqve të mi, o Zot, se pranë 
teje vinj të fshihem; mëso-më të bënj dëshirën tënde 
se ti je Perëndia im; trego-ma udhën e drejtësisë, se ti 
je zëmërmirë. Ngjall-më, o Zot, për emrin tënt; edhe 
pas drejtësisë sate nxir-ma shpirtin nga trubullimet; 
edhe pas mëshirës sate shtyp-i armiqtë e mi, dhe shuaj-i 
gjithë ata, që ma mundojnë shpirtin, se unë jam shërbë- 
tori yt. Dëgjo-më, o Zot, pas drejtësisë sate, edhe mos 
hyr në gjyq me shërbëtorin tënt; trego-ma udhën e 
drejtësisë, se ti je zëmërmirë.

Pastaj këndohen pa zë Doksologjia e Madhe, Simbol i 
Besës, edhe Madhështimi i Shën Marisë:

TI ME TE VERTETE

Ti me të vërtetë meriton, lavdërime ti o Virgjëre- 
shë: Ti je më e lumura, dhe më e ndriçimja, tij je Nën’ 
e Zotit Jesu Krisht; ti je e nderuar mi Kerubim, dhe e 
lavdëruar pa përqasje mi Serafim; ti me të vërtetë linde 
Fjalë Perëndinë. Pra ty të madhështojmë, Zonjë Hyj- 
lindëse.
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Pastaj këndohet Kanuni më Tingëllin IV :

ANIKSO TO STOMA MU 

KENGA I

Ja  gojën e çel tani, i frymësuar prej Shpirtit Shenjt, 
dhe këngë do t’i këndonj, Nënës së Madhe mi fron, dhe 
do ta kremtonj, me valle buzëqeshur, me zë do t’i çpall 
kudo, gjithë çudit’ e saj.

Si libër të Zotit Krisht, të hirësuar prej Shpirtit 
Shenjt, të pa Krye-ëngjëlli, Mari Hyjlindëse, dhe të tha 
kështu: Lum’ ti që sjell gëzimin; mallkimi stërgjyshë- 
ror, prej teje tani u-çduk.

Adamin e ngrite lart, o Virgjëreshë Hyjlindëse, 
dhe Ferrin e shtrin përdhe, o Zonj’ e Shenjtë Mari, lum’ 
ti o pallat, i Zotit edhe Mbretit, lum’ ti o i zjarrti fron, i 
perandorit Krisht.

Gëzohu lindëse, e të pafishkurit trëndafil, gëzohu 
se ti po rrit, mollën e erëshme, lul’ e qjellshime, e Zotit 
edhe Mbretit, lum’ ti o Hyjlindëse, Zonjë shpëtonjëse,

Thesar i virtutave, që na ke ngritur prej varreve, 
edhe prej kufomave, Zonjë Hyjlindëse, lule dhe 
zambak, aromë për besnikët, temjan i mirerëshmë, myrr’ 
e paçmuarshme.

ZBRITESORE, I.

Ja gojën e çel tani, i frymësuar prej Shpirtit Shenjt..
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KENGA III.
0  Zonjë dhe Nën’ e Perëndisë, burim i pasosur 

jetësor, ti shiguroji gjith’ ata, që të këndojnë plot me 
zell, dhe lart në qjell ku mbretëron, kurorëzoji me çdo 
lavdi.

Kallinë qjellor ti na ke mbirë, si arë pa bujk dhe pa 
lërim, lum’ ti alltar i shpirtëshmë, ku buk’ e jetës na u-vu, 
lum’ ti burim i ujëve, që japin jetë Hyjlindëse.

Mishqerrë që demin na ke lindur, qjellor për besni- 
kët pa cënim, lum’ ti o del e hyjëshme, se qengjin 
Perëndi na dhe, mëkatin botëror që ngre, gëzohu Zonjë 
nërmjetëse.

Gëzohu mëngjez i ditës sonë, që Diellin solle Jesu 
Krisht, për botën dritë dhe për ne, dhe errësirë s’ le mi 
dhe, dhe Ferrin e demonëve, e çkatërrove për gjithënjë.

Gëzohu o derë shpëtimtare, ku Fjala dhe Bir’ i 
vetëm shkoj, Ferrit ia theve dyertë, me lindjen e çlironj- 
ësit, gëzohu port’ e hyjëshme, dhe shpëtimtare e 
ndriçime.

ZBRITESORE, III.

O Zonjë dhe Nën’ e Perëndisë, burim i pasosur 
jetësor -----

KENGA IV.

Ti që rri midis lavdisë, përmi fronin e hyjëshmë, 
nga një re e lehtë, ardhe o Jesu i përjetëshmë, dhe na 
shpëtove me dorën jetëdhënëse, të thërresim pra: Nder 
dhe lavdi gjithënjë mi ty.
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Me këndime dhe me besë, të thërresim Hyjlindëse, 
lum’ ti mal i Shenjtë, dhe i hiesuar prej Shpirtit Shenjt, 
lurn’ ti kandil dhe shtëmbë mannapnirëse, që i 
ëmbëlson, ndjenjat e gjithë besnikëve.

Mëshironjëse e botës, Virgjëreshë Hyjlindëse, lum’ 
ti shkalP e shenjtë, që nga dheu shpie në qjell me hir, 
lum’ ti o urë që prier lavdëronjësit, që prej varreve, 
lart në Parajsën e Engjëjve.

Më e lartë prej çdo qjelli, Shpëtimtarin e njerësve, 
ti në gjin’ e shenjtë, e ke mbajtur Zonjë Hyjlindëse, 
lum’ ti që ngjeve me gjakun robën ndritëse, dhe 
shkëlqenjëse, të Kumandarit të Forcave.

Ligjëvënësin ke lindur, Virgjëreshë Hyjlindëse, që 
paligjësitë, ua fal të gjithëve darovisht; o lartësi pa 
kufi o thellësi pa funt, nërmjetonjëse, ti na ke ngritur 
në qiellin.

Ty që mplekse për njerinë, një kurorë të qjellshime, 
ty  të përhymnojmë, lum’ ti Virgjëreshë Hyjlindëse, 
lum’ ti fortesë dhe mprojtje e të gjithëve, o përkrahëse, 
streh’ e përikje e besnikëve.

ZBRITESORE, IV.
Ti që rri midis lavdisë, përmi fronin c hyjëshmë.. . .

KENGA V.

Të gjith’ i habite ti, me një çudi dhe një lavdi: Ti 
o Virgjëresh’ e pamartuar, Zotin e botës që mbretëron 
lart në qjell, si një bir e mbajte në pëqi, dhe shpëtim që 
lartazi, u dhurove besnikëve.
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0  Zonjë Hyjlindëse, që linde udhëheqësin, ti na ke 
shpëtuar nga përmbytja, ne mëkatarët dhe të pavyerit, 
Nus’ e Perëndisë Shën Mari, lum’ ti o Hyjpritëse, Nën’ 
e Zotit të gjithave.

Kështjella e njerësve, gëzohu o Hyjlindëse, vënd’ i 
shenjtërimit dhe lavdisë, vdekja e Ferrit o Nus’ e 
ndriçime, o gëzim i Engjëjve në qjell, lum’ ti o 
përkrahëse, e të gjithë besnikëve.

0  fron që shkëlqen dhe ndrit, me Fjalën e përjet- 
ëshme, lum’ ti o Parajsë shpirtërore, që ke në qëndrë 
Zotin e jetëve, që i ëmbëlson edhe i ngjall, gjithë të 
gëzuarit, me kungatën e qjellshime.

Prej teje forcohemi; thërresim pra me zë të math; 
Lum’ ti o qytet i Mbretit tonë, e lavdëruar prej gjithë 
brezave, dhe prej gjithë Kishëve kudo, mal i lartë gjer 
në qjell, det pa funt edhe pa kufi.

Pallat i xhevaireve, të çmuar o Hyjlindëse, ti që na 
e dhe margaritarin, Fjalën e Atit dhe Shpëtimtarin 
Krisht, ti me Perëndinë i pajton, gjithë lumëronjësit, që 
të lusin besnikërisht.

ZBRITESORE, V.
Të gjith’ i habite ti, me një çudi dhe një lavdi. . . .

KENGA VI.
Këtë të kremte e lusim sot, për Zonjën edhe Nënën 

Hyjlindëse, gjithë hyjmëndësit; eni trokisni pra duartë, 
dhe lavdëroni Zotin që lindi prej saj.

Banes’ e Fjalës e ndriçime, gëzohu shenjtërim i të 
gjithëve, Zonjë Hyjlindëse, mburrur prej gjithë Profet- 
ëve, prej gjithë Apostujve edhe Shenjtorëve.
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Na prure vesën e qjellshime, që shojti tërë zjarrin 
pagan të keq: Ty të thërresim pra: Lum’ ti qilim i 
vesëve, që Gjedeoni gjeti Zonjë Hyjlindëse.

Gëzohu Zonjë Hyjlindëse, liman u-bëj për ne lun- 
drëzonjësit, ku të përmblidhemi, brënda në detin e 
helmeve, dhe të përballim sulmat e të paudhëve.

Gëzona Zonjë gëzonjëse, mejtimet që të thomi me 
zë të math: Lum’ ti o Hyjlindëse, re edhe ferrë e 
ndriçime, që ne besnikët pa prerë na mpron dhe na 
shpëton.

ZBRITESORE VI.
Këtë të kremte e lusim sot, për Zonjën edhe 

Nënën..........

KENGA Vn.
Nuk u falëshin, krijesave hymëndësit, po Krijetarit 

lart, dhe kërcënimin me zjarr, e shkelnë me trimëri, 
psallnin me brohori: Zot lavdi më ty, o Perëndi i Atërve, 
ti je vetëm i bekuar.

0  Hyjlindëse, gëzohu fron shpirtëror, o vreshtë 
plot me hardhi, ngarkuar me rush të kuq, t’ alltarëve, 
që shpirtet e besnikëve, i gëzon me gjak të Krishtit.

Ti që linde mjek, shëronjës të besnikëve, Mari 
Hyjlindëse, o shkop i shenjtë mistik, që lulen e qjell- 
shime, ti lulëzon tani, Zonj’ e ndriçime, me gas prej teje 
mbushemi, edhe jetë trashëgojmë.

Asnjë gjuhë s’ munt, të të lavdëronjë vlerësisht, ty 
o Hyjlindëse; nga Serafimet më lart, u-ngrite kur linde 
ti, Mbretin Jesu Shpëtimtar; pra ati iu-lut, të na 
shpëtonjë gjihënjë, sa të lusim plot me besë.
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Prej gjith’ anëve, lumërohesh o Hyjlindëse, me 
thirrje gjithënjë. Gëzohu o Shën Mari, që mban në 
pëqirin tënt, Fjalën dhe Zotin Krisht; pra ati iu-lut, në 
librën e të gjallëve, të na shkruanjë o Zonjë.

Ty të lutemi, të gjithë dhe përgjunjemi, me gjithë 
zëmr’ e shpirt; dëgjona pra Shën Mari, shpëtona prej 
helmeve, se po përmbytemi, edhe ruaje, qytetin tënt 
Hyjlindëse, prej armiqve të pabesë.

ZBRITESORE, VII.
Nuk u falëshin, krijesave hyjmëndësit..........

KENGA VIII.
Djemat e dënuar për të djegur, prej zjarrit i ka 

shpëtuar lindj’ e Zotit Krisht, si simbol në vjetëri, dhe 
si vepërim tani, dhe tërë botën po e mbleth për këng’ e 
lavdërim: Hymnojeni ju veprat e Zotit, dhe e lartësoni 
për gjithë jetët.

Fjalën Jesu Krisht në krah’ e prite, atë që mban 
gjithësinë ti e mban në gji, ti me qumësht e ushqen, 
Zotin dhe ushqenjësin, e dheut dhe të qiellit dhe të 
këndonjësve: Hymnojeni ju veprat e Zotit, dhe e lartë- 
soni përmi të gjithë jetët.

Ferrën e nxoniti Moisiu, dhe lindjen e Virgjëreshës 
na e mori vesh. Shëmbëlla e djemave, na e çfaqi 
qartazi: Në mes të zjarrit hidhëshin dhe nukë digjëshin, 
Hyjlindëse Mari Virgjëreshë, ty pra të hyjmnojmë 
përherë dhe për jetë.

Grackat e demonëve na çveshnë, po ti përsëri na 
veshe me stoli të re, kur na linde Zotin Krisht, edhe të 
verbuarit, nga hia e mëkatave e panë Diellin, Hylindëse



56 TRIODI

banesa e dritës, ty pra të hymnojmë përherë dhe për 
jetë.

Ngjallen dhe të vdekurit prej teje, se jetën dhe 
jetëdhënësin e linde ti, flasin gjuhëlidhurit, shohin të  
verbuarit, shërohen të leprosurit dhe të lënguarit, dhe 
çduken krejt nga drita demonët. Zonjë Virgjëreshë, 
shpetim i njerëzisë.

Ti që na dhurove Shpëtimtarin, dhe ti që na lartë- 
sove gjer në qiellin, lum’ ti o Hyjlindëse, rojtëse 
shpëtonjëse, se ti i mpron dhe i bekon gjithë 
këndonjësit. Hymnojeni ju veprat e Zotit, dhe e lartë- 
soni përherë dhe për jetë.

ZBRITESORE, VHI.
Djemat e dënuar për të djegur..........

Prifti temjanis Alltarin dhe pojmMn.

KENGA IX
Gjithë njerëzit, kërceni me ngazëllim, tek drit’ e 

Shpirtit Shenjt, eni lavdërojeni, Engjëjt’ e qjellit eni 
kremtojeni, këtë të shenjtë panair të Kryezonjës Mari, 
dhe thërrisni: Ti je më e lumura, Virgjëresh’ e
kulluar Hyjlindëse.

Çdo besnik thërret: Gëzohu Hyjlindëse, se gjithë- 
një na jep, gas që nukë ka mbarim, ti pra shpëtona 
prej gjithë ngasjeve, nga sulmat e barbarëve dhe gjithë 
plagëve, që na vijnë nga shumic’ e fajeve, dhe mëkatave 
tona të tmerrshime.

Ardhe për ndriçim, për mprojtje dhe për shpëtim, 
pra të thërresim sot: Lum’ o yll pa perëndim, që sjell
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në botë Jesunë diellin ; lum’ o dritë që i shpie njerëzit, 
në një jetë qjellore që s’ ka mbarim.

Eni besërisht, në Kishën e Zotit Krisht, dhe për- 
shëndosheni, Nënën dhe Hyjlindësen: 0  Virgjëreshë
Zonj’ e të gjithëve, lum’ ti më e bekuara në mes të grave 
mi dhe, lum’ ti lule myrrën e përbotëshme, ti e prite në 
gjirin dhe na e dhe.

Lum’ ti o pullump, se ti mëshironjësin, na prure 
përmi dhe, mburrj’ e Oshënarëve, edhe kurora e Athlo- 
forëve, dhe e Dëshmorëve dhe e Shenjtorëve, zbukurim’ 
i gjithë të Krishterëve, dhe shpëtimi i gjithë besnikëve.

Zot dhe Perëndi, kurse trashëgimin tënt, fal-u 
besnikëve, ndjesën e mëkatave, dëgjoja lutjet Nënës 
Hyjlindëse, dhe nërmjetimet pa pushim për gjithë 
njerëzit, dhe shpëtoji sipas përdëllimet tënt, edhe falna 
Parajsën e qiellit.

ZBRITESORE, IX.
Gjithë njerëzit, këceni me ngazëllim..........

Pastaj këndohet ngadale me një mënyrë antifonale prej 
të dy Valleve:

SHKURTORJA, T.T.IV.
TIIPERMAKHO STRATIGO

Përlufteshës gjenerale këngët mundesë,
Si përhirim që e shpëtove prej tmerreve, 
Populli yt po të përshkruan, o Virgjëreshë;
Po sikundër ke fuqi të palëftuarshme,
Prej çfarëdo reziku shpëto-më,
Se po të thërres: Gëzohu o nuse e panusëruar.



58 TRIODI

Pastaj Prifti shkon përpara Korës se Shën Marisë, e  tem- 
jarris tri herë, dhe këndon Stanzën e Parë të Përshëndoshjeve:

STANZA E PARE

PRIFTI: Engjëlli kryetar u-dërgua prej qjellit, që 
t’i thotë Virgjëreshës. “Gëzohu!” Dhe kur të pa që 
u-mishërove bashkë me zërin ëngjëllor, çuditej dhe 
qëndronte, dyke i thirrur kështu:

Gëzohu ti, me anën e së cilës do të shkëlqenjë gazi; 
gëzohu ti, me anën e së cilës do të humbasë mallkimi.

Gëzohu, o ndjellje e Adamit të rënë; gëzohu, o 
çpërblim i loteve të Evës.

Gëzohu, o lartësirë, ku mëndjet njerëzore nuk 
arrijnë dot; gëzohu, o thellësirë, ku sytë e Engjëjve 
nukë shikojnë dot.

Gëzohu, se je froni i Mbretit; gëzohu, se e mban 
atë, që i mban të gjitha.

Gëzohu, o yll, që siell diellin; gëzohu, o Nënë, që 
mishëron Perëndinë.

Gëzohu ti, me anën e së cilës përsëritet natyra; 
gëzohu ti, me anën e së cilës foshnjërohet Krijetari.

Gëzohu, nuse e panusëruar.

KORI: Gëzohu, nuse e panusëruar.

PRIFTI: Dyke parë veten të kulluar e Shenjta, i
thotë me kuxim Gabrielit: Lajma jote e çudiçime më 
duket e pabesuarshme për shpirtin. Se qysh po flet për 
një foshnjëlindje të pafarëshme, dyke thirrur: Alilluia.
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KORI: Alilluia.

PRIFTI: Dyke kërkuar të mësonjë dijë të padit- 
ur, Virgjëresha i thirri meshëtarit: “Si është e mundur 
që të lindë një bir prej një gjiri virgjëror? Thuaj-më”. 
Dhe ay i tha me frikë dyke thirrur kështu:

Gëzohu, o nisjatore e një këshille të fshehtë; 
gëzohu, o besë e atyre, që falen në heshtje.

Gëzohu, o parëthënje e çudive të Krishtit; gëzohu, 
o nisje e doktrinave të tij.

Gëzohu, o shkallë qjellore, me të cilën zbriti 
Perëndia; gëzohu, o urë, që shpie prej dheut në qjell.

Gëzohu, o çudi e shumëfamëshme e Engjëjve; 
gëzohu, o plagë e shumëvajtuarshme e demonëve.

Gëzohu ti, që linde dritën pa tregim; gëzohu ti, që 
nukë dhe nonjë shpjegim.

Gëzohu ti, që kapërcen dijën e të urtëve; gëzohu 
ti, që ndriçon mëndjen e besnikëve.

Gëzohu, nuse e panusëruar.

KORI. Gëzohu, nuse e panusëruar.
PRIFTI: Fuqia e të Lartit e hiesoj ahere të 

pamartuarën, për foshnjëlindje, dhe e çfaqi gjirin e saj 
të mirëpemëshmë, si një arë gazmore për të gjithë ata, 
që duan të korin shpëtimin, dyke kënduar kështu: 
Alilluia.

KORI: Alilluia.
PRIFTI: Dyke patur gjirin hyjpritës, Virgjëresha 

rendi tek Elisabeta; dhe foshnja e asaj gëzohej, dyke e
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marrë vesh përshëndoshjen; dhe me këcejtje, si me 
këndime, i thërriste Virgjëreshës:

Gëzohu, o hardhi me fletë të pafishkuara; gëzohu, o 
arë me pemë të fjeshta.

Gëzohu ti, që lulëzove bujkun njeridashës; gëzohu 
ti, që mbive mbjellësin e jetës.

Gëzohu, o arë, që solle plotësi mëshirash ; gëzohu, 
o tryezë, që mban lirësinë e ndjesave.

Gëzohu, se lulëzon luadhin e dëfrimit; gëzohu, se 
gatit limanin e shpirteve.

Gëzohu, o temjan i mirëpritur i nërmjetimit; 
gëzohu, o ndjesë e tërë botës.

Gëzohu, o mirëdashje e Perëndisë për njerëzit, 
gëzohu, o kuxim i njerësve përpara Perëndisë.

Gëzohu, nuse e panusëruar.
KORI. Gëzohu, nuse e panusëruar.
PRIFTI: Dyke patur përbrënda një shqote prej 

mejtimesh të dyshimta, Josefi i urtë u-trubullua, dyke 
parë ty të pamartuarën, dhe dyke të kujtuar martesë- 
vjedhëse, po kur e mësoj mishërimin prej Shpirtit të 
Shenjtë, th a : Alilluia.

KORI: Alilluia.

Pastaj këndohet pak më shpejt me një mënyrë anifonale 
prej të dy Valleve Shkurtorja “Përlufteshës Gjenerale,” dhe 
Tnshenjti pa zë, pastaj:

SHKURTORJA E SHEN THEODORIT, T. T. IV
Besën dhe forcën e Zotit Krisht, pate në zëmër
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posi një shqyt, edhe poterat e djajve i dërmove o Shën 
Theodor, dhe more lart në qjell kurorën, si Athlofor i 
pamundur.

Të prëmtet e tjera pasonjëse këndohen Shkurtoret e 
Shenjtorëve, që rastisin atë ditë. Në mos pastë nonjë Shenjt, 
ahere këndohet:

SHKURTORJA E GJITHE SHENJTOREVE, T. T. IV 
OS APARKHAS TIS FISEOS

Posi kulloshtër dhe kurban, për Perëndinë krijetar, 
bota e tërë me mall të blaton o Zot, ushtërit’ shenjtorë- 
ve. Pra me lutjet e tyre, në paqe të thellë, Kishën ruaje, 
me anën e Shën Marisë o Perëndi mëshirëplot.

Mëshiro, o Zot. (40 herë). Pastaj:

DHJAKU: Le t’i lutemi Zotit.

PRIFTI: 0  Krisht, o Perëndi, që adhurohesh,
edhe lavdërohesh më çdo kohë dhe më çdo orë në qjell 
edhe mi dhe, zëmërgjërë, zëmërdhëmpshur, dhe mëshi- 
rëplot, që i do të drejtët, edhe i mëshiron mëkatarët, 
që i fton të shpëtojnë me zotimin e të mirave të pritme; 
pas porrosive të tua. Shenjtëronaji shpirtet; paqësonaji 
trupet; ndreqnaji mejtimet; qëronaji zëmrat; edhe 
shpëtona nga të gjitha hidhërimet, reziket, edhe vojtjet. 
Mprona, ruajna, dhe udhëhiqna me anën e Engjëjve të 
Shenjtë, që ta arrijmë njësinë e besës dhe njohjen e 
lavdisë sate së paafëruar.

Se i bekuar je në jetët e jetëve. Amin.
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KENDONJESI. Mëshiro, o Zot. (40 herë).

Lavdi Atit edhe Birit edhe Shpirtit të Shenjtë.

Tani dhe përherë dhe në jetët e jetëve, Amin.
Ti je e nderuar mi Kerubim, dhe e lavdëruar pa 

përqasje mi Serafim, ti me të vërtetë linde Fjalë Perën- 
dinë, pra ty të madhështojmë, Zonjë Hyjlindëse.

Mëshiro, o Zot; mëshiro, o Zot; mëshiro, o Zot.
Beko, o Atë, më emrin e Zotit.

PRIFTI: Perëndia na mëshiroftë, dhe na bekoftë, 
na tregoftë dritën e fytyrës së vetë,dhe na shpëtoftë.

KORI: Amin.

Pastaj lëçiten prej Këndonjësve Uratat e Shën Marisë, dhe 
të Krishtit, edhe Shërbesa vazhdon si në Pasdarkën e Madhe, 
gjer në fundin e IAtanisë. Pastaj besnikët përshëndoskin korën 
e Shën Marisë, dhe në këtë mes këndohet HyjUndësorja 
pasonjëse:

TIN OREOTITA, T. IH

O bukuri me nam, o virgjëri pa cen, o drit’ e diellit, 
o hën’ e qiellit, Shën Gabrieli kur të pa, çuditej dhe të 
thërriste: Si të të lavdëronj, o Mari Hyjlindëse?
Ç’ këngë të këndonj për ty? Nukë di dhe kërkonj më 
kot. Pra thom sikundër jam porrositur: Gëzohu
Virgjëseshë hirplote.

DHJAKU: Le t’i lutemi Zotit.
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PRIFTI: Me uratat e Shën Atërve tanë, o Zoti 
ynë Jesu Krisht, mëshirona dhe shpëtona.

KORI: Amin.

Kjo regvll mbahet edhe të Prëmtet pasonjëse me ndryshi- 
min e Stanzave të Përshëndoshjeve, të cilat këndohen me radhë, 
në javët II, III, IV, të Kreshmëve, pastaj të gjitha tok javën V, 
në Shërbesën e Akathistit.

E SHTUNA E SHEN THEODORIT

Në Mëngjes pas Gjashte Psalmeve këndohet:

PERLESHORJA E SHEN THEODORIT, T. II.
MEGALLA TA TIS PISTEOS

Çudira të mëdha bes’ e fortë po mbaron: Në furrë 
dhe nëpër zjarr, si nëpër ujëra të fHaditura, gëzohej 
Dëshmori i Shenjtë Theodor’ i Math; u-doq në zjarr si 
hollokost, si buk’ e bekuar për Zotin në qjell u-shpu. 
Dhe ay po të lutet o Krisht Perëndi, të shpëtohen 
shpirtet tona.

NDENJES ORET, T. HI.
PAS THIAS PISTEOS

Besëdjegur i Orthodoksisë, shove rejtjen e kako- 
doksisë, dhe dërmove paganizmën dhe idhullat, edhe i 
tëri u-dogje si hollokost, dhe na gëzove me shenja dhe 
me çudi, o Dëshmor me nam, iu-lut Jesu Krishtit Perëndi, 
për ndjesën e besnikëve.
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LAVDI: Një dhuratë je prej Perëndisë, për lën- 
gonjësit e tërë botës, se të forcoj midis rezikeve Zot i 
Math; dhe na shërove sëmundjet e shpirteve, dhe na i 
shove pësimet e trupeve. 0  Shën Theodor, iu-lut Jesu 
Krishtit Perëndi, për ndjesën dhe shpëtimin e besnikëve.

TANI: Zonjë Shën Mari, banes’ e fjalës, Nën’ e 
Zotit Krisht, o Virgjëreshë, që kapërcen nga bukuria 
gjithë Engjëjtë, na shiko dhe na shpëto ne që të lutemi, 
se prej mëkatave të zeza po mbytemi. Birit pra iu-lut, 
o Zonjë Mari Hyjlindëse, për ndjesën dhe shpëtimin e 
besnikëve.

Pastaj Psalmi 51 pa zë, dhe menjëherëi

SHKURTORJA,T. T. IV.
Besën dhe forcën e Zotit Krisht, pate në zëmër posi 

shqyt, edhe poterat e djajve i dërmove o Shën Theodor, 
dhe more lart në qjell kurorën, si Athlofor i pamundur.

SHTEPIA
Ty që rri mi fronin e dritës, të hymnojmë dhe të 

përhirojmë me besë, se na dhurove Kryetarin Shën 
Theodor, i cili u-lumërua në jetë, se mproj të vërtetën, 
dhe mori lart në qjell kurorën, si Athlofor i pamundur.

SINAKSARI
Gjithë sot, të Shtunën e Javës së parë të Kreshmë- 

ve, kremtojmë çudinë e grurit, që bëri Shën Theodori, 
Dëshmori i Math i lavdëruar i Tironit.

Me nërmjetimet e tij, o Perëndi, mëshirona dhe 
shpëtona. Amin.
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ZBRITESORET, T. IV.
ANIKSO TO STOMA MU

I. Ja gojën e çel tani, i frymësuar prej Shpirtit 
Shenjt, dhe këngë do t’i këndonj, Nënës së Madhe mi 
fron, dhe do ta kremtonj me valle buzëqeshur, me zë do 
t’i çpall kudo, gjithë çudit’ e saj.

III. O Zonjë dhe Nën’ e Perëndisë, burim i pasos- 
ur paqësor, ti paqësoji gjith’ ata, që të këndojnë plot 
me zell, dhe lart në qjell ku mbretëron, kurorëzoji me 
çdo lavdi.

IV. Ti që rri midis lavdisë, përmi fronin e hyjësh- 
më, nga një re e lehtë, ardhe o Jesu i përjetëshmë, dhe 
na shpëtove me dorën jetëdhënëse, të thërresim p ra : 
Nder dhe lavdi gjithënjë mi ty.

V. Të gjith’ i habite ti, me një çudi dhe një lavdi: 
Ti o Virgjëresh’ e pamartuar, Zotin e jetës që mbretëron 
lart në qjell, si një bir e mbajte në pëqi, dhe shpëtim që 
lartazi, u dhurove besnikëve.

VI. Këtë të kremte e lusim sot, për Zonjën edhe 
Nënën Hyjlindëse, gjithë hyjmëndësit, eni trokisni pra 
duartë, dhe lavdëroni Zotin që lindi prej asaj.

Vn. Nuk u falëshin krijesave hyjmëndësit, po 
Krijetarit lart, dhe kërcënimin me zjarr, e shkelnë me 
trimëri, psallnin me brohori: Zot lavdi më ty, o Perëndi 
i Atërve, ti je vetëm i bekuar.

VIII. Djemat e dënuar për të djegur, prej zjarrit 
i ka shpëtuar lindj’ e Zotit Krisht, si simbol në vjetëri, 
dhe si vepërim tani, dhe tërë botën po e mbleth, për 
këng’ e lavdërim: Hymnojeni ju veprat e Zotit, dhe e 
lartësoni përmi të gjitha jetët.
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IX. Gjithë njerëzit, këceni me ngazëllim, tek 
drit’e Shpirtit Shenjt, eni lavdërojeni, Engjëjt’ e qjellit, 
eni kremtojeni, këtë të shenjtë panair të Kryezonjës 
Mari, dhe thërrisni: Ti je më e lumura, Yirgjëresh’ e 
kulluar Hyjlindëse.

DERGIMESORET, T. n.
PAS TIS MATHITES SINELTHOMEN

Kurorë more ti o Shenjt, dhe rri tani si Engjëll, 
përpara Zotit Jesu Krishtit, dhe me dritën e qjellit, o 
Athlofor i shkëlqyer, nërmjeto pa pushuar, për ndjesën 
e mëkatave, edhe falna shpëtimin për gjithënjë, në 
Parajsën shpjema tok me të drejtët, o Theodor o Shenjt 
me nam, Dëshmor i Math i lumur.

O Krijetar i botëve, o Zot i gjithësisë, prej Shën 
Marisë more tmp, dhe njeri pa ndryshuar, për njerëzit 
na u-bërë, na përsërite shpirtin, të prishur prej mëkat- 
ave, ti që linde prej Nëne çuditërisht, pra të thërresim 
besërisht që të gjithë, me lavdërim dhe brohori: Zonj’ 
e jetës gëzohu.

LAVDERIMET
Këndohen katër të Tingëllit edhe katër të Përshëmbëllta të 

Triodit më Tingëllin I :

PAS TON URANION TAGMATON
Eni të gjith’ o besnikë ta lavdërojmë sot, me besë 

dhe me zëmër, dhe me këngë mistike, të madhin gjener- 
al të Engjëjve lart, le t ’i lutemi pa pushim: Shën 
Theodor çudiberës Dëshmor i Math, nërmjeto për të 
gjithë ne.
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Pas emrit tënt të bekuar dhurat’ e Zotit je, gëzim 
në hidhërimet, dhe shërim në sëmundjet, mëshirë dhe 
shpëtim për çdo mëkatar, gjithënjë pra të lutemi: Shën 
Theodor çudibërës Dëshmor i Math, nërmjeto përtë  
gjithë ne.

Mi dhenë mblodhe thesare për Zotin Krisht në 
qjell, me vojtje dhe mundime, dhe u-dogje i tërë, tem- 
jan i mirëpritur flag’ e kurban, përandaj po të lutemi: 
Shën Theodor çudibërës Dëshmor i Math, nërmjeto 
për të gjithë ne.

Në panairin e shenjtë që po kremtojmë sot, me besë 
dhe me shpresë, dhe me valle mistike, me këngë dhe 
dëfrime o Athlofor, dhe me mall po të lutemi. Shën 
Theodor çudibërës Dëshmor i Math, nërmjeto përtë  
gjithë ne.

LAVDI, T.T. IV. Dhuratë shenjtërimi, dhe pasuri 
e perëndishme, u-çfaqe për botën o Shën Theodor. 
Përandaj Krishti ta lavdëroj, kujtimin e shenjtë 
o Dëshmor i Math, edhe besnikët me një zë, hymnojnë 
vojtjet edhe dëshmimet e tua.

TANI. Ti je vreshta e vërtetë o Hyjlindëse Mari, 
se ti linde pemën që jetë na fal, dhe ty të lutemin: Eja 
dhe nërmjeto, me gjithë Athloforët, dhe bashkë me 
Shenjtorët, që të shpëtojmë prej mëkatave.

Doksollogji e Madhe. Në Hyrjen këndohet:

PERLESHORJA E SHEN THEODORIT, T. II.
MEGALLA TA TIS PISTEOS

Çudira të mëdha bes’ e fortë po mbaron: Në furrë 
dhe nëpër zjarr, si nëpër ujëra të flladitura, gëzohej 
Dëshmori i Shenjtë Theodor i Math; u-doq në zjarr si



68 TRIODI

hollokost, si buk’e bekuar për Zotin në qjell u-shpu. Dhe 
ay po të lutet o Krisht Perëndi, të shpëtohen shpirtet 
tona.

Përlëshorja e Skenjtit të Kishës. Pastaj:

SHKURTORJA, T. IV.
PROSTASIA TON KHRISTIANON

0  mburonj’ e patronditur e të Krishterëve, nermje- 
tare e palodhur e besnikëve, vër-u veshin mëkatarëve 
me dhëmpshëri, se po të thërresim besërisht, o Nën’ e 
Zotit Krisht, o Mari Virgjëreshë: Ndihna me nërmje- 
timet, dhe lutjet mëshirëplote, dhe mpro përherë gjith’ 
ata, që të lusin o Hyjlindëse.

APOSTULLI

1 drejti do të gëzohet më Zotin.
Dëgjo-ma lutjen, o Perëndi.
Këndimi prej Letrës n  për Timothenë.
Bir Timothe, forcohu me hirin e Zotit Krisht. Edhe 

ato, që ke dëgjuar prej meje midis dëshmorësh të 
shumë, ua dorëzo njerësve besnikë, të cilët janë të zotët 
tua mësojnë edhe të tjerëve. Ti pra duroji të këqiat, si 
një ushtar i mirë i Jesu Krishtit. Asnjë ushtar, që shkon 
në luftë, nukë ngatërrohet me andrallat e kësaj jete, që 
kështu t’i pëlqenjë kumandarit, që e mori ushtar. Edhe 
ay, që merr pjesë në konkurset, nuk e fiton kurorën, 
veçse kur i mban regullat. Bujku, që punon, duhet ta 
marrë pjesën e pemëve i pari. Mejtoji këto, që të them; 
edhe Zoti të dhëntë urtësi për të gjitha. Kujto, që Jesu 
Krishti nga fara e Davidit u-ngjall prej së vdekurësh 
pas Ungjillit tim, për të cilin po vuanj si keqbërës gjer 
në burk, po fjala e Perëndisë nukë burgoset. Përandaj
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i  vuanj të gjitha për të zgjedhurit, që ta trashëgojnë 
dhe ata shpëtimin e Jesu Krishtit me lavdinë e 
ameshuar.

UNGJILLI PAS JOANIT
Zoti u tha Dishepujve: Unë jam vreshta e vërtetë, 

dhe im-Atë është bujku. Çdo hardhi, që nuk bën pemë 
për mua, e çkul; edhe çdo hardhi, që sjell pemë, e qëron, 
që të sjellë më tepër pemë. Ju jini të qëruar me fjalën, 
që ju kam folur. Qëndroni tek unë, dhe unë tek ju. 
Sikundër hardhia nukë munt të sjellë pemë prej vetiu, 
në mos qëndroftë në vreshtë, ashtu nukë muntni as ju, 
në mos qëndrofshi tek unë. Unë jam vreshta, ju jini 
hardhitë. Ay, që qëndron tek unë, dhe unë tek ay, ay 
siell shumë pemë; se pa mua nukë muntni të bëni asgjë. 
Ay, që nukë qëndron tek unë, nxiret jashtë si hardhia, 
dhe thahet, edhe e mbledhin, dhe e hedhin në zjarr, dhe 
e djegin. Në qëndrofshi tek unë, dhe në qëndrofshin 
fjalët e mia tek ju, çdo gjë që të lypni, do tju bëhet.

Në “Veçan tërëshenjtën,” këndohet:

AKSION ESTIN
Ti me të vërtetë meriton, lavdërime ti o Virgjëre- 

shë: Ti je më e lumura, dhe më e ndriçimja, ti je Nën’ 
e Zotit Jesu Krisht; ti je e nderuar mi Kerubim, dhe e 
lavdëruar pa përqasje mi Serafim; ti me të vërtetë linde 
Fjalë Perëndinë. Pra ty të madhështojmë, Zonjë 
Hyjlindëse.

KUNGATORE

Kujtimi i të drejtit do të jetë i përjetmë. Alilluia, 
alilluia, alilluia.
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E DIELA E ORTHODOKSISE

THIRRTORET

Këndohen dhjetë, domethënë shtatë të Tingëllit edhe tri 
të Triodit në TingëUin II:

PAS IKOS TU EFRATHEA

Dit’ e Konizmave, na driti o besnikë, u-shua here- 
zia, dhe triumfoj me bujë, doktrin’ e Orthodoksëve.

Çdo heretik u-shtyp, çdo shok i Ariosit, Severi 
Makedoni, dhe Pjetri tok me Piron, dhe ndriti një Trini 
me nam.

Kisha ka panair, stoliset me konizma, se Theodor’ 
e lumur, me urdhër Perëndie, fuqin’ u dha besnikëve.

LAVDI. Hiri na driti sot, e drejta e vërteta, se 
kor’ e Shpëtimtarit, na e stolis alltarin, pra eni adhuro- 
jeni.

TANI. Zonjë Hyjlindëse, që linde Jesu Krishtin 
na lartësove ballën, pra ty të lavdërojmë, me besë dhe 
me brohori.

Pas Hyrjes këndohen Pasvargjet e Tingëllit. Pastaj:

LAVDI. Le t’i trokasim duartë, dhe le ta përhiroj- 
më Perëndinë, se duallmë nga errësira në dritën, dhe 
nga herezia në besën e vërtetë. Le t’i adhurojmë me 
besë, konizmat e shenjta të Krishtit, të Shën Marisë dhe 
të gjithë Shenjtorëve, se Shën Vasili thotë që ky nderim 
u bëhet origjinaleve, dhe le t’u lutemi të na dhurojnë 
përdëllimin e math.
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T A N I. E Tingëllit.

Pas Përlëskores së Tingëllit këndoheti

PERLESHORJA E KONIZMAVE, T.n.
TIN AKHRANTON IKONA SU

Konizmën e bekuar po adhurojmë besërisht, dhe 
ndjesë po të lypim për fajet edhe mëkatat tona o Krisht 
Perëndi, se deshe dhe dignove të mbërthehesh mi 
Kryqin trupërisht, dhe nga zgjedha e djallit na shpëtove 
dhe na dhe liri; pra po të thërresim me përhirim. Me 
gas i mbushe që të gjitha Shpëtimtar Jesu, se ti ke 
ardhur për shpëtimin e botës.

SHKURTORJA, T. T. IV.
I papërshkruari FjaP e Perëndi, u-mishërua prej 

teje o Zonjë Hyjlindëse, dhe e riformoj, dhe e ringjalli 
njerin’ e rëzuar, dhe ia dha prapë bukurinë e perëndish- 
me. Po dyke treguar shpëtimin, përsëritim historinë me 
fjalë dhe me vepra.

SHTEPIA
Profetët e frymësuar prej Perëndisë, na e parëlaj- 

mëruan misterin e ekonomisë. Passi e muarmë këtë 
revellatë, njohim një Zot, një Perëndi, të cilin e lavdë- 
rojmë në tri fytyra, dhe e adhurojmë si një personë, 
edhe kemi një Besë dhe një Pagëzim, edhe jemi veshur 
me Krishtin. Po dyke treguar shpëtimin, e përsëritim 
historinë me f jalë dhe me vepra.

SINAKSARI
Gjithë sot, të Dielën e Parë të Kreshmëve, kujtojmë 

ristoratën e Korëve të Shenjta, e cila u-bë prej peran- 
dorit të kujtuarshmë të Kostantinopojës Mëhill edhe



72 TRIODI

Nënës së tij Theodora, kur ishte Patrik Shën Methodi 
Konfesori.

Gjithë sot kujtojmë Meshën e parë në gjuhën 
Shqipe prej At Fan Nolit më 1908 në Boston, Mass., të 
Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

0  Korë e pandryshuar e Atit, me nërmjetimet e 
Konfesorëve të Shenjtë, mëshirona dhe shpëtona, Amin.

Pastaj Zbritësoret: “Ja gojën e çël tani.” Pas Dërgimësores 
NgjaMësore, këndohen:

DERGIMESORET, T. II 
PAS TIS MATHITES SINELTHOMEN

Eni trokisni duartë, këceni dhe këndoni: Sa vepra 
të çudiçime, ke mbaruar për botën, o Zoti Krisht jetë- 
dhënës, se na i mbylle sherret, edhe na solle një pajtim, 
dhe i mblodhe besnikët për një bashkim, dhe na i stolise 
Kishët e Shenjta, me korët e bekuara, pas fesë 
Orthodokse.

0  Krijetar i botëve, o Zot i gjithësisë, prej Shën 
Marisë more trup, dhe njeri pa ndryshuar, për njerëzit 
na u-bëre, na përsërite shpirtin, të prishur prej mëkata- 
ve, ti që linde prej Nëne çuditërisht, pra thërresim 
besërisht që të gjithë, me lavdërim dhe brohori: Zonj’ 
e jetës gëzohu.

LAVDERIMET
Këndohen tetë Tropare, domethënë pesë të Tingëllit edhe 

tri të Përshëmbëllta të Triodit në Tingëllin I :
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PAS TON URANION TAGMATON

Na driti dhe na shkëlqeu Orthodoksia sot, e çporri 
errësirën, edhe ren’ e gënjeshtrës, kremtojmë pra me 
buj’ e me ngazëllim, dhe me besë përgjunjemi, dhe 
adhurojmë konizmat e Zotit Krisht, nëpër Kishët e 
stolisura.

E zbukuruar me korët e rivëndosura, si nuse e 
stolisur, Kish’ e Zotit gëzohet, besnikët i përmbleth kudo 
për kremtim, eni pra dhe përgjunjuni, me ngazëllim 
dhe me besë dhe me bashkim, madhështojeni Zotin 
Krisht.

E tërë bota gëzohet se Zot’ i Forcave, nga qjelli e 
përmbysi herezin’ e paudhë, dhe korët i vëndosi prapë 
n’ alltar, dhe në Kishët me brohori, eni besnik’ Ortho- 
doksë me ngazëllim, këtë ditë kremtojeni.

LAVDI, T.T.II: Moisiu në kohën e përkorës, e 
priti Ligjën e Zotit, edhe e ndriti popullin; Shënt Elliu 
agjëroj, dhe e mbylli qiellin; Tre Djemat Abramianë, e 
muntnë me kreshmë, tiranin e paudhë. Me këtë o Zot 
edhe ne vlerësona, ta gëzojmë Pashkën, dyke thirrur 
kështu: Shenjt Perëndi, Shenjt i fuqishim, Shenjt i 
pavdekur, mëshirona.

TANI. E përmibekuar je, o Hyjlindëse Virgjë- 
reshë. . . .

Doksollogji e Madhe. Në Hyrjen Përlëshorja e Tingëllit, 
pastaj:

PERLESHORJA E KOREVE, T.H.
TIN AKHRANTON IKONA SU

Konizmën e bekuar po adhurojmë besërisht, dhe
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ndjesë po të lypim për fajet edhe mëkatat tona o Krisht 
Perëndi, se deshe dhe dignove të mbërthehesh mi 
Kryqin trupërisht, dhe nga zgjedha e djallit na shpëtove 
dhe na dhe liri; pra po të thërresim me përhirim: Me 
gas i mbushe që të gjitha Shpëtimtar Jesu, se ti ke 
ardhur për shpëtimin e botës.

Përlëshorja e Shenjtit të Kishës, pastaj:

SHKURTORJA, T. T. IV.
TI IPERMAKHO STRATIGO

Përlufteshës gjenerale këngët mundëse,
Si përhirim që e shpëtove prej tmerreve,
Populli yt po të përshkruan o Virgjëreshë;
Po sikundër ke fuqi të palëftuarshme,
Prej çfarëdo reziku shpëto-më,
Se po të thërres: Gëzohu o nuse e panusëruar.

APOSTULLI
I bekuar je, o Zot, o Perëndi i Atërve tanë.
Se je i drejtë më të gjitha sa na bëre.
Këndimi prej Letrës së Palit për Romanët.
Vëllezër, Moisiu u-bë i math me anën e besës, dhe 

refuzoj të quhej i biri i së bijës së Faraonit; po preferoj 
të vuante bashkë me popullin e Perëndisë se sa të kishtë 
një gëzim të përkohëshmë të mëkatit; se dhunën e 
Krishtit e quante një pasuri më të madhe se thesaret e 
Egyptës, se e kishte syrin në çpagimin e rogës. Dhe ç’ të 
them edhe? Se do më mungonjë koha, sikur të tregonj 
për Gedeonin, Barakun, Samsonin, Jefthaen, Davidin,
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Samuelin, dhe Profetët; të cilët me besën përmbysnë 
mbretërira, vepëruan drejtësi, mbëçelnë gojë luanësh, 
shuan forcë zjarri, shpëtuan nga lëpitka e shpatës, u- 
forcuan prej dobësisë, u-treguan të fortë në luftë, i 
çakërdisnë ushtërit’ e huaja. Gratë pritnë të vdekurit e 
tyre prej ngjalljes; të tjerë u-munduan dhe refuzuan 
çlirimin që të presin ngjallje më të mirë; të tjerë 
u-provuan me tallje dhe kamçike, me vargonj, dhe me 
burgje; u-lapiduan, u-sharruan, u-nganë, u-themë me 
shpatë; shetitnë me lëkurë delesh e dhish, të varfëruar, 
të helmuar, të munduar (për të cilat nuk ishte e vyer 
bota), të arratisur në shkretëtirat edhe malet edhe 
shpellat edhe vrimat e dheut. Edhe këta të gjithë, 
ndonëse dëshmuan për besën, nuk e muamë zotimin e 
Perëndisë, i cili parëshikoj një gjë më të mirë për ne, 
që të mos perfektohëshin pa ne.

UNGJJILLI PAS JOANIT
M’ atë kohë, Jesuj deshi të shkonte në Galile; edhe 

e gjeti Filipin, dhe i th a : “Eja pas meje.” Dhe Filipi 
ishte nga Bethsaida, qyteti i Andreut edhe i Pjetrit. 
Filipi e gjeti Nathanielin, edhe i tha : “E gjetmë Jesunë, 
të birin e Josefit nga Nazareti, për të cilin kanë shkraar 
Moisiu dhe Profetët në ligjën.” Edhe Nathanaeli tha: 
“A munt të vinjë nonjë e mirë nga Nazareti?” Edhe 
Filipi iu-përgjeq: “Eja dhe shih.” Edhe Jesuj e pa 
Nathanaelin, që i vinte, dhe tha për a të : “Ja një Israelit 
i fjeshtë pa djallëzi.” Edhe Nathanaeli e pyeti: “Që nga 
më njeh?” Edhe Jesuj iu-përgjeq: “Përpara se të të 
thërriste Filipi, të pashë që ishe nënë f'ikun.” Edhe 
Nathanaeli i tha: “0  Zot, ti je i Biri i Perëndisë, ti je 
Mbreti i Israelit.” Edhe Jesuj iu-përgjeq: “Se te thashë 
që të kam parë nënë fikun, më besove? Do të shikosh
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gjëra më të mëdha se kjo.” Edhe pastaj i th a : “Që tani 
e tutje do ta shikosh qjellin të hapet, edhe Engjëjt’ e 
Perëndisë të hipin e të zbresin mi të Birin e njeriut.”

Pastaj vazhdon Mesha e Shën Basilit.

E DIELA H E KRESHMEVE
THIRRTORET

Këndohen dhjet'ë, domethënë shtatë të Tingëllit edhe tri 
të Triodit në Tingëllin II:

PAS IKOS TU EFRATHA
Ç’ këngë o Kryeprift, ç’ lëvdata të të qajmë? Ti je 

kollon’ e Kishës, trumbeta e doktrinës, dhe tmerr’ i 
heretikëve.

Ç’ lule o Kryeprift, ç’ kurorë të të mpleksim? Je 
miku për shtërgatat, dhe mjeku për lëngatat, e trupeve 
dhe shpirteve.

Ç’ tingëll o Kryeprift, ç’ tropare të të psallim? Yll 
i Orthodoksisë, lëçitës i Trinisë, dhe drita e besnikëve.

LAVDI. Oshënar i trishlumur, Kryeprift edhe Atë, 
bariu i mirë dhe dishepull i Kryebaruit Krisht, që vë 
shpirtin e vetë për dhëntë; ti dhe tani o Shën Grigor, 
kërko me nërmjetime, të na dhurohet përdëllim’ i math.

Tania e Tingëllit, edhe Pasvargjet e TingëUit.

LAVDI, T. T. IV. Gjuha jote e zgjuar për mësim, 
tingëllin në veshët e zëmrës, dhe i ngre shpirtet nga 
gjumi, dhe i shpie në qjell përpara Perëndisë; përandaj
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0 Shën Grigor, çudi e Thesalisë, nërmjeto pa reshtur 
pranë Krishtit, të ndriçohen ata që të nderojnë.

Përlëshorja e Tigëllit; pastaj:

PERLESHORJA E SHEN GRIGORIT, T. T. IV.
ORTHODHOKSIAS 0  FOSTIR

Yll i ndriçim Orthodoks, themeli dhe mësonjës i 
Kishës së Zotit Krisht, o bukuri e murgëve, o përluftar
1 pamundur i theollogëve, çudi po bën o Shën Grigor, 
me ty po mburret qyteti yt, hirin lëçit kudo, pra lut-u 
për ne gjithënjë, të shpëtohen shpirtet tona.

SHKURTORJA, T. T. IV.
PAS TIIPERMAKHO STRATIGO

Organ i shenjtë i Trinisë dhe i Zotit Krisht, ty o 
trumbetë theolloge oshëtitëse, të përhymnojm’ o Shën 
Grigor Kryeprift i lumur. Po si mëndje pranë Mëiidjes 
rri tani në qjell, pra atje na shpjer tani At i shkëlqyer, 
se thërresim sot: Gëzohu Engjëll i Shpirtit Shenjt.

SHTEPIA
Një ëngëll na u-çfaq përmi dhenë, që të na 

lajmëronjë misteret e fshehta të perëndishme, dhe na 
çuditi me zërin ëngjëllor, ndonëse kishte fytyrë 
njerëzore. Pra i thërresim sot: Gëzohu Engjëll i
Shpirtit Shenjt.

SINAKSARI
Gjithë sot, të Dielën e Dytë të Kreshmëve, kujtojmë 

Shën Grigorin Pallamanë, Atin tonë dhe Kryepeshkopin 
e Selenikut.
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Me nërmjetimet e tij, o Perëndi, mëshirona dhe 
shpëtona. Amin.

Pastaj Zbritësoret: “Ja gojën e çel tani.” Pas Dërgimësores 
NgjaUësore, këndohen:

DERGIMESORET, T. II 
PAS TIS MATHITES SINELTHOMEN

Gëzohu mburrj’ e Atërve, gojë prej theollogu, o 
qetësi e murgëve, dhe shtëpi urtësie, o lartësi e mësimit, 
deti i diturisë; gëzohu vegP e veprave, kulmi i theorisë 
dhe mjek me nam, për sëmundjet tona dhe për lëngatat, 
gëzohu Kish’ e Shpirtit Shenjt, At’ i gjallë pas vdekjes.

0  K rijetar i botëve. . . (SMko të Dielën e Orthodoksisë)

LAVDERIMET
Këndohen tetë, domethënë pesë të Tingëllit edhe tri të 

Triodit:

PAS TON URANION TAGMATON, T. I

Në botë shkove një jetë të lumur Engjëlli, tani pra 
me Shenjtorët, lart në qjell po gëzohesh, mi dhenë me 
të butët butë banon, Shën Grigor Kryeprift me nam, 
dhe ke dhuratë çudirash nga Zot’ i Math, q’ ua fal 
mëkatarëve.

Doktrina Orthodoksie mbolle kudo mi dhe, dhe 
gjërnbat e Skëterrës, pa mëshirë i preve, dhe besën e 
vërtet’ e rrite me zell, me vaditjen e fjalëve, dhe një 
qint herë kallinj si një bujk besnik, Perëndis’ i shpure 
lart në qjell.
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Për jetën tënde të lumur Engjëjt’ e qiellit, dhe 
njerëzit e dheut, u-çuditnë pa masë, se trupin e mundove 
rreptë si murk, dhe shkëlqeve si ashkëti, si meshëtar i 
dëgjuar dhe kryeprift, shërbëtor besnik i Zotit Krisht

LAVDI, T. T. I. Për ata që baresin në errësirën e 
mëkatit, linde si dritë o Zoti Krisht, në kohën e 
përkorës. Pra edhe ditën e shënuar të Pësimit tënt, na 
e trego që të të thërresim. Ngjallu o Perëndi, dhe 
mëshirona.

TANI. E përmibekuar je, o Hyjlindëse Virgjreshë . .

Doksollogjia e Madhe. Në Hyrjen Përlëshorja e TingëlM, 
e Shën Grigorit, dhe Shkurtorja “Përlufteshës Gjenerale”

APOSTULLI
Ti, o Zot, ruajna dhe përkrahna.
Shpëto-më, o Zot, se humbi oshënari.
Këndimi prej Letrës së Palit për Efesianët.
Në krye ti, o Zot, e ke themeluar dhenë, dhe qjelli 

është vepër e duarve të tua. Ato do të humbasin, po ti 
do të mbetesh; edhe të gjitha do të vjetërohen si roba; 
edhe do t’i pështjellësh posi një veshje, dhe do të 
ndrohen; po ti je gjithay, edhe vjetet e tua nukë do të 
mbarohen kurrë. Edhe cilit prej Engjëjve i ka thënë 
nonjë herë: “Rri më të djathtën time gjer sa të t’i 
shtronj armiqtë nënë këmbët?” Vallë nukë janë që të 
gjithë shpirte meshëtare, që dërgohen për shërbimin e 
atyre, që kanë për të trashëguar shpëtimin? Perandaj 
duhet t’i vëmë re më tepër ato, që kemi dëgjuar, që të 
mos biem jashtë. Se nëqoftëse fjala e folur prej Engjëjve 
ësht e shigurtë, edhe çdo çbaritje dhe çdëgjim merr një 
çpërblim të drejtë, ahere qysh do të shkapojmë ne, që
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plogëruam një shpëtim aqë të math, i cili u-fol në krye 
prej Zotit, edhe na u-vërtetua prej atyre, që e kanë 
dëgjuar.

UNGJILLI PAS MARKUT
Më atë kohë, Jesuj hyri në Kapemaum, edhe dolli 

fjala që ishte në një shtëpi. Edhe menjëherë u-mblothnë 
aqë shumë njerës sa nukë kishte vënt më as afër derës; 
dhe ua predikonte fjalën. Dhe i vijnë, dhe i sjellin një 
ulok, të cilin e ngrenin katër veta, dhe meqënëqë nukë 
muntnin t’i afrohëshin nga turma, e zbuluan tavanin e 
shtëpisë, ku ishte; dhe passi e hapnë, e zbritnë shtratin, 
mi të cilin dergjej uloku. Dhe Jesuj, kur pa besën e tyre, 
i thotë ulokut: “Bir, të qofshin falur mëkatat.” Edhe 
disa prej Shkronjësve, që rrinin atje, mejtohëshin më 
vetë: “Ç’ janë këto blasfemira, që po flet ky njeri? 
Cili, përveç Perëndisë, munt të falë mëkata?” Dhe 
Jesuj e mori vesh menjëherë që po mejtohëshin kështu 
më vete, dhe u tha: “Përse mejtoheni kështu më vete? 
Ç’ është më lehtë t’i them ulokut, ‘Të qofshin falur 
mëkatat,’ apo t’i them. ‘Ngrehu, merr-e shtratin edhe 
barit.’ Po që ta dini se i Biri i njeriut ka fuqi të falë 
mëkata mi dhenë, (i thotë ulokut): “Ty të them, 
ngrehu, merr-e shtratin, dhe shko në shtëpi.” Edhe 
menjëherë u-ngrit, e mori shtratin, dhe dolli jashtë 
përpara të gjithëve, aqë sa që të gjithë çuditëshin, dhe 
lavdëronin Perëndinë, dyke thënë se “Kurrë nukë kemi 
parë kështu.”

Pastaj vazhdon Mesha e Shën Basilit.



E D IE L A  E  KRYQIT 81

E DIELA E KRYOH
THIRRTORET

Këndohen dhjetë, domethënë shtatë të Tingëllit edhe tri të 
Triodit më Tingëllin Tërthor I:

PAS KHERIS ASKITIKON
Lum’ ti o jetëprurësi Kryq, o i pamundur, flamur i 

besëmirëve, o portë e Parajsës, që ngazëllon çdo besnik, 
ti që Kishën tënde, rreth me mur e mpron; prej teje 
u-batërdis, u-dërmua për gjithënjë, forca e vdekjes, 
u-përpi edhe krejt u-çduk, dhe u-ngritmë ne, që prej 
dheut në qiellin. Arm’ e pakundrështuarshme, armik i 
demonëve, lavdi e çdo oshënari, dhe zbukurim i 
Dëshmorëve; liman i shpëtimit, që i fale tërë botës, 
mëshirë dhe shpëtim.

Lum’ ti o Kryq i Zotit Jesu, që ke larguar, çdo 
mallkim njerëzor prej nesh, o shenj’ e vërtet’ e gazit, që 
po tmerron çdo armik, kur po lartësohesh me nderime 
sot; o ndihm’ e të gjithëve, shigurimi i mbretërve, forc’ e 
priftinjve, bukuri’ e të drejtëve, i shënuari, dhe nga 
tmerr’ i shpëtuari; o shkop i gjithë forcave, prej teje 
po mprohemi, o arm’ e paqes për frikën, që adhurohesh 
prej Engjëjve; lavdia e Krishtit, që i fale tërë botës, 
mëshirë dhe shpëtim.

Lum’ ti që ndrit për çdo verbëri, dhe të sëmurët, i 
shëron dhe të vdekurit, i ngre që nga varret, që na ke 
ngritur dhe ne, të rrëzuar poshtë i çëmuar Kryq; prej 
teje u-çakërdis, forc’ e vdekjes dhe lulëzoj; pavdekësia, 
dhe njeriu u-ngjit në qjell, dhe Satan’ i keq, u-dërmua 
me gjithësej. Sot që po lartëshohesh ti, prej gjithë
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Peshkopëve, e lartësojmë me besë, të lartësuarin përmi 
ty, dhe ty t’ adhurojmë, që i fale tërë botës, mëshirë dhe 
shpëtim.

LAVDI, T. III: O Krisht o Perëndia ynë, që dignove 
kryqësimin vullnetar, për të ngjallur gjindjen njerëzore, 
kij mëshirë për popullin, që vuan në mëkata dhe rezike, 
dhe çlirona nga armiqtë si njeridashës.

Tania e TingëUit, edhe Pasvargjet e TingëUit.

LAVDI DHE TANI: 0  Zot që lëftove me Davidin, 
për të shtypur tiranët, ti përkrah-e popullin tonë, dhe 
përmbys-i armiqtë, me fuqinë e Kiyqit të çëmuar, dhe 
me nërmjetimet e Nënës sate, dhe dhurona përdëllimin 
e math.

Përlëshorja e TingëUit; pastaj:

PERLESHORJA E KRYQIT, T. I.
SOSON KIRIE

Ti shpëtoje Zot, edhe ti bekoje popullin, edhe 
trashëgimin tënt; mundjen edhe triumfin, dhurona 
kundër barbarëve, edhe ruajna shtetin, me poterën e 
Kryqit tënt.

Pastaj këndohet Hyjlindësorja e Tingëllit / :

PAS TU LITHU SFRAJISTHENTOS
Kur tha Gabrieli Gëzohu Virgjëreshë, me zërin tok 

mishërohej, Shpëtimtari dhe Zoti, më ty o ark’ e vyer 
Shën Mari, sikundër tha Profet’ i Math David; u-çfaqe 
më e gjerë se qielli, se mbajte Krijetarin tënt. Lavdi ati 
që banoj në gjirin tënt, lavdi ati që lindi prej teje, lavdi 
ati që na çliroj me lindjen tënde.
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SHKURTORJA, T. R.
Nuk e ruan më një shpatë prej flage, derën e 

Parajsës; se Kryqi e shoj atë zjarr çuditërisht; thumbi 
i vdekjes, dhe mburrja e Ferrit u-thyen, se Krishti u 
thirri, të burgosurve në Skëterrë: Hyni përsëri në 
Parajsë.

SHTEPIA
Pillati nguli tre kryqe në Golgotha, dy për Kusarët 

edhe një për Krishtin. Kur e pa këtë, Satani u tha të 
paudhëve: “Shokë, kush ma nguli këtë shpatë në zëmër? 
Dikush më goditi me një ushtë të drunjtë, dhe ma çori 
krahërorin; më dhëmbin mushkëritë, u-mbyta në gjak, 
dhe jam i shtrënguar ta çlironj Adamin me të bijtë; se 
ky dru i kthen njerëzit përsëri në Parajsë.”

SINAKSARI
Gjithë sot, të Dielën e Tretë të Kreshmëve, krem- 

tojmë Adhurimin e Kryqit të çëmuar dhe jetëbërës.
Me fuqinë e tij, o Krisht, o Perëndi, ruajna nga 

influenca e të paudhit, edhe vlerësona t’i adhurojmë 
Pasionet e tua dhe Ngjalljen jetëbërëse, passi t’i 
kapërcejmë faqebardhë Kreshmët, edhe mëshirona si i 
mirë dhe njeridashës.

Pastaj Zbritësoret: “Ja gojën e çel tani.” Pas Dërgimësores 
NgjaUësore, këndohen:

DERGIMESORET, T. n  
PAS TIS MATHITES SINELTHOMEN

Ejani adhurojeni, Kryqin e Shpëtimtarit, që po 
kremtojmë sot me gas, dhe me mall o besnikë. ejani
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përshëndosheni, Zotin qe dyke dashur, u-mbërthye për 
ne mi të, lutjuni që t’ arrijmë me ngazëllim, ta kremtoj- 
më Pashkën e lavdëruar, dhe Ngjalljen e tridiçime, të 
Jesujt faqebardhë.

0  Krijetar i botëve, o Zot i gjithësisë, prej Shën 
Marisë more trup, dhe njeri pa ndryshuar, për njerëzit 
na u-bëre, na përsërite shpirtin, të prishur prej mëkata- 
ve, ti që linde prej Nëne çuditërisht, pra thërresim 
besërisht që të gjithë, me lavdërim dhe brohori: Zonj’ 
e jetës gëzohu.

LAVDERIMET
Këndohen pesë të Tingëttit edhe tri të Përshëmbëllta të 

Triodit më Tingëttin Tëthor IV :

PAS 0  TU PARADHOKSU THAVMATOS

Ç’ është kjo çudi dhe kjo habi! Ja jetëprurësi 
dru, Kryq’ i Shenjtë i Zotit Krisht, po ngrihet me 
lavdërim, dhe kremtohet me lartësim; e lavdërojnë, 
anët e botëve, edhe tmerrohet tuf’ e demonëve; o ç’ farë 
dhurëti, është kjo për njerëzit me të o Krisht, shpirtet 
tona i shpëto, o i mëshirëshmë.

Ç’ është kjo çudi dhe kjo habi: Si rush të kuq 
jetëplot, e ka mbajtur të Lartin Zot, me gozhda mi 
duartë, Kryq’ i Shenjtë që ngrihet sot; kështu na hoqi, 
Zoti në gji të tij, dhe u-dërmua, vdekja me gjithësej; o 
Kryq i Zotit Krisht, që na shpie në Parajsën lart në 
qjell, dhe pavdekësi na jep, lavdi më ty o Zot.

Ç’ është kjo çudi dhe kjo habi: Kryqi zgjeron edhe 
zgjat, dhe arrin gjer në qiellin, se me hir të hyjëshmë, 
tërë botën e shenjtëron, me të dërmohen, kombet e
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egëra, me të forcohen, fronet e mbretërve. 0  shkall’ e 
hyjëshme, me të cilën ngjitemi në qjellin lart, dhe 
këndojmë besërisht: Lavdi më ty o Krisht.

LAVDI, T. T. IV: Zot i gjithësisë na mësoj, të 
mos mburremi si Farisianët e paudhë, po të jemi të 
përunjur si ay vetë, që zbriti gjer në Kryqin dhe në 
vdekjen. Pra le ta përhirojmë, dhe le t’i themi tok me 
Publikanin: 0  Zot që pësove për ne, shpëtoji shpirtet 
tona.

TANI. E përmibekuar je, o Hyjlindëse Virgjëre- 
shë............

Doksollogji e Madhe. Kur këndohet “Shenjt Perëndi,” 
Prifti e temjanis Kryqin e Çëmuar në alltar, e merr në një dhisk 
me lule mi krye, del nga dera e veriut, me llambadhe dhe 
temjanioa përpara, vjen në mes të Kishës, ku është një tryezë 
e stolisur, dhe e rrotuUon tri herë, pastaj, dyke shikuar nga 
lindja, thotë:

PRIFTI: Urtësi, o të drejtë.
Pastaj Prifti e vë Kryqin mi tryezën, dhe e temjanis 

kryqthi, dyke kënduar Troparin pasonjës një herë:

PERLESHORJA E KRYQIT, T. I.
SOSON KIRIE.

Ti shpëtoje Zot, edhe ti bekoje popullin, edhe 
trashëgimin tënt; mundjen edhe triumfin, dhurona 
kundër barbarëve, edhe ruajna shtetin, me poterën e 
Kryqit tënt.

Vailet e përsëritin nga një herë. Pastaj Prifti këndon një 
herë në TingëUin I I :
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TON STAVRON SU PROSKINUMEN
Kryqin tënt e adhurojm’ o Kryezot, dhe Ngjalljen 

tënde të Shenjtë lavdërojmë.
Vallet e përsëritin nga një herë. Pastaj Prifti dhe populii 

e përshëndoshin Kryqin, dhe VaUet këndojnë këto Tropare në 
TingëUin II:

PAS IKOS TU EFRATHA
Kryqi kremtohet sot, si druri jetëprurës, ku Krishti 

u-mbërthye, dhe nga mallkim’ i vjetër, shpëtoj të gjithë 
njerëzit.

Sot adhurojeni, me mall dhe besë Kryqin, dhe 
madhështoni Krishtin, që zbriti përmi dhenë, për hirin 
e besnikëve.

O Kryq i Zotit Krisht, mburonjë dhe përkrahje, 
fortes’ e patronditur, dhe mprojtës i patundur, shpëtim 
i gjithë njerësve.

LAVDI DHE TANI. Ejani me gëzim, dhe Kiyqin 
e Çëmuar, ku u-mbërthye Krishti, dhe na shpëtoj nga 
Ferri, me besë përshëndosheni.

Pastaj nis Mesiha e Shën BasUit. Në Hyrjen këndohet 
Përlëshorja e Tingëllit, pastaj:

PERLESHORJA E KRYQIT, T. I.
SOSON KIRIE

Ti shpëtoje Zot, edhe ti bekoje popullin edhe 
trashëgimin tënt; mundjen edhe trimnfin, dhurona 
kundër barbarëve, edhe ruajna shtetin, me poterën e 
Kryqit tënt.

Përlëshorja e Shenjtit të Kishës; pastaj:
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SHKURTORJA, T.T.IV.
TI IPERMAKHO STRATIGO

Përlufteshës gjenerale këngët mundëse,
Si përhirim që e shpëtove prej tmerreve,
Populli yt po të përshkuan, o Virgjëreshë;
Po sikundër ke fuqi të palëftuarshme,
Prej çfarëdo reziku shpëto-më,
Se po të thërres: Gëzohu, nuse e panusëruar.

Në vëndin e Hymnit Trishenjtor, këndohet:

Kryqin tënt e adhurojm’ o Kryezot, dhe Ngjalljen 
tënde të Shenjtë lavdërojmë. (3 herë)

Lavdi Atit edhe Birit edhe Shpirtit të Shenjtë.
Tani dhe përherë dhe në jetët e jetëve, Amin.
Dhe Ngjalljen tënde të Shenjtë lavdërojmë.
Kryqin tënt e adhurojm’ o Kryezot, dhe Ngjalljen 

tënde të Shenjtë lavdërojmë.

APOSTULLI
Shpëtoje popullin tënt, o Zot, edhe bekoje trashë- 

gimin tënt.
Ty po të thërres, o Zot, o Perëndia im.
Këndimi prej Letrës së Palit për Hebrenjtë.
Vëllezër, le ta ruajmë besën, se kemi një Kiyeprift 

të Math, i cili shkoj në qjell, Jesunë, të Birin e Perëndi- 
së; se nukë kemi një Kryeprift, që nukë dhëmshërohet 
për dobësitë tona, po të çprovuar më të gjitha, me 
shëmbëllsinë tonë, pa mëkata. Pra le t’i afrohemi 
fronit të hirit me kuxim, që ta marrim mëshirën dhe 
hirin si ndihmës të mirëkohëshme. Se çdo kryeprift, i
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cili merret prej njerësve, vëndoset për njerëzit përpara 
Perëndisë, që të blatonjë dhurata dhe therore për 
mëkatat, që të jetë zëmërgjerë për të paditurit edhe për 
të arratisurit, se edhe ay vetë ka dobësira; dhe për këtë 
arësye detyron të blatonjë dhurata për mëkatat edhe për 
veten e tij edhe për popullin. Edhe këtë nder nuk e 
merr njeriu prej vetiu po i thirrur prej Perëndisë si 
Aaroni. Kështu edhe Krishti nuk u-lavdërua prej vetiu, 
kur u-bë kryeprift, po prej ati, që i th a : “Ti je im-Bir, 
unë sot të kam lindur; ti je prift për jetë pas urdhërit 
të Melkishedekut.”

UNGJILLI PAS MARKUT
Zoti tha: Ay, që do të vinjë pas meje, le ta

mohonjë veten, dhe le ta ngrerë kryqin e vetë, dhe le të 
më bjerë pas. Se ay, që do ta shpëtonjë jetën e vetë, do ta 
humbasë; po ay, që do ta humbasë jetën për mua dhe 
për Ungjillin, ay do ta shpëtonjë. Se ç’ dobi do të ketë 
njeriu, në fitoftë botën e tërë dhe në humptë shpirtin e 
vetë? Se nukë ka asnjë çmim, me të cilin ta blemë 
shpirtin prapë. Pra, kush të ketë turp për mua dhe për 
fjalët e mia në këtë brez mëkatar, edhe i Biri i njeriut 
do të ketë turp për atë, kur të vinjë me lavdinë e Atit i 
rrethuar prej Engjëjve të shenjtë. Edhe u thoshte: “Me 
të vërtetë po ju them se disa prej atyre, që ndodhen 
këtu, nukë do ta ngjërojnë vdekjen, dhe do ta shikojnë 
të gjallë Mbretërinë e Perëndisë, kur të vinjë me fuqi.”

Pastaj vazhdon Mesha e Shën Basilit.

KUNGATORE
Drita e fytyrës sate u-shënua përmi ne, o Zot. 

Alilluia, alilluia, alilluia.
Në vënt të “Pamë Dritën,” këndohet përlëshorja e Kryqit.
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E DIELA IV E KRESHMEVE
THIRRTORET

Këndohen dhjetë, domethënë shtatë të Tingëllit edhe tri të 
Përshëmbëllta të Triodit më TingëUin Tërthor IV :

PAS 0  TU PARADHOKSU THAVMATOS
Atë Shën Joan o ashkëti, zgjedhën e Zotit Jesu, 

përmi supet me gas e ngre, dhe me Kryqn’ e shtrin 
përdhe, kryelartin Satan të zi, dhe me banorë, çdo 
shkretëtir’ e mbush, me manastire, murgë dhe ashkëtinj. 
Lum’ ti o Oshënar, o lavdi e kllogjërve, pra Zotit Krisht, 
lutu-i për gjithë ne, që të shpëtohemi.

Atë Shën Joan o ashkëti, për të fituar në qjell, 
lumërin’ e përjetshime, në varrin i gjallë hyn, frikë s’ ke 
prej demonëve, dhe kërcënimet, s’ ua përfill aspak, dhe 
faqebardhë, del me të falurat; o trim i shpirteve, 
kryetar i murgëve, pra Zotit Krisht, lutu-i për gjithë ne, 
që të shpëtohemi.

Atë Shën Joan i Atërve, si ashkëti të Jesujt, të 
nderojm’ e të falemi, shkove shkretëtirave, si në dasmë 
me ngazëllim, edhe u-bëre, prijës i murgëve, pra të 
thërresim, me brohori dhe nder: Lum’ ti o Shën Joan, 
o lavdi e kllogjërve, pra Zotit Krisht, lutu-i për gjithë 
ne, që të shpëtohemi.

LAVDI, T.T.I. Atë Oshënar, e dëgjove zërin e 
Zotit, e neverite botën, pasurinë dhe lavdinë, dhe kështu 
u thërrisnje të gjithëve. Dojeni Perëndinë, dhe do të 
gjeni hir të përjetmë, kur të këthehet me lavdi, me të 
gjithë Shenjtorët; me lutjet e tyre o Krisht, ruaji dhe 
shpëtoji shpirtet tona.

Tania e TingëUit, edhe Pasvargjet e Tingëllit.
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LAVDI, T. II: Engjëllin përmi dhe, Joanin 
ashkëtinë, që mbolli shkretëtirën, dhe rriti dhënt’ e 
Krishtit, kremtojeni me brohori.

Tania e Tingëllit, Përlëshorja e Tingëllit, pastaj:

PERLESHORJA E SHEN JOANIT, T. T. IV.
PAS TES TON DHAKRION SU

Me lote derdhur si rrëke, shkretëtirën e that’ e 
vadite për lërim, dhe me vajtim dhe psherëtim, gjer në 
qint herë pemë mblodhe për çdo mundim; u-çfaqe pra 
si yll, dhe e ndriçove botën me çdo çudi, Joan i Shenjtë 
Atë dhe Oshënar, lutju Zotit Krisht Perëndi, të 
shpëtohen shpirtet tona.

Pastaj këndohet Hyjlindësorja e TingëUit Tërthor IV:

TANI. Ti që linde për ne prej Virgjëreshës, dhe 
durove kryqësimin o i Mirë, që plaçkove vdekjen me 
vdekje, dhe u-ngjalle si Perëndi, mos i harro ata që 
gatove me dorën tënde, po tregoje njeridashjen si më- 
shirëplot, prit-e Nënën Hyjlindëse, që nërmjeton për ne, 
dhe shpëtoje o Shpëtimtar, popullin e dëshpëruar.

SHKURTORJA, T. IV 
PAS EPEFANIS SIMERON

Më të lart’ o Shën Joan, Zoti të ngriti, si një yll të 
qiellit, që tërë botën e ndriçon, me predikimin e fjalëve, 
i lavdëruar Mësonjësi i Kishëve.

SHTEPIA
U-tregove tempulli i Perëndisë, o Atë, i stolisur me 

virtuta të larta, predikove besën, shpresën dhe dashuri- 
në, dhe rrotje mi dhenë si një Engjëll, dhe u-lartësove
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me përunjësinë, me urtësinë dhe me trimërinë. Përandaj 
trashëgove lumëritë qjellore, o Atë Shën Joan Oshënar, 
i lavdëruar Mësonjës i Kishëve.

SINAKSARI
Gjithë sot, të Dielën e Katërtë të Kreshmëve, 

kujtojmë Shën Joanin, Atin tonë Oshënar, Shkronjësin 
e Shkallës.

Me nërmjetimet e tij, o Perëndi, mëshirona dhe 
shpëtona. Amin.

Pa&taj Zbritësoret: “Ja gojën e çel tani.” Pas Dërgimësores 
Ngjallësore, këndohen:

DERGIMESORET, T. II.
PAS TIS MATHITES STNELTHOMEN

Dëgjove Zotin Krisht o Shenjt, e neverite botën, 
shkove në shkretëtirë, dhe e lërove me lote, mbolle kudo 
virtuta, Mësonjës i besnikëve, shkrove Shkallën e 
Fjalëve për shpëtim, edhe për pendim të çdo mëkatari, 
predikator i Kishëve, lëçitës i Ungjillit.

0  Krijetar i botëve. . . . (Shiko të Dielën e Ortho- 
doksisë)

LAVDERIMET
Këndohen Vargëzimet e Tingëllit, edhe Lavdia e ditës:

LAVDI, T. L Ejani të punojmë në vreshtën misti- 
ke, dhe le të sjellim pemë pendimi, jo me të ngrëna dhe 
me të pira, po me lutje dhe me agjërime, dyke lëruar 
virtuta; se Zoti i pëlqen këto vepra, dhe i çpërblen me 
denarin, dhe na i lan shpirtet nga detyrat e mëkatit, si 
i vetëmi mëshirëplot.
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TANI. E përmibekuar je, o Hyjlindëse Virgjëre 
shë...........

Doksollogjia e Madhe. Në Hyrjen këndohet Përlëshorja e 
Tingëllit, e Shën Joanit, edhe Shburtorja “Përlufteshës 
GjeneraXe.”

Zoti do t’i japë forcë popullit të vetë.
Lavdërojeni Zotin, o bij Perëndie.
Këndimi prej Letrës së Palit për Hebrenjtë.
Vëllezër, Perëndia, kur iu-betua Abrahamit, meqë- 

nëqë nukë kishte asnjë më të math, u-betua mi veten e 
tij, dyke thënë: “Shigurisht me bekime do të bekonj, 
dhe me shtime do të shtonj.” Dhe kështu ay bëri zëmër 
të gjerë, dhe e fitoj zotimin. Se njerëzit betohen mi 
emrin e një më të madhi, dhe beja është një shiguri, 
dhe u jep funt kundrështimeve të tyre. Për këtë gjë, 
Perëndia, dyke dashur t’u tregonjë trashëgimtarëve 
zotimin, që bëri një vëndim të patundur, ua shiguroj me 
be. Pra nga këto dy gjëra të patundura, nga Perëndia 
dhe nga beja e tij, kemi një ngushëllim të fortë dhe një 
shpresë të shëndoshë ne, të cilët kemi përikur nënë hien 
e tij. Dhe këtë e kemi si një ankër të shigurtë dhe të 
patundur, të shpirtit, e cila hyn përtej kurtinës në 
Shenjtëroren, ku hyri më parë Jesuj për ne, kur u-bë 
kryeprift për jetë pas urdhërit të Melkishedekut.

UNGJILLI PAS MARKUT

Më atë kohë, një njeri iu-afrua Jesujt, edhe i ra më 
gjunjë, dhe i thoshte: “Mësonjës, të kam prurë tim-bir, 
i cili ka një demon të pagojë; dhe kur e zë, e shkunt, 
edhe shkumbëzohet, edhe kërcëllen dhëmbët, edhe
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thahet; edhe u thashë dishepujve të tu që tja nxjerin, 
po nukë muntnë.” Dhe Jesuj u-përgjeq, edhe i th a : “0  
brez i pabesë, gjer kur do të jam me ju? Gjer ku do tju 
duronj? Silleni këtu.” Edhe ia suallnë; dhe demoni, 
kur e pa Jesunë, menjëherë e shqeu djalin, edhe ra 
përdhe, edhe rugullizej i shkumbëzuar. Dhe Jesuj e 
pyeti t’ atin: “Sa kohë ka që i ngjan kjo gjë?” Edhe i-ati 
u-përgjeq. “Qëkur ishte i vogël; dhe shumë herë e ka 
hedhur në zjarr edhe në ujë që ta humbasë; po nëqoftë- 
se e ke në dorë, ndih-na, kij mëshirë për ne.” Edhe 
Jesuj i foli kështu: “Nëqoftëse ke besë, të gjitha janë 
të mundura për njerinë, i cili beson.” Edhe menjëherë 
i-ati i djalit thirri me lot, edhe i th a : “O Zot, besonj; 
ndihmoje pabesinë time.” Dhe Jesuj, kur pa që po 
mblidhej gjindja, e qërtoj demonin e paudhë, dhe i th a : 
“Demon i pagojë dhe i shurdhër, unë të urdhëronj: Dil 
prej tij, edhe mos i hyr brënda më.” Edhe demoni, passi 
bërtiti, dhe e shqeu shumë, dolli, dhe djali u-bë si i 
vdekur, aqë sa shumë thoshin që vdiq. Edhe Jesuj e 
zuri për dore, dhe e çoj, edhe ay u-ngrit. Edhe kur hyri 
në shtëpi, dishepujtë e pyesnin mënjanë: “Përse nukë
muntmë ta nxirnim ne?” Edhe Jesuj u-përgjeq: “Ky 
soj nukë munt të nxiret me tjatër mënyrë veçse me lutje 
dhe me agjërime.” Dhe duallnë s’andejmi, dhe shkonin 
nëpër Galilenë; dhe nukë deshte që ta dinte njeri. Se 
i mësonte dishepujtë, dhe u thoshte: “Se i Biri i njeriut 
përipet në duart’ e njerësve, dhe do ta vrasin; dhe passi 
të vrasin, do të ngjallet më ditën e tretë.”

Pastaj vazkdon Mesha e Shën BasiUt.
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SHERBESA E HYMNIT AKATHIST
Kjo Shërbesë mbahet të Prëmten e Javës së Pestë të 

Kreshmëve mbrëmane. Këndimet vazhdojnë si në Përshën- 
doshjet I gjer në funt të Simbolit të Besës. Pastaj pa zë :

Ti me të vërtetë meriton, lavdërime ti o Virgjërshë: 
Ti je më e lumura, dhe më e ndriçimja, ti je Nën’ e Zotit 
Jesu Krisht; ti je e nderuar mi Kerubim, dhe e lavdëruar 
pa përqasje mi Serfim; ti me të vërtetë linde Fjalë 
Perëndinë. Pra ty të madhështojmë, Zonjë Hyjlindëse.

Pastaj këndohet dy herë ngadale dhe një herë shkurtër:

PERLESHORJA, T. T. IV 
TO PROSTAKHTHEN MISTIKOS

Si mori vesh porrosin’ e perëndishme, Engjëlli 
zbriti në banesën e Josefit, dhe ia pruri Marisë mënjëherë 
lajmën. E epi me bashkëzbritjen qjellin mi dhe, kur hyri 
i pandryshuar në gjirin tënt, dhe atë kur e shoh me sy, 
të mishëruar si rob, çuditem dhe të thërres me zë, 
Gëzohu nuse e panusëruar. (3 herë)

Pastaj Prifti shkon përpara Korës së Shen Marisë, e tem- 
janis tri herë, dhe këndon Stanzën e Parë të Përshëndoshjeve:

STANZA E PARE
PRIFTI: Engjëlli kryetar u-dërgua prej qjellit, që 

t ’i thotë Virgjëreshës: “Gëzohu!” Dhe kur të pa që u- 
mishërove bashkë me zërin ëngjëllor, çuditej dhe 
qëndronte, dyke i thirrur kështu:

Gëzohu ti, me anën e së cilës do të shkëlqenjë gazi; 
gëzohu ti, me anën e së cilës do te humbasë mallkimi.
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Gëzohu, o ndjellje e Adamit të rënë; gëzohu, o 
çpërblim i loteve të Evës.

Gëzohu, o lartësirë ku mëndjet njerëzore nuk 
arrijnë dot; gëzohu, o thellësirë, ku sytë a Engjëjve nukë 
shikojnë dot.

Gëzohu, se je froni i Mbretit; gëzohu, se e mban atë, 
që i mban të gjitha.

Gëzohu, o yll, që siell diellin; gëzohu, o Nënë, që 
mishëron Perëndinë.

Gëzohu ti, me anën e së cilës përsëritet natyra; 
gëzohu ti, me anën e së cilës foshnjërohet Krijetari.

Gëzohu, nuse e panusëruar.

KORI: Gëzohu, nuse e panusëruar.
PRIFTI: Dyke parë veten të kulluar e Shënjta, i 

thotë me kuxim Gabrielit: Lajma jote e çudiçime më 
duket e pabesuarshme për shpirtin. Se qysh po flet për 
një foshnjëlindje të pafarëshme, dyke thirrur: Alilluia.

KORI: Alilluia.
PRIFTI: Dyke kërkuar të mësonjë dijë të paditur, 

Virgjëresha i thirri meshëtarit: “Si ësht e mundur që të 
lindë një bir prej një gjiri virgjëror? Thuaj-më.” Dhe 
ay i tha me frikë, dyke thirrur kështu:

Gëzohu, o nisjatore e një këshille të fshehtë; 
gëzohu, o besë e atyre, që falen në heshtje.

Gëzohu, o parëthënje e çudive të Krishtit; gëzohu, 
o nisje e doktrinave të tij.

Gezohu, o shkallë qjellore, me të cilën zbriti 
Perëndia; gëzohu, o urë, që shpie prej dheut në qjell.
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Gëzohu, o çudi e shumëfamëshme e Engjëjve; 
gëzohu, o plagë e shumëvajtuarshme e demonëve.

Gëzohu ti, që linde dritën pa tregim; gëzohu ti, që 
nukë dhe nonjë shpjegim.

Gëzohu ti, që kapërcen dijën e të urtëve; gëzohu ti, 
që ndriçon mëndjen e besnikëve.

Gëzohu, nuse e panusëruar.

KORI: Gëzohu, nuse e panuseruar.

PRIFTI: Fuqia e të Lartit e hiesoj ahere të pamar- 
tuarën për foshnjëlindje, dhe e çfaqi gjirin e saj të 
mirëpemëshmë, si një arë gazmore për të gjithë ata, që 
duan të korin shpëtimin, dyke kënduar kështu: Alilluia.

KORI: Alilluia.

PRIFTI: Dyke patur gjirin hyjpritës, Virgjëresha 
rendi tek Elisabeta; dhe foshnja e asaj gëzohej, dyke e 
marrë vesh përshëndoshjen; dhe me këcejtje, si me 
këndime, i thërriste Virgjëreshës.

Gëzohu, o hardhi me fletë të pafishkura; gëzohu, 
o arë me pemë të fjeshta.

Gëzohu ti, që lulëzove bujkun njeridashës; gëzohu 
ti, që mbive mbjellësin e jetës.

Gëzohu, o arë, që solle plotësi mëshirash; gëzohu, 
o tryezë, që mban lirësinë e ndjesave.

Gëzohu, se lulëzon luadhin e dëfrimit; gëzohu, se 
gatit limanin e shpirteve.

Gëzohu, o temjan i mirëpritur i nërmjetimit; gëzohu, 
o ndjesë e tërë botës.
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Gëzohu, o mirëdashje e Perëndisë për njerëzit; 
gëzohu, o kuxim i njerësve përpara Perëndisë.

KORI: Gëzohu, nuse e panusëruar.
PRIFTI: Dyke patur përbrënda një shqotë prej 

mejtimesh të dyshimta, Josefi i urtë u-trubullua, dyke 
parë ty të pamartuarën, dhe dyke të kujtuar martesëv- 
jedhëse; po kur e mësoj mishërimin prej Shpirtit të 
Shenjtë, tha: Alilluia.

KORI: Alilluia.

Pastaj këndohet Kanuni më TingëUin IV:

ANIKSO TO STOMA MU 
KENGA I

Ja gojën e çel tani, i frymësuar prej Shpirtit Shenjt, 
dhe këngë do t’i këndonj, Nënës së Madhe mi fron, dhe 
do ta kremtonj, me valle buzëqeshur, me zë do t’i çpall 
kudo, gjithe çudit’ e saj.

Si libër të Zotit Krisht, të hirësuar prej Shpirtit 
Shenjt, të pa Krye-ëngjëlli, Mari Hyjlindëse, dhe të tha 
kështu: Lum’ ti që sjell gëzimin; mallkimi stërgjyshë- 
ror, prej teje tani u-çduk.

Adamin e ngrite lart, o Virgjëreshë Hyjlindëse, dhe 
Ferrin e shtrin përdhe, o Zonj’ e Shenjtë Mari, lum’ ti o 
pallat, i Zotit edhe Mbretit, lum’ ti o i zjarrti fron, i 
perandorit Krisht.

Gëzohu o lindëse e të pafishkurit trëndafil, gëzohu 
se ti po rrit, mollën e erëshme, lul' e qjellshime, e Zotit 
edhe Mbretit, lum’ ti o Hyjlindëse, Zonjë shpëtonjëse.
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Thesar i virtutave, që na ke ngritur prej varreve, 
edhe prej kufomave, Zonjë Hyjlindëse, lule dhe zambak, 
aromë për besnikët, temjan i mirerëshmë, myrr’ e 
paçmuarshme.

ZBRITESORE I

Ja  gojën e çel tani, i fiymësuar prej Shpirtit 
Shenjt.. . .

KENGA m

O Zonjë dhe Nën’ e Perëndisë, burim i pasosur 
jetësor, ti shiguroji gjith’ ata, që të këndojnë plot me 
zell, dhe lart në qjell ku mbretëron, kurorëzoji me çdo 
lavdi.

Kallinë qjellor ti na ke mbirë, si arë pa bujë dhe pa 
lërim, lum’ ti alltar i shpirtëshmë, ku buk’ e jetës na u-vu, 
lum’ ti burim i ujëve, që japin jetë Hyjlindëse.

Mishqerrë që demin na ke lindur, qjellor për 
besnikët pa cënim, lum’ ti o del’ e hyjëshme, se qengjin 
Perëndi na dhe, mëkatin botëror që ngre, gëzohu Zonje 
nërmjetëse.

Gëzohu mëngjez i ditës sonë, që Diellin solle Jesu 
Krisht, për botën dritë dhe për ne, dhe errësirë s’ le mi 
dhe, dhe Ferrin e demonëve, e çkatërrove për gjithënje.

Gezohu o derë shpëtimtare ku Fjala dhe Bir, i 
vetëm shkoj, Ferrit ia theve dyertë, me lindjen e 
çlironjësit, gëzohu port’ e hyjëshme, dhe shpëtimtare e 
ndriçime.
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ZBRITESORE, m

O Z onjë dhe Nën’ e Perëndisë___

SHKURTORJA, T T IV

Përlufteshës gjererale këngët mundëse
Si përhirim që e shpëtove prej tmerreve,
Populli yt po të përshkruan, o Virgjëreshë;
Po sikundër ke fuqi të palëftuarshme
Prej çfarëdo reziku shpëto-më,
Se po të thërres: Gëzohu, nuse e panusëruar.

Pastaj Prfti shkon përpara Korës së Shën Marisë, e tem- 
janis tri herë, dhe këndon Stanzën e Dytë Përshëndoshjeve:

STANZA E DYTE

PRIFTI: Barinjtë i dëgjuan Engjëjtë, që e hymonin 
ardhjen trupërishte të Krishtit; edhe rentnë pranë 
Bariut, të cilin e gjetnë si një Qënq të pacinuar, të rritur 
në gjirin e Marisë, të cilën e hymnuan dhe i thanë.

Gëzohu, o Nënë e Qengjit edhe Bariut; gëzohu, o 
hoborr i dhënve të arësyshme.

Gëzohu, o mprojtëse kundër armiqve të padukur; 
gëzohu, o hapëse e dyerve të Parajsës.

Gëzohu, se qjelli gëzohet me dhenë; gëzohu, se 
njerëzit këcejnë tok me Engjëjtë.

Gëzohu, o gojë e paheshtur e Engjëjve; gëzohu, o 
kuxim i pamundur i Athloforëve.

Gëzohu, o themeli e patundur e besës; gëzohu, o 
shilë e shkëlqyer e hirit.
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Gëzohu ti, me anën e së cilës u-çvesh Ferri; gëzohu 
ti, me anën e së cilës u-veshmë me lavdi.

Gezohu, nuse e panusëruar.
KORI: Gëzohu, nuse e panuseruar.
PRIFTI: Kur e panë yllin hyjrendës, Magët pasuan 

dritën e tij; dhe me atë kandil e kërkonin mbretin e 
fortë, dhe kur e arrinë të paarririn, u-gëzuan, edhe 
thirrnë; Alilluia.

KORI: Alilluia.
PRIFTI: Djemat e Khaldenjve e panë në duart e 

Virgjëreshës atë, që gatoj me dorë njerëzit: edhe e 
njohnë që ishte Zot, megjithëqë kishtë marrë fytyrë 
robi, dhe rentnë që t’i blatojnë dhurata dhe t’i thërresin 
së bekuarës:

Gëzohu, o Nënë e Yllit të paperënduar; gëzohu, o 
agim i ditës mistike.

Gëzohu ti, që shove furrën e gënjeshtrës; gëzohu 
ti, që ndriçon dishepujt’ e Trinisë.

Gëzohu ti, që e zbrite nga fuqia tiranin çnjerëzor; 
gëzohu ti, që na çfaqe Krishtin njeridashës.

Gëzohu ti, që na çpërbleve nga feja barbare; 
gëzohu ti, që na shpëtove nga lloma e mëkatave.

Gëzohu ti, që e pushove adhurimin e zjarrit; gëzohu 
ti, që e shuan flagën e pasioneve.

Gëzohu, o udhëheqëse e urtë e besnikëve; gëzohu, 
o dëfrim i gjithë brezave.

Gezohu, nuse e panusëruar.
KORI: Gëzohu, nuse e panusëruar.
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PRIFTI: Magët u-bënë lëçitës hyjprurës, dhe
u-kthyen në Babillonë, dhe ta mbaruan profetinë, dhe të 
lëçitnë si Krisht për të gjithë, dhe e lanë Herodin si një 
llafazan, i cili nukë dinte të këndonte: Alilluia.

KORI: Alilluia.
PRIFTI: Shkëlqeve në Egyptë dritën e së vërtetës, 

dhe dbove errësirën e gënjeshtrës; se idhullat e saj 
u-rrëzuan, se nuk e duruan fuqinë tënde; dhe ata, që 
shpëtuan prej tyre, i thërrisnin Hyjlindëses.

Gëzohu, o lartësim i njerësve, gëzohu, o rrëzim i 
demonëve.

Gëzohu ti, që shkele arratinë e gënjeshtrës; gëzohu, 
ti, që nxore në shesh prallat e paganizmës.

Gëzohu, o det, që mbyte Faraonin mëndor; gëzohu, 
o shkëmp, që vadite ata, që kishin etje për jetë.

Gëzohu, o kollonë e zjarrtë, që udhëheqq ata, që 
ndodhen në errësirë; gëzohu, o mbulesë e botës, më e 
gjerë se reja.

Gëzohu, o zëvëndëse e ushqimit të mannës; gëzohu, 
o meshëtare e dëfrimit të shenjtë.

Gëzohu, o dhe i zotimit; gëzohu, o burim i 
qumështit edhe i mjaltës.

Gezohu, nuse e panusëruar.
KORI: Gëzohu, nuse e panusëruar.
PRIFTI: Kur gatitej të largohej nga jeta e tanishme 

gënjeshtare, Simeoni të priti si foshnjë në pëqi, po të 
njohu si Perëndi të mbaruar; dhe u-çudit për urtësinë 
tënde të patreguar, edhe th irri: Alilluia.

KORI: Alilluia.
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Pastaj Vallja e Dytë nis Këngën IV të Kanunit:

KENGA IV

Ti që rri midis lavdisë, përmi fronin e hyjëshmë, 
nga një re e lehtë, ardhe o Jesu i përjetëshmë, dhe na 
shpëtove me dorën jetëdhënëse, të thërresim pra: Nder 
dhe lavdi gjithënjë mi ty.

Me këndime dhe me besë, të thërresim Hylindëse, 
lum’ ti mal i Shenjte, i hiesuar prej Shpirtit Shenjt, 
lum’ ti kandil dhe shtëmbë mannaprurëse, që i ëmbëlson, 
ndjenjat e gjithë besnikëve.

Mëshironjëse e botës, Virgjëreshë Hyjlindëse, lum’ 
ti shkall’ e shenjtë, që nga dheu shpie në qjell me hir, 
lum’ ti o urë që prier lavdëronjësit, që prej varreve, lart 
në Parajsën e Engjejve.

Më e lartë prej çdo qjelli, Shpëtimtarin e njerësve, 
ti në gjin’ e shenjtë, e ke mbajtur Zonjë Hyjlindëse, lum’ 
ti që ngjeve me gjakun robën ndritëse, dhe shkëlqenjëse, 
të Kumandarit të Forcave.

Iigjëvënësin ke lindur, Virgjëreshë Hyjlindëse, që 
paligjësitë, ua fal të gjithëve darovisht; o lartësi pa 
kufi o thellësi pa funt, nërmjetonjëse, ti na ke ngritur 
në qiellin.

Ty që mplekse për njerinë, një kurorë të qjellshime, 
ty të përhymnojmë, lum’ ti Virgjëreshë Hyjlindëse, lum’ 
ti fortesë dhe mprojtje e të gjithëve, o përkrahëse, 
streh’ e përikje e besnikeve.

ZBRITESORE IV

Ti që rri midis lavdisë, përmi fronin e hyjëshmë.. . .
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KENGA V

Të gjith’ i habite ti, me një çudi dhe një lavdi: Ti 
o Virgjëresh’ e pamartuar, Zotin e botës që mbretëron 
lart në qjell, si një bir e mbajte në pëqi, dhe shpëtim 
që lartazi, u dhurove besnikëve.

0  Zonjë Hyjlindëse, që linde udhëheqësin, ti na ke 
shpëtuar nga përmbytja, ne mëkatarët dhe të pavyerit, 
Nus’ e Perëndisë Shën Mari, lum’ ti o Hyjpritëse, Nën’ 
e Zotit të gjithave.

Kështjella e njerësve, gëzohu o Hyjlindëse, vënd’ i 
shenjtërimit dhe lavdisë, vdekja e Ferrit o Nus’ e 
ndriçime, o gëzim i Engjëjve në qjell, lum’ ti o përkra- 
hëse, e të gjithë besnikëve.

O fron që shkëlqen dhe ndrit, me Fjalën e përjet- 
ëshme, lum’ ti o Parajsë shpirtërore, që ke në qëndrë 
Zotin e jetëve, që i ëmbëlson edhe i ngjall, gjithë të 
gëzuarit, me kungatën e qjellshime.

Prej teje forcohemi, thërresim pra me zë të m ath: 
Lum’ ti o qytet i Mbretit tonë, e lavdëruar prej gjithë 
brezave, dhe prej gjithë kishëve kudo, mal i lartë gjer 
në qjell, det pa funt edhe pa kufi.

Pallat i djamanteve, të çmuar o Hyjlindëse, ti që 
na dhuron margaritarin, Fjalën e Atit dhe Shpëtimtarin 
Krisht, ti me Perëndinë i pajton, gjithë lumëronjësit, 
që të lusin besnikërisht.

ZBRITESORE V

Të gjith’ i habite ti, me një çudi dhe një lavdi.
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KENGA VI

Këtë të kremte e lusim sot, për Zonjën edhe Nënën 
Hyjlindëse, gjithë hyjmëndësit; eni trokisni pra duartë, 
dhe lavdëroni Zotin që lindi prej asaj.

Banes’ e Fjalës e ndriçime, gëzohu shenjtërim i të 
gjithëve, Zonjë Hyjlindëse, mburrur prej gjithë Profet- 
ëve, prej gjithë Apostujve edhe Shenjtorëve.

Na prure vesën e qjellshime, që shojti tërë zjarrin 
pagan të keq: Ty të thërresim p ra : Lum’ ti qilim i 
vesëve, që Gjedeoni gjeti Zonjë Hyjlindëse.

Gëzohu Zonjë Hyjlindëse, liman u-bëj për ne 
lundrëzonjësit, ku të përmblidhemi, brënda në detin e 
helmeve, dhe të përballim sulmat e të paudhëve.

Gëzona Zonjë gëzonjëse, mejtimet që të thomi me 
zë të m ath: Lum’ ti o Hyjlindëse, re edhe ferrë e 
ndriçime, që ne besnikët pa prerë na mpron na shpëton.

ZBRITESOHET VI

Këtë të kremte e lusim sot, për Zonjën..........
Pastaj këndohet prej të dy VaUeve Shkurtorja “Përlufte- 

shës Gjenerale “me një mënyre antifonale, të cilën e nis Vallja 
e Dytë. Pastaj Prifti shkon përpara korës së Shën Marisë, e 
temjanis tri herë, dhe këndon Stanzën e Tretë të Përshë- 
ndoshjeve:

STANZA E TRETE

PRIFTI: Kur u-fanes Krijetari, u-çfaq si një 
krijesë e re midis atyre, që krijoj vetë, se lindi pa atë 
prej një Nëne Virgjëreshë; dhe dyke parë këtë çudi, e 
hymnojmë dhe thërrisim:
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Gëzohu, o lule e paprishjes; gëzohu, o kurorë e 
e përkorës.

Gëzohu ti, që na ndrite simbolin e ngjalljes; 
gëzohu ti, që na tregon jetën e Engjëjve.

Gëzohu, o shelk i pemë-ndriçim, prej të cilit ushqe- 
hen besnikët; gëzohu, o lis fletë-bukur, prej të cilit 
mbulohen popujtë.

Gëzohu ti, që linde udhëheqësin për të arratisurit; 
gëzohu ti, që prure çpërblenjësin për robërit.

Gëzohu, o zbutje e Gjykatësit të drejtë; gëzohu, o 
ndjesë e popullit mëkatar.

Gëzohu, o stoli e bukur e të çveshurve; gëzohu, o 
dashuri, që kapërcen çdo dëshirë.

Gëzohu, nuse e panusëruar.

KORI. Gëzohu, nuse e panusëruar.

PRIFTI: Dyke parë një lindje të çudiçime, le ta 
harrojmë botën, dhe le të ngjitemi me mëndjen në 
qjeii ; se përandaj Perëndia i lartë u-duk mi dhenë si 
njeri i përunjur, se deshte t’i shpinte lart ata, që i 
thërresin: Alilluia.

KORI: Alilluia.

PRIFTI: Fjala e papërshkruar ardhi plotërisht mi 
dhenë, po nuk u-largua asfare nga qjelli, se lindja prej 
Virgjëreshës u-bë me bashkëzbritje të perëndishme pa 
nonjë largim prej vëndit, edhe përandaj ajo dëgjonte 
këto:

Gëzohu, o vënt i Zotit të panxënë; gëzohu, o derë 
e misterit të shenjtë.
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Gëzohu, o lajmë e dyshimtë për të pabesët; gëzohu, 
o mburrje e padyshimtë e besnikëve.

Gëzohu, o qere e tërëshenjtë e Kerubimeve; gëzohu, 
o banesë e shkëlqyer e Serafimeve.

Gëzohu ti, që bashkove të kundërtat; gëzohu ti, që 
pajtove virgjërinë dhe lindjen.

Gëzohu ti, me anën e së cilës u-fal mëkati; gëzohu 
ti, me anën e së cilës u-çel Parajsa.

Gëzohu, o hapës i mbretërisë së Krishtit; gëzohu, 
o shpresë e të mirave të ameshuara.

Gëzohu, nuse e panusëruar.
KORI: Gëzohu, nuse e panusëruar.
PRIFTI: E tërë krijesa e Engjëjve u-çudit për 

veprën e madhe të njerëzimit; se e panë Perëndinë e 
paafëruar si njeri, i cili u-afrua nër të gjithë, dhe rrojti 
bashkë me ne, edhe dëgjoj prej të gjithëve: Alilluia.

KORI: Alilluia.
PRIFTI: I shohim oratorët me shumë fjalë që 

bëhen nemecë si pishqet për lindjen tënde, o Hyjlindëse; 
se.nukë dinë të na thonë se qysh ke mbetur Virgjëreshë 
dhe ke lindur një foshnjë; po ne çuditemi për misterin, 
dhe thërresim me besë:

Gëzohu, o enë e urtë e Perëndisë; gëzohu, o arkë e 
providencës së tij.

Gëzohu ti, që i tregon të paditur fillosofët; gëzohu 
ti, që i provon të pazotët mjeshtërit.

Gëzohu ti, që i thyen leqet e Athenianëve; gëzohu 
ti, që i mbush rjetat e peshkatarëve.

Gëzohu ti, që na nxier jashtë detit të padijës; 
gëzohu ti, që e ndriçon popullin me dijë.
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Gëzohu, o anie e atyre, që duan të shpëtojnë; 
gëzohu, o liman i lundrëzonjësve të jetës.

Gëzohu, nuse e panusëruar.
KORI: Gëzohu, nuse e panusëruar.
PRIFTI: Krijetari i gjithësisë deshi ta shpëtonjë 

botën, dhe zbriti vetë në botë; ishte bari si Perëndi, po 
u-duk si njeri për ne; dhe e ftoj njerinë me formë njeriu, 
dhe dëgjoj si Perëndi: Alilluia.

KORI: Alilluia.

Pastaj Vallja e Parë nis Këngën VII të Kanunit:

KENGA Vn.

Nuk u falëshin, krijesave hyjmëndësit, po Krijetarit 
lart, dhe kërcënimin me zjarr, e shkelnë me trimëri, 
psallnin me brohori: Zot lavdi më ty, o Perëndi i 
Atërve, ti je vetëm i bekuar.

O Hyjlindëse, gëzohu fron i shpirtëshmë, o vreshtë 
plot me hardhi, ngarkuar me rush të kuq, t’ alltarëve, 
që shpirtet e besnikëve, i gëzon me gjak të Krishtit.

Ti që linde mjek, shëronjës të besnikëve, Mari 
Hyjlindëse, o shkop i shentjë mistik, që lulen e qjell- 
shime, ti lulëzon tani, Zonj’ e ndriçime, me gas prej teje 
mbushemi, edhe jetë trashëgojmë.

Asnjë gjuhë s’ munt, të të lavdëronjë vlerësisht, ty 
o Hyjlindëse; nga Serafimet më lart, u-ngrite kur linde 
ti, Mbretin Jesu Shpëtimtar; pra ati iu-lut, të na 
shpëtonjë gjithënjë, sa të lusim plot me besë.

Prej gjith’ anëve, lumërohesh o Hyjlindëse, me 
thirrje gjithënjë. Gëzohu o Shën Mari, që mban në
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pëqirin tënt, Fjalën dhe Zotin Krisht; pra ati iu-lut, në 
librën e të gjallëve, të na shkruanjë o Zonjë.

Ty të lutemi, të gjithë dhe përgjunjemi, me gjithë 
zëmr’ e shpirt; dëgjona pra Shën Mari, shpëtona prej 
helmeve, se po përmbytemi, edhe ruaje, qytetin tënt 
Hyjlindëse, prej armiqve të pabesë.

ZBRITESORE, Vn.

Nuk u falëshin, krijesave hyjmëndësit.........

KENGA VHI

Djemat e dënuar për të djegur, prej zjarrit i ka 
shpëtuar lindj’ e Zotit Krisht, si simbol në vjetëri, dhe 
si vepërim tani, dhe tërë botën po e mbleth për këng* e 
lavdërim: Hymnojeni ju veprat e Zotit, dhe e lartësoni 
për gjithe jetët.

Fjalën Jesu Krisht në krah’ e prite, atë që mban 
gjithësinë ti e mban në gji, ti me qumësht e ushqen, 
Zotin dhe ushqenjësin, e dheut dhe të qiellit dhe të 
këndonjësve: Hymnojeni ju veprat e Zotit, dhe e
lartësoni përmi të gjithë je të t

Ferrën e nxoniti Moisiu, dhe lindjen e Virgjëreshës 
na e mori vesh. Shëmbëlla e djemave, na e çfaqi 
qartazi: Në mes të zjarrit hidhëshin dhe nukë digjësh- 
in, Hyjlindëse Mari Virgjëreshë; ty pra të hymnojmë 
përherë dhe për jetë.

Grackat e demonëve na çveshnë, po ti përsëri na 
veshe me stoli të re, kur na linde Zotin Krisht, edhe të 
verbuarit, nga hia e mëkatave e panë Diellin, Hyjlindëse 
banesa e dritës, ty pra të hymnojmë përherë dhe për 
jetë.
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Ngjallen dhe të vdekurit prej teje, se jetën dhe 
jetëdhënësin e linde ti, flasin gjuhëlidhurit, shohin të 
verbuarit, shërohen të leprosurit dhe të lënguarit, dhe 
çduken krejt nga drita demonët, Zonjë Virgjëreshë 
shpëtim i njerëzisë.

Ti që na dhurove Shpëtimtarin, dhe ti që na 
lartësove gjer në qiellin, lum’ ti o Hyjlindëse, rojtëse 
shpëtonjëse, se ti i mpron dhe i bekon gjithë këndonjësit: 
Hymnojeni ju veprat e Zotit, dhe e Iartësoni përherë 
dhe për jetë.

ZBRITESORE, Vm.

Djemat e dënuar për të djegur.........

Prifti temjanis Alltarin dhe populUn.

KENGA, IX

Gjithë njerëzit, këceni me ngazëllim, tek drit’ e 
Shpirtit Shenjt, eni lavdërojeni, Engjëjt’ e qjellit eni 
kreiritojeni, këtë të shenjtë panair të Kryezonjës Mari, 
dhe thërrisni: Ti je më e lumura, Virgjëresh’ e kulluar 
Hyjlindëse.

Çdo besnik thërret: Gëzohu Hyjlindëse, se gjithë- 
një na jep, gas që nukë ka mbarim, ti pra shpëtona prej 
gjithë ngasjeve, nga sulmat e barbarëve dhe gjithë 
plagëve, që na vijnë nga shumic’ e fajeve, dhe mëkatave 
tona të tmerrshime.

Ardhe për ndriçim, për mprojtje dhe për shpëtim, 
pra të thërresim sot: Lum’ o yll pa parëndim, që sjell 
në botë Jesunë diellin; lum’ o dritë, që i shpie njerëzit, 
në një jetë qjellore që s’ ka mbarim.



110 TRIODI

Eni besërisht, në Kishën e Zotit Krisht, dhe 
përshëndosheni, Nënën dhe Hyjlindësen: 0  Virgjëreshë 
Zonj’ e të gjithëve, lum’ ti më e bekuara në mes të grave 
mi dhe, lum’ ti lule, myrrën e përbotëshme, ti e prite në 
gjirin dhe na e dhe.

Lum’ ti o pullump, se ti mëshironjësin, na prure 
përmi dhe, mburrj’ e Oshënarëve, edhe kurora e 
Athloforëve, dhe e Dëshmorëve dhe e Shenjtorëve, 
zbukurim’ i gjithë të Krishterëve, dhe shpëtimi i gjithë 
besnikëve.

Zot dhe Perëndi, kurse trashëgimin tënt, fal-u 
besnikeve, ndjesën e mëkatave, dëgjoja lutjet Nënës 
Hylindëse, dhe nërmjetimet pa pushim për gjithë 
njerëzit, dhe shpëtoji, sipas përdëllimit tënt, edhe falna 
Parajsën e qiellit.

ZBRITESORE, IX.

Gjithë njerëzit, këceni me ngazëllim..........

Pastaj këndohet ngadale me një mënyrë antifonaie prej 
të dy Vaileve Shkurtorja, të cilën e nis Vallja e Parë:

SHKURTORJA, T.T.IV 
TI IPERMAKHO STRATIGO

Përlufteshës gjenerale këngët mundëse,
Si përhirim që e shpëtove prej tmerreve,
Populli yt po të përshkruan, o Virgjëreshë;
Po sikundër ke fuqi të palëftuarshme,
Prej çfarëdo reziku shpëto-më,
Se po të thërres. Gëzohu o nuse e panusëruar.
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Pastaj Prifti shkon përpara korës së Shën Marisë, e tem- 
janis tri herë, dhe këndon Stanzën e Katërtë të Përshëndosh- 
jeve :

STANZA E KATERTE

Je kështjella e virgjëreshave dhe e atyre, që përikin 
më ty, o Virgjëreshë Hyjlindëse; se të ka ndërtuar 
Krijetari i qjellit ë dheut, i cili banoj në gjirin tënt, 
ëdhe i cili na mësoj të thërresim:

Gëzohu, o kollonë e virgjërisë; gëzohu, o dhuronj- 
•ëse e mirësisë perëndore.

Gëzohu, se ti i rilinde mëkatarët e trupit; gëzohu, 
se ti i urtësove sakatët e mëndjes.

Gëzohu, se e dërmove prishësin e mëndjeve; 
gëzohu, se linde mbjellësin e urtësisë.

Gëzohu, o dhomë e martesës mistike; gëzohu, se ti 
i pajton besnikët me Zotin.

Gëzohu, o rritëse e mirë e virgjëreshave; gëzohu, 
o zbukuronjëse e zëmrave të shenjta.

Gëzohu, nuse e panusëruar.
KORI: Gëzohu, nuse e panusëruar.
PRIFTI? Asnjë lëvdatë nukë barabitet me shu- 

micën e mëshirave të tua; se edhe sikur të të blatojmë 
aqë këngë sa ka rërë anës detit, o Mbret i Shenjtë, 
prapë nukë mbarojmë aqë sa të detyrojmë për ato, që 
na ke dhënë neve që të thërresim: Alilluia.

KORI: Alilluia.
PRIFTI: E shikojmë Virgjëreshën si një llamba- 

dhe dritëdhënëse, e cila çfaqet në errësirë; se ajo e ndes
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dritën e palëndëshme, dhe i udhëheq të gjithë në dijën 
e perëndishme, dhe ua ndriçon mëndjen me agimin, 
dhe nderohet me këto thirrje:

Gëzohu, o reze e diellit mëndor; gëzohu, o shigjetë 
e dritës së paperënduar.

Gëzohu, o vetëtimë, që i shkëlqen shpirtet; gëzohu, 
o bumbullimë, që i tmerron armiqtë.

Gëzohu, se linde diellin e shumëdritëshmë; gëzohu, 
se burove lumin e shumëvalëshmë.

Gëzohu ti, që pikturon simbolin e fontit; gëzohu 
ti, që lave njollën e mëkatit.

Gëzohu, o banjë, që spastron ndërgjegjen; gëzohu, 
o kupë, që gostit ngazëllimin.

Gëzohu, o erë e luleve të Krishtit; gëzohu, o jetë e 
dëfrimeve mistike.

Gëzohu, nuse e panusëruar.

KORI: Gëzohu, nuse e panusëruar.

PRIFTI: Defcyrëlarësi i gjithë njerësve deshte t’i 
falte detyrat e vjetra, dhe u-afrua nër ata, që ishin 
larguar prej tij, dhe e grisi dorëshkrimin, dhe dëgjoj 
nga të gjithë: Alilluia.

KORI: Alilluia.

PRIFTI: Këndojmë lindjen tënde, dhe të përhym- 
nojmë të gjithë, si një tempull shpirtëror, o Hyjlindëse; 
se Zoti, që i përmban të gjitha në dorë, banoj në gjirin 
tënt, të shenjtëroj, të lavdëroj, dhe na mësoj të të 
thërresim të gjithë:
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Gëzohu, o tendësim i Perëndisë dhe Fjalës; gëzohu, 
o Shenjtore më e madhe se të gjithë Shenjtorët.

Gëzohu, o arkë, e larë me flori të Shpirtit; gëzohu, 
o thesar i jetës i paharxhuar.

Gëzohu, o kurorë e çmuar e mbretërve besëmirë; 
gëzohu, o mburrje e nderuar e priftërinjve shpresëplotë.

Gëzohu, o fortesë e patundur e Kishës; gëzohu, o 
kështjellë e pazaptuar e mbretërisë.

Gëzohu ti, me anën e së cilës ngrihen tropetë; 
gëzohu ti, me anën e së cilës rrëzohen anniqtë.

Gëzohu, o shërim i trupit tim; gëzohu, o shpëtim i 
shpirtit tim.

Gëzohu, nuse e panusëruar.

KORI: Gëzohu, nuse e panusëruar.

PRIFTI: 0  Nënë e lavdëruar, që linde Fjalën më 
të shentjë se të gjithë Shenjtorët (3 herë), prit-e këtë 
blatë, ruajna nga të gjithë reziket, edhe shpëtona nga 
mundimi i pritmë ne, që të thërresim: Alilluia.

KORI: Alilluia.

Pastaj Prifti përsërit pjesën e parë nistore të Stanzës I :

PRIFTI: Engjëlli kryetar u-dërgua prej qjellit. . .

KORI: Gëzohu, nuse e panusëruar.

Pastaj këndohet Shkurtorja “Përlufteshës Gjenerale" 
pak më shpejt me një mënyrë antifonale prej të dy Valleve, 
dyke msur Vallja e Dytë. Pastaj Shërbesa vazhdon dhe 
mbaron si në Përshëndoshjet I.
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E DIELA V E KRESHMEVE
THIRRTORET

Këndohen dhjetë, domethënë sktatë të Tingëllit edhe tri 
të PërshëmhëUta të Triodit më Tingëllin I I :

PAS IKOS TU EFRATHA

S’ hynje në kishë dot, nga fajet dhe mëkatat, po 
passi u-pendove, Parajsën e fitove, dhe famën e Shenj- 
torëve.

Shkove drejt në Jordan, si Pagëzori rrojte, dhe 
trupin e mundove, kurorën e fitove, në sheshin e murge- 
shave.

Lutu dhe nërmjeto, për çdo besnik pa reshtur, o 
Nënë Oshënare, Mari Egiptiane, përpara Zotit Jesu 
Krisht.

LAVDI. Forca e Kiyqit tënt o Krisht, bëri një çudi 
të madhe, se mëkatarja u-bë murgeshë; e hodhi tutje 
dobësinë, dhe lëftoj kundër Satanit trimërisht; përandaj 
e fitoj kurorën e triumfit, edhe nërmjeton për shpirtet 
tona.

Tania e Tingëttit, edhe Pasvargjet e Tingëttit.

LAVDI, T. n. I preve pasionet e egëra të trupit,
me shpatën e përkorës; i pushove mejtimet e paudha 
me heshtjen e ashkëtizmës; e vadite shkretëtirën me 
lote, dhe na solle pemët e pendimit; përandaj o Nënë 
Oshënare, e kremtojmë kujtimin tënt.

Tania e Tingëllit, Përlëshorja e Tingëllit, pastaj:
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PERLESHORJA E SHEN MARISE, T. T. IV.
TES TON DHAKRION SU

Me lote derdhur si rrëke, shkretëtirën e that’ e 
vadite për lërim, dhe me vajtim dhe psherëtim, gjer një 
qint herë pemë mblodhe për çdo mundim; u-çfaqe pra 
si yll, dhe e ndriçove botën me çdo çudi, Mari e Shentjë 
Oshënare me nam, lutju Zotit Krisht Perëndi, të 
shpëtohen shpirtet tona.

Pastaj këndohet Hyjlindësorja e TingëUit Tërthor IV :

TANL Ti që linde për ne prej Virgjëreshës, dhe 
durove kryqësimin o i Mirë, që plaçkove vdekjen me 
vdekje, dhe u-ngjalle si Perëndi, mos i harro ata që 
gatove me dorën tënde, po tregoje njeridashjen si 
mëshirëplot, prit-e Nënën Hyjlindëse, që nërmjeton për 
ne, dhe shpëtoje o Shpëtimtar, popullin e dëshpëruar.

SHKURTORJA, T. H.
PAS I PARTHENOS SIMERON

Mëkatarja me vajtim, dhe me pendim u-ndryshua, 
edhe nus’ e Zotit Krisht, u-çfaq me anë t’ ashkëtizmës, 
dhe u-be, si një Engjëll në shkretëtirë, dhe me Kryq, 
përmbysi djallin dhe pasionet; hyre pra në Mbretërinë, 
o Nën’ oshënare, Mari e ndriçime.

SHTEPIA

Të lavdërojmë me këngë, o shqerrë dhe bijë e 
Krishtit, o Mari Egiptiane, se i neverite mëkatat e 
paganizmës, dhe u-bëre anëtare e çëmuar e Kishës, me 
lutje dhe me përkorë, dhe me agjërime përmi natyrën
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njerëzore; përandaj U-lartësove më Krishtin, me jetën 
dhe me vepërimet, edhe fitove Mbretërinë, o Nënë 
Oshënare, Mari e ndriçime.

Gjithë sot, të Dielën e Pestë të Kreshmëve, kujtojmë 
Shën Marinë, Nënën tonë Oshënare.

Me nërmjetimet e saj, o Perëndi, mëshirona dhe 
shpëtona. Amin.

Pastaj Zbritësoret: “Ja gojën e çel t a n i P a s  Dërgimë- 
sores Ngjallësore, këndohen:

DERGIMESORET, T. IH 
PAS EPESKEPSATO IMAS

Për pendimin na tregon, udhën më të shigurtë; 
nërmjeto pra që dhe ne, t’ arrijmë në shpëtim si ti, më 
kreshmë dhe me agjërim, me lutje dhe me vepra, me 
mall me besë dhe shpresë.

Embëlsi e Engjëive, gëzim i të helmuarve, streh’ e 
të Krisherëve, o Nën’ e lumur e Krishtit; shpëtona prej 
mëkatave, përkrahna dhe dhurona, Parajsën e Engjëjve.

LAVDERIMET

Këndohen Vargëzimet e Tingëllit, edhe Lavdia e ditës:

LAVDI, T. I. Mbretëria e Perëndisë nuk ësht e 
ngrënë dhe e pirë, po drejtësi dhe përkorë me shenjtë- 
rim ; përandaj të pasurit nukë do të hyjnë brënda përveç 
atyre, që mbledhin thesare dyke mëshiruar të varfërit. 
Këto mësime na jep, edhe Profeti David i cili na thotë. 
I drejtë ësht ay që mëshiron, që gëzohet më Zotin, dhe 
baret në dritë, dhe ay nukë do të pengohet. Pra le të
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pendohemi, le të agjërojmë, dhe le të bëhemi të drejtë. 
Dhe Perëndia na dhëntë të mirat e qjellit për të mirat 
e dheut.

TANI. E përmibekuar je, o Hyjlindëse Virgjëre- 
5hë...........

Doksollogjia e Madhe. Në Hyrjen Përlëshorja e TingëlUt, 
e Shën Marisë Egiptiane, dhe Shkurtorja “PërluftesKës Gjen- 
erale".

APOSTULLI

Adhurojeni dhe lavdërojëni Zotin Perëndinë tonë.
Perëndia ësht i njohur në Jude.
Këndimi prej Letrës së Palit për Hebrenjtë.
Vëllezër, Krishti ardhi si Kryeprift i të mirave të 

pritme me një formë më të lartë dhe më të mbaruar, e 
cila nuk ishte e gatuar me dorë njeriu, dhe nuk ishte e 
ië sa j krijese, pastaj hyri një herë në Shenjtëroren, dhe 
na dha çpërblimin me gjakun e vetë dhe jo me gjakun e 
cepinjve dhe viçërve. Se nëqoftëse gjaku i demave dhe 
i cepinjve dhe hiri i mishqerrave i spërkat të kunguarit, 
edhe ua paqëson trupet, ahere gjaku i Krishtit, i cili 
e blatoj veten përpara Perëndisë me anën e Shpirtit të 
Shenjtë, do ta paqësonjë ndërgjegjen tonë ca më tepër 
nga veprat e vdekura për të adhuruar Perëndinë e gjallë.

UNGJILLI PAS MARKUT

Më atë kohë, Jesuj mori mënjanë *ë dymbëdhjetë 
dishepujtë, dhe nisi t’u tregonte ato, që i kishin për të 
ngjarë: “Se ja, tani ngjitemi në Jerusalem, edhe i Biri 
i njeriut do të përipet në duart’ e Kryepriftërinjve dhe
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të Shkronjësve, dhe do ta përapin në duart’ e Gjentilë- 
ve; dhe do ta përqeshin, dhe do ta pështyjnë, dhe do 
të ngjallet më ditën e tretë.” Edhe Jakobi dhe Joani, të 
bijtë e Zebedeut, iu-afruan, dhe i thanë: “Mësonjës, 
duam të na mbarosh një lutje.” Dhe Jesu i pyeti: 
“Ç’ lutje doni tju mbaronj?” Dhe ata iu-përgjeqnë: 
“Duam të rrimë njëri më të djathtë dhe tjatri më të 
mëngjër të lavdisë sate.” Dhe Jesuj u tha. “Nukë dini 
se ç’ lypni. A muntni të pini kupën, që pi unë, dhe të 
pagëzoheni me pagëzimin, që pagëzohem unë?” Dhe 
ata iu-përgjeqnë: “Mundim.” Dhe Jesuj u tha:
“Kupën, që pi unë, do ta pini, dhe me pagëzimin, që 
pagëzohem unë, do të pagëzoheni, po për të ndënjur më 
të djathtën dhe më të mëngjërën time, nuk e kam në 
dorë tjua jap, se kjo do tu jipet atyre, për të cilët është 
gatitur.” Dhe kur e dëgjuan të dhjetët e tjerë, nisnë të 
zëmërohëshin kundër Jakobit edhe Joanit. Edhe Jesuj 
i thirri dhe u th a : “E dini se ata, që i sundojnë Gjentil- 
ët, j,anë të zotërit e tyre, dhe të mëdhenjtë e tyre kanë 
fuqi mi ta. Po për ju nukë do të jetë kështu. Po kush 
të donjë të bëhet i pari juaj do të jetë robi të gjithëve. 
Se i Biri i njeriut nuk ardhi të shërbehet, po të shërbenjë. 
dhe të japë shpirtin si çpërblim për popullin.”

Pastaj vazhdon Mesha e Shën Basilit.
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E SHTUNA E SHEN LAZARIT
Pas të Gjashtë PscUlmeve në mengjes këndohet:

PEELESHORJA E SHEN LAZARIT, T.I.

Vërtetove Ngjalljen e përbashkme përpara Pësimit 
tënt, e ngrite Lazarin prej së vdekurësh, o Krisht 
Perëndi; përandaj dhe ne posi djemat, dyke mbajtur 
shenjat e mundjes, ty po të thërresim mundësit të 
vdekjes: Hosanna ti më të lartat, i bekuar je ti që vjen, 
me emrin e Zotit. (3 herë)

NDENJESORET 
PAS TU LITHU SFRAJISTHENTOS

T.I. Mëshirove Marinë edhe Marthën që qanin, 
edhe urdhërove ta heqin, nga der’ e varrit gurin; e 
ngrite Lazarin me një zë, o Zoti Jesu Krisht o Perëndi. 
Lavdi fuqisë sate Shpëtimtar, lavdi përdëllimit tënt; 
lavdi Mbretërisë sate, i vetëm njeridashës.

LAVDI DHE TANI. Gjithajo.

PAS TON SINANARKHON LOGON

T.T.I. O burim i së mirës dhe i mëshirave, pyete 
Marthën të motrën ku ish i vdekuri; dhe kur të shpunë 
derdhe lot për mikun tënt; thirre pastaj me zë të math, 
dhe e ngjalle për çudi, të vdekur prej katër ditësh; 
njeridashës dhe jetëdhënës, o Shpëtimtar o Perëndi 
dhe Zot.

LAVDI DHE TANI. Gjithajo.
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SHKURTORJA, T. II.
PAS TA ANO ZITON

Jesuj Perëndi, gëzim’ i të gjithëve, dhe drit’ e 
shkëlqim, dhe ngjallj’ e gjithë njerësve, përmi dhenë 
u-çfaq tani, dhe sipas mirësisë tij, na dha shëmbëllsinë 
e Ngjalljes së nesërme, mëshirën dhe ndjesën e mëkat- 
ave.

SHTEPIA

Krijetari u thoshte Dishepujve: Vëllezër, miku ynë 
fle. Ejani pra ta shikojmë varrin, dhe ta pushojmë 
vajtimin e motrave; se atje kam për të bërë një çudi, si 
parëthënie për Kryqin dhe ndjesën e mëkatave.

SINAKSARI

Gjithë sot, të Shtunën përpara Pallmave, kremtojmë 
Ngjalljen e Shën Lazarit, mikut të Krishtit.

Me nërmjetimet e Shën Lazarit mikut tënt, o Krisht 
o Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Amin.

ZBRITESORET, T.T.IV.
IGRAN DHIODHEFSAS

I. U-hoth nëpër detin si në stere, shpëtoj nga 
tirani, nga armiku Egiptian, populli i mjerë dhe 
thërriste: Lavdi më ty Shpëtimtar Perëndi dhe Zot.

in. Kryemjeshtër i qjellit, o Kryezot Krijetar, që 
ndërtove Kishën e shenjtë, ti na shiguro, se ti na do dhe 
na ndih, ti i dëgjon mëkatarët, ti besnikët përher’ i 
mpron, ti njeridashësi.
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IV. Kam dëgjuar o Zoti Krisht, qysh e regullove 
këtë mister të math, kupëtova vepërimin tënt, Shën Mari 
o Hyjlindëse, ti që na ke lindur kapedanin e math, 
zbut-e shqotën e pësimeve, qetësoji valat e mëkatave.

V. Dritë na dhuro, dhe tregona udhën ti o Zot, 
me porrositë dhe me krahun tënt, dhe paqen tënde 
dhurona o mik i njerësve.

VI. Të falurit Perëndisë do tja  shtronj, dhe ati 
do tja tregonj hidhërimet, se plot me vrer, shpirti im 
është mbushur, dhe jeta ime ka zbritur përposh në Ferr, 
dhe lutem si Jonaj në det: Prej greminës më nxir 
Perëndi dhe Zot.

Vn. Të tre djemat e Judesë, që rastisnë te 
ndodhen në Babillonë një mot, nga besa e Trinisë, e 
shkelnë flagën djegëse të furrës me lavdërim: 0  
Perëndi Shpëtimtar, o Zot je i bekuar.

VHI. Zotin dhe Mbretin tonë qjellor të bekuar, 
ushtëri ëngjëllore hymnoni, dhe e lartësoni me zë për 
gjithë jetët.

IX. O Nën’ e Perëndisë, Zonjë Virgjëreshë, që na 
shpëtove me anën e Zotit Jesu, të madhështojmë me 
gjith’ ushtërit’ e Engjëjve.

DERGIMESORET, T. IH.
PAS EPESKEPSATO IMAS

Me një f jal’ o Shpëtimtar, e ngjalle prej së vdekur- 
ësh, mikun e dashur Lazarin tënt, të vdekur që prej 
katër ditsh; ty pra të priti populli, me degë dhe me lule, 
si Mbret dhe si Perëndi. (3 herë)
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LAVDERIMET, T. I.

O Krisht o jetë dhe ngjallje, qëndrove përpara 
varrit të Lazarit, si Perëndi dhe si njeri, i lindur prej 
Virgjëreshës. Si njeri pyete ku ishte varrosur, dhe si 
Perëndi e ngjalle me një fjalë, të vdekurin prej katër 
ditësh. (2 herë)

E ngjalle Lazarin prej Ferrit, dhe e trondite mbre- 
tërin’ e vdekjes. Përandaj të lavdërojmë: I bekuar je 
o Shpëtimtar, mëshirona.

Fjalën që i the Marthës, që ti je ngjallja dhe jeta, 
e provove me vepër, kur e thirre Lazarin prej Ferrit. 
Ashtu o Njeridashës, ngjall-më dhe mua nga varri i 
pasioneve.

LAVDI, T. II. Një çudi e madhe u-bë sot, se 
Krishti thirri prej varrit, një të vdekur prej katër ditësh, 
dhe e ngjalli mikun përsëri ; le ta lavdërojmë dhe le t’i 
lutemi, me nërmjetimet e Shën Lazarit, t ' i shpëtonjë 
shpirtet tona.

TANI. E përmibekuar je, o Hyjlindëse Virgjëre- 
shë. Të hymnojmë, se prej Birit që linde, Ferri 
u-robërua, Adami u-nduall prapë, mallkimi vdiq, Eva 
u-çlirua, vdekja u-dërmua, dhe ne muarmë jetë. Përan- 
daj po hymnojmë, dhe thërresim: I bekuar je, o Krisht 
Perëndi, që e pëlqeve kështu, lavdi më ty.

Doksollogji e Madhe. Në Hyrjen këndohet tri herë:

PERLESHORJA E SHEN LAZARIT, T. I.

Vërtetove Ngjalljen e përbashkme përpara Pësimit 
tënt, e ngrite Lazarin prej së vdekurësh, o Krisht
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Perëndi; përandaj dhe ne posi djemat, dyke mbajtur 
shenjat e mundjes, ty po të thërresim mundësit të 
vdekjes: Hosanna ti më të lartat, i bekuar je ti që 
vjen, më emrin e Zotit. (3 herë)

HYRTORJA

Ejani t’i falemi dhe t’i përgjunjemi Zotit Krisht. 
Shpëtona, o i Bir’ i Perëndisë, që u-ngjalle së vdekurësh, 
ne që të këndojmë Alilluia.

SHKURTORJA, T. H.
PAS TA ANO ZITON

Jesuj Perëndi, gëzim’ i të gjithëve, dhe drit’ e 
shkëlqim, dhe ngjallj’ e gjithë njerësve, përmi dhenë 
u-çfaq tani, dhe sipas mirësisë tij, na dha shëmbëllsinë 
e Ngjalljes së nesërme, mëshirën dhe ndjesën e mëkat- 
ave.

Në vëndin e Hymnit Trishenjtor këndohet:

Sa u-pagëzuat më Zotin Krisht, u-veshtë me Zotin 
Krisht Alilluia. (3 herë)

Lavdi Atit edhe Birit edhe Shpirtit të Shenjtë. 
Tani dhe përherë dhe në jetët e jetëve, Amin. 
U-veshtë me Zotin Krisht, Alilluia.
Sa u-pagëzuat më Zotin Krisht, u-veshtë me Zotin 

Krisht, Alilluia.

APOSTULLI

Zoti është drita dhe shpëtimi im. 
Zoti është mprojtësi i jetës sime.
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Këndimi prej Letrës së Palit për Hebrenjtë.

Vëllezër, dyke marrë një mbretëri të patundur, le 
të kemi hirin, me të cilin e adhurojmë Perëndinë me një 
mënyrë të pëlqyer, me nder dhe me frikë. Se Perëndia 
është zjarr që shkrin. Vëlladashja le të mbetet. Mos e 
harroni huajpritjen, se kështu disa veta kanë pritur 
Engjëj pa ditur. Kujtoni të burgosurit, si të burgosur 
me ta, edhe ata, që vuajnë të këqia, sikur të ishit edhe 
ju vetë'në trupin e tyre. Martesa ësht e nderçime për 
të gjithë, dhe shtrati i pacinuar; po Perëndia do t’i 
gjykonjë lavirarët edhe adulltarët. Silluni pa argjën- 
dashje; kënaquni me ato, që kini tani, se ay vetë ka 
thënë: “Nukë do të lë, as do të neverit kurrë.” Kështu 
munt të themi me kuxim: “Zoti është ndihmësi im, dhe 
nukë do të kem frikë se ç’ do më bënjë njeriu.” Kujtoni 
të parët tuaj, të cilët ju kanë folur fjalën e Perëndisë; 
imitojeni besën e tyre, dyke marrë përpara sysh përfun- 
dimin e jetesës së tyre. Jesu Krishti është gjithay die 
dhe sot edhe për jetë.

UNGJILLI PAS JOANIT

Më atë kohë, ishte një njeri i sëmurë, i quajtur 
Lazar prej Bethanisë, katundit të Marisë dhe motrës së 
saj Marthës. Maria ishte ajo, që lyejti Zotin me myrrë, 
dhe ia fshiu këmbët me flokët e veta, dhe i-vëllaj 
Lazari ishte i sëmurë. Të motrat, pra, i dërguan fjalë, 
dhe i thanë: “Zot, miku yt i dashur është i sëmurë.” 
Dhe Jesuj, kur e dëgjoj, tha: “Kjo sëmundje nuk është 
për vdekje, po për lavdinë e Perëndisë, që të lavdërohet 
i Biri i Perëndisë me anën e saj.” Edhe Jesuj e deshte 
Marthën edhe të motrën edhe Lazarin. Kur dëgjoj pra 
që ishte i sëmurë, mbeti edhe dy ditë në atë vënt, ku
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ishte. Pastaj u tha dishepujve: “Le të kthehemi prapë 
në Jude.” Edhe dishepujtë i thanë: “Rabbi, Judenjtë 
tani afër deshnin të të vrisnin me gurë, edhe do prapë 
të kthehesh në Jude?” Edhe Jesuj u-përgjeq: “A 
nukë ka dymbëdhjetë orë dita? Nëqoftëse njeriu ecën 
ditën, nukë rrëshket, se sheh dritën e kësaj bote; po 
nëqoftëse njeriu ecën natën, rrëshket, se nukë ka dritë.” 
Pas këtyre fjalëve u tha: “Miku ynë Lazar ka fjetur, 
po do të vete ta zgjonj.” Dishepujtë, pra, i thanë: 
“Zot, nëqoftëse ka fjetur, ahere do të shpëtonjë.” Dhe 
Jesuj fliste për vdekjen e tij, po ata kujtonin se fliste 
për fjetjen e gjumit. Ahere, pra, Jesuj u tha hapur: 
“Lazari ka vdekur; dhe gëzohem që nuk isha atje, se 
tani kini për të besuar; po le të vemi tek ay.” Thomaj, 
pra, i cili quhej Binjak, u tha shokëve dishepuj: “Le 
të vemi edhe ne, që të vdesim me atë.” Kur ardhi, pra, 
Jesuj e gjeti që kishte qënë katër ditë në varr. Dhe 
Bethania ishte nja pesëmbëdhjetë stade lark Jerusalem- 
it. Edhe shumë Judenj kishin ardhur në shtëpinë e 
Marthës edhe Marisë, që t’i ngushëllonin për vëllanë e 
tyre. Martha, pra, kur dëgjoj që po vinte Jesuj, i dolli 
përpara, edhe Maria mbeti në shtëpi. Martha, pra, i 
tha Jesujt: “Zot, po të ishe këtu, im-vëlla nukë do të 
kishte vdekur; po edhe tani e di që Perëndia do të japë 
ç’ t’i lypësh.” Edhe Jesuj i th a : “Yt-vëlla do të ngri- 
het.” Martha iu-përgjeq: “E di që do të ngrihet në 
Ngjalljen në ditën e funtme.” Jesuj i tha: “Unë jam 
ngjallja dhe jeta; ay, që më beson, do të rronjë pas 
vdekjes. Dhe cilido, që rron dhe më beson, nukë ka 
për të vdekur fare. A e beson këtë?” Dhe Martha 
iu-përgjeq: “Po, o Zot, unë besonj se ti je Krishti, i 
Bir i Perëndisë, që ke ardhur në botë.” Dhe passi tha 
këto fjalë, shkoj, edhe thirri tinës të motrën Marinë,
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dyke thënë: “Mësonjësi ka ardhur, dhe të thërret.” 
Edhe ajo, kur e dëgjoj, u-ngrit me vrap, edhe vajti tek 
ay. Se Jesuj nukë kishte arrirë në katundin, po ndodhej 
edhe në vëndin, ku i dolli përpara Martha. Judenjtë, 
pra, të cilët ishin në shtëpi që ta ngushëllonin, kur e 
panë Marinë, që u-ngrit me vrap edhe dolli jashtë, i 
ranë pas, dyke thënë se vente në varrin, që ta qante të 
vëllanë. Maria, pra, kur ardhi atje, ku ishte Jesuj, edhe 
e pa, i ra nër këmbë, dhe i th a : “Zot, po të ishe këtu, 
im-vëlla nukë do të kishte vdekur.” Jesuj, pra, kur e 
pa që po qante ajo edhe Judenjtë, që kishin ardhur tok 
me atë, iu-përzie shpirti, dhe u-trubullua, dhe tha: “Ku 
e kini vënë?” Dhe ata iu-përgjeqnë: “Eja dhe shiko.” 
Edhe Jesuj qau. Judenjtë, pra, thoshin: “Shiko se sa 
e deshte.” Po disa prej atyre thoshin: “Vallë nukë 
muntte ta ndalonte këtë vdekje ky, që ia çeli sytë të 
verbërit?” Jesuj, pra, dyke psherëtitur, arriu në varrin, 
i cili ishte një shpellë me një gur, të vënë përmi të. 
Edhe Jesuj u tha: “Ngrereni gurin.” Edhe Martha, e 
motra e të vdekurit, i tha: “Zot, po bie erë tani, se
është që prej katër ditësh aty.” Edhe Jesuj iu-përgjeq: 
“A nukë të thashë që, nëqoftëse beson, do ta shikosh 
lavdinë e Perëndisë?” E ngritnë, pra, gurin s’ andejmi, 
ku ishte vënë i vdekuri. Dhe Jesuj i ngriti sytë për- 
pjetë, dhe tha: “Atë, të përhironj, se më dëgjove. Dhe 
unë e dinja që më dëgjon përherë; po e thashë për 
gjindjen, që rri rrotull, që të besojnë se ti më ke 
dërguar.” Dhe passi tha këto fjalë, bërrtiti me zë të 
math. “Lazar, dil jashtë!” Dhe dolli i vdekuri, i lidh- 
ur këmb’ e duar me savan; dhe fytyra e tij ishte e 
pështjellur me një rizë. Dhe Jesuj u th a : “Zgjidheni, 
dhe lereni të baresë.” Shumë, pra, prej Judenjve, që
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që kishin ardhur në shtëpinë e Marisë, dhe i panë ato, 
që bëri Jesuj, e besuan.

Pastaj vazhdon Mesha e Shën Joan Gojartit. Në “Veçan 
Tërëshenjtën”, këndohet Madhështimi pasonjës në TingëUin 
Tërthor IV :

PAS TIN IPSILLOTERAN

Le ta lavdërojmë Zonjën Mari, Nënën Virgjëreshë, 
që ka mbajtur në gji të saj, zjarrin e pashuar dhe mbeti 
e padjegur, me këngë të paprera, le ta nderojmë sot.

KUNGATORJA

Nga goja e foshnjave dhe thithanikëve gatite 
lavdërim. Alilluia, alilluia, alilluia.

Në vënt të “Pamë Dritën” këndohet Përlëshorja e Shënjtit.

E DIELA E PALLMAVE
THIRRTORET, T. T. II

Këndohen dhjetë, dyke i përsëritur të gjitha.

Hir i Shpirtit Shenjt na mblodhi sot; edhe të gjithë 
e ngremë Kryqin dhe thomi: I bekuar je ti që vjen, më 
emërin e Zotit, hosanna më të lartat.

Fjal’ e Perëndisë dhe Atit, që e ka fronin në qjell, 
edhe këmbët mi dhenë, hipi sot mi një kafshë të përu- 
njur; përandaj të bijtë e Hebrenjve, i duallnë përpara me 
degë, dhe i thërrisnin me zë të math; Hosanna më të 
lartat, i bekuar je ti që vjen, o Mbret i Israelit.



128 TRIODI

Ejani të gjithë sot, o Israëli i ri, o Kishë e ish-paga- 
nëve, dhe le të thërresim me Profetin Zakaria: Gëzohu o 
bijë Sion, se ja  Mbreti yt po vjen, i hipur mi një kafshë 
të përunjur, thirr pra tok me djemat: Hosanna më të 
lartat, i bekuar je ti që vjen, o Mbret i Israelit.

Parëlajmërove Ngjalljen e Shentjë kur e ngrite 
Lazarin prej varrit, ku dergjej që prej katër ditësh; 
përandaj djemat e popullit të dashur, të pritnë me degë 
dhe me brohori, kur hyre si mbret në Jerusalem, gjashtë 
ditë përpara Pashkës.

Kur ardhi Jesuj në Bethani, iu-afruan Dishepujtë 
dhe e pyetnë: “Ku do të ta gatitim gostinë e Pashkës?” 
Dhe Jesuj u-përgjeq: “Shkoni në katundin kundrejt, atje 
do të gjeni një njeri me një shtëmbë, bjerini pas, edhe 
i thoni: “Mësonjësi thotë. “Do ta bënj Pashkën me 
dishepujtë e mi në shtëpi tënde.”

LAVDI. Hiri i Shpirtit Shenjt na mblodhi sot; edhe 
të gjithë e ngremë Kryqin dhe thomi: I bekuar je ti që 
vjen, më emërin e Zotit, hosanna më të lartat.

T A N I. Gjithajo.

PASVARGJET, T. II.
PAS IKOS TU EFRATHA

Ndrit o Sion i ri, me degë dhe me lule, këndo me 
gjithë djemat, se ja  ku të vjen Mbreti, me Kryq të sjell 
shpëtim dhe gas.

Ndrit o Adam i ri, me Evën dhe Profetët, se ja ku 
na vjen Zoti, edhe na sjell shpëtimin, me anën e 
Pësimeve.

Krishti që lart në qjell, me Engjëj lavdërohet, mi
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dhenë tani zbriti, dhe djemat e këndojnë, se njerësve 
u sjell shpëtim.

LAVDI DHE TANI. Dridhem dhe hosanna, po të 
thërres me degë, se zbrite përmi dhenë, që t’ i shpëtosh 
të mjerët, me vojtje dhe me Kryqin tënt.

PERLESHORET, T. I.
Vërtetove Ngjalljen e përbashkme përpara Pësimit 

tënt, e ngrite Lazarin prej së vdekurësh, o Krisht Perën- 
di; përandaj dhe ne posi djemat, dyke mbajtur shenjat 
e mundjes, ty po të thërresim mundësit të vdekjes. Ho- 
sanna ti më të lartat, i bekuar je ti që vjen, me emrin e 
Zotit.

TANI. U-varrosmë me pagëzimin tok me ty, o 
Krisht Perëndia ynë, u-vlerësuam për jetën pa vdekje 
me Ngjalljen tënde, dhe të thërresim me lavdi: Hosanna 
më të lartat, i bekuar je ti që vjen, më emrin e Zotit.

NDENJESORET 
PAS KATEPLLAJI IOSIF

T. IV. Dyke mbajtur mëndërisht, degë dhe lule me 
triumf, posi djemat Zotin Krisht, le ta hymonjmë besër- 
isht, le t’i thërresim me zë të math Shpëtimtarit: I bekuar 
je se ti, ardhe për njerëzit mi dhe, për shpëtim dhe për 
çlirim, nga çdo mëkat e çdo mallkim, edhe Adam i ri 
për ne u-bëre o njeridashës; për ne të gjitha, i regullove, 
o Perëndi lavdi më ty.

LAVDI D H E T A N I. Gjithajo.

PAS EPEFANIS SIMERON
T.IV. Shën Lazari katër dit, dergjej në varrin, po e 

ngriti Zoti Krisht, dhe në qytet Jerusaiem, u-prit prej
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djemave si një Mbret: Se i bekuar, je ti Hosanna o Zot.
LAVDI D H E  T A N I. Gjitkajo.

PAS TO PROSTAKHTHEN MISTIKOS
T.T.IV. Ti që rri mi Kerubimet dhe mi ushin, 

dhe u-nise për Pësimin dhe për Kryqin, dyke dashur 
u-unje dhe si Mbret u-prite, me degë, dhe me dafina 
dhe Hosanna; thërrisnin, me brohori në Jerusalem, 
gjithë djemat e popullit, o Shpëtimtar o Zoti Krisht: I 
bekuar je ti që vjen, për shpëtimin e njerësve.

LAVDI D H E  T A N I. Gjithajo.

SHKALLESA KREMTORE, T. IV.

Që prej djalërisë, shumë pasione më lëftojnë, po ti 
përkrah-më, dhe shpëto-me o Shpëtimtari im.

Ju që urreni Sinonën, do të turpëroheni prej Zotit, 
dhe do të fishkeni si bari në zjarr.

LAVDI. Me anën e Shpirtit të Shentjë merr jetë 
çdo shpirt, dhe lartësohet me paqësi, dhe ndriçohet prej 
njësisë Trinisore mistikërisht.

TANI. Me anën e Shpirtit të Shentjë rrjedhin buri- 
met e hirit, dhe vaditin tërë krijesën për jetëlindje.

PAREVARGU. Nga goja e foshnjave dhe thithani- 
këve gatite lavdërime.

Pastaj këndohet menjëherë:

UNGJILLI I MENGJEZIT PAS MATTHEUT

Më atë kohë, Jesuj, kur u-afua në Jerusalem dhe 
ardhi në Bethfage pranë malit të Ullinjve, dërgoj dy 
dishepuj, dhe u th a : “Shkoni në katundin kundrejt, edhe
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menjëherë do të gjeni një ushe, të lidhur me një pulisht; 
zgjidhini dhe sillmini. Dhe në ju thëntë njeri gjë, i 
thoni se Zoti ka nevojë për ato; dhe menjëherë do t’i 
dërgonjë.” Dhe kjo punë e tërë u-bë, që të mbushet 
fjala, që ka thënë Profeti: “Thojini bijës së Sionës: ‘Ja, 
Mbreti yt të vjen i butë dhe i hipur mi një ushe me një 
pulisht të zgjedhës.” Dhe dishepujtë shkkuan, dhe bënë 
ashtu, sikundër i porrositi Jesuj, dhe ia suallnë ushen 
me pulishtin, dhe u vunë robat e veta përsipër, dhe e 
hipnë mi ato. Dhe gjindja e madhe shtronin robat e 
veta mbë udhë; të tjerë prisnin degë prej lisave, dhe i 
shtronin përdhe. Edhe gjindja, që venin përpara dhe 
pas, thërrisnin edhe thoshin: “Hosanna, o i Biri i David- 
it; i bekuar je ti që vjen më emrin e Zotit; hosanna më 
të lartat.” Edhe kur hyri në Jerusalem, i tërë qyteti u- 
tunt, edhe të gjithë pyesnin: “Cili është ky?” Dhe disa 
përgjigjeshin: “Ky është Profeti Jesu nga Nazareti i 
Galilesë.” Dhe Kryepriftinjtë dhe Shkronjësit, kur i 
panë çudirat, që bënte, dhe djemat, që thërrisnin në 
Shenjtëroren, dhe thoshin “Hosanna, o i Biri i Davidit,” 
u-zëmëruan, dhe e pyetnë: “A i dëgjon fjalët, që të 
thonë këta?” Edhe Jesuj u-përgjeq: “Po; vallë nukë 
kini kënduar nonjëherë se nga goja e foshnjave dhe 
thithanikëve gatite lavdërime?” Dhe i la edhe dolli 
jashtë qytetit në Bethani; dhe mbeti natën atje.

Pas Psalmit 51 këndohet:

LAVDI DHE TANI, T.n. Sot Jesuj hyri në qytetin 
e shenjtë, dhe u dha funt marrësive pagane, të vjetëru- 
ara dhe bajate

Mëshiro-më, o Perëndi mëshirëplot, edhe shuaji paudhë- 
sit e mia.

T.T. H  Hiri i Shpirtit Shenjt na mblodhi sot; edhe
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të gjithë e ngremë Kryqin dhe thomi: I bekuar je ti që 
vjen, më emrin e Zotit, hosanna më të lartat.

SHKURTORJA, T. T. II.

Në qjellin si Mbret mi fron, në dhenë si rob mi ush, 
na je çfaqur o Krisht Perëndi, dhe këndimet e Engjëjve, 
dhe lëvdatat e djemave, të buçisnin me zë të math: I 
bekuar je ti që vjen, për shpëtimin e njerësve.

SHTEPIA
E dërmove Ferrin, e përmbyse vdekjen, dhe e 

ngjalle botën; përandaj djemat të brohoritnin si mundës, 
o Krisht, edhe thërrisnin: Hosanna, o i Biri i Davidit, i 
bekuar je ti që vjen, për shpëtimin e njerësve.

SINAKSARI
Gjithë sot, të Dielën e Pallmave, kremtojmë hyrjen 

e lavdëruar të Zotit tonë Jesu Krisht në Jerusalem.
Me mëshirën tënde të patreguar, o Perëndia ynë, 

vlerësona ta shikojmë Ngjalljen tënde gazmore, dhe 
mëshirona. Amin.

ZBRITESORET, T. IV.
OFTHISAN E PIJE

l. Ja u-pa, Det i Kuq me burimet, pa ujë si një 
stere; edhe u-zbuluan themelet e avushës dhe të valave, 
se me një nefshë ti o Zot, e qërtove dhe i vure fre, dhe 
përtejza e shpëtove popullin, që këndonte këngë mun- 
dëse për ty o Zot.

m. Pinë ujë prej shkëmbit të shkretëtirës, populli 
yt Israel me urdhërin tënt; edhe shkëmbi je ti o Krisht,
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0 jetë dhe burim; mi ty u-shigurua Kisha e cila të thërret: 
Hosanna i bekuar je, ti që vjen për ne.

IV. Shpëtimtari Zoti Krisht, Zoti ynë shigurisht, 
do të vinjë pa vonim, prej malit hieplot dhe të dëndur, 
të Virgjëreshës së kulluar, Profet’ : Shenjtë na th a : Të 
gjitnë pra thërresim: Zoti i fuqishim lavdi më ty.

V. Shko dhe ngjit-u lart në malin Sion, ti që na 
ungjillëzon, ngrer-e zërin dhe Jerusalemit, i lëçit me 
forc’ e brohori: Lavdërime janë folur përmi ty, o qytet i 
Zotit Krisht, paqe Israelit gjithënjë, dhe shpëtimi i 
kombeve.

VI. Me gas dhe me dëfrim bërtitnë shpirtet e të 
Drëjtëve: Ja tani në tërë botën, dhjat’ e re për ne po 
vjen, edhe populli po përsëritet, me gjakun e Zotit Krisht.

vn. Ti që shpëtove të tre Djemat, Abramianë prej 
furrës, dhe e ndriçove popullin, për mynxyrën kundër 
të pafajmëve, o Perëndi i Atërve, ti je i lavdëruar dhe i 
bekuar.

VHI. Dëfre o qytet Jerusalem, dhe kremtëroni o 
besnikë në Sion, se Mbret’ i qjellit dhe i tërë botës, Zoti
1 gjithë Forcave ardhi. Pra le ta adhuronjë tërë dheu, 
dhe me brohori le t’i thërresë. Gjithë krijesat, hvmnojeni 
Zotin Krisht.

KENGA IX.
Perëndi dhe Zot përmi dhenë na u-çfaq; pra mbli- 

dhuni me nxitim, ta madhështojmë Jesunë me gëzim e 
brohori, me pallma dhe degë dyke thirrur me zë të math. 
I bekuar ësht ay që vjen, më emërin e Zotit, Shpëtimtari 
ynë.

Paganë përse po tërboheni? Shkronjës dhe Prif-
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tërinj, ç’ kotësira po mejtoheni? Ç’ pyesni kush është 
kur djemat, i thërresin me zë të math: I bekuar ësht ay 
që vjen, më emërin e Zotit, Shpëtimtari ynë.

Zoti Perëndi që si ky s’ ka asgjëkunt, mënyrën më 
të mirë e caktoj, dhe popullit të dashur Israel iu-çfaq, 
dhe pastaj me njerëzinë, u-përzie dhe u-njoh: I bekuar 
ësht ay që vjen, më emërin e Zotit, Shpëtimtari ynë.

ZBRITESORJA
P.erëndi dhe Zot përmi dhenë na u-çfaq; pra mbli- 

dhuni me nxitim, ta madhështojmë Jesunë me gëzim 
dhe brohori, me pallma dhe degë dyke thirrur me zë të 
math: I bekuar ësht ay që vjen, më emërin e Zotit, 
Shpëtirotari ynë.

DERGIMESORET, T. II.
Në vëndin e Dërgimësoreve këndohet tri herë Vargu 

pasonjës:

I shenjtë është Zoti Perëndia ynë. (3  herë)

LAVDERIMET, T. IV.
Gjindja e madhe o Zot, t’i shtronin robat përdhe, të 

tjerë prisnin degë prej lisave, dhe me brohori të thërris- 
nin: Hosanna o i Biri i Davidit, i bekuar je ti që ke 
ardhur, dhe që do të vish përsëri, më emërin e Zotit.

Kur hyre në qytetin e shenjtë o Zot, i hipur mi një 
kafshë të përunjur, djemat të pritnë si Mbret mi Kerubi- 
met, përandaj pra të thërrisnin: Hosanna më të lartat, i 
bekuar je ti që ke ardhur, dhe që do të vish përsëri, më 
emërin e Zotit.

Dilni o paganë, dilni o popuj, dhe shikojeni Mbretin 
e qiellit, që hyn në Jerusalem, i hipur mi ushin si mi
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Kerubimet. Po djemat e njohnë dhe i thirrnë: Hosanna 
më të lartat, o Zot mëshirëplot.

Krishti Perëndia ynë, e parëlajmëroj Pashkën, kur 
e ngriti nga varri Lazarin, të vdekur që prej katër ditësh. 
Përandaj djemat e Hebrenjve, i duallnë përpara, me 
pallma dhe me degë, dhe i thërrisnin me zë të math: 
Hosanna më të lartat, i bekuar je ti që vjen, më emrin e 
Zotit.

LAVDI DHE TANI, T. T. II.

Gjashtë ditë përpara Pashkës, ardhi Jesuj në Beth- 
ani, dhe iu-afruan dishepujtë dhe e pyetnë: “Ku do të
ta gatitim gostinë e Pashkës?” Dhe Jesuj u-përgjeq. 
‘Shkoni në katundin kundrejt, atje do të gjeni një njeri 
me një shtëmbë, bjerini pas edhe i thoni: “Mësonjësi 
thotë: ‘Do ta bënj Pashkën me dishepujt’ e mi në shtë- 
pinë tënde.”

Doksollogji e Madhe. Në Hyrjen këndohen:

PERLESHORET
T.I. Vërtetove Ngjalljen e përbashkme përpara 

Pësimit tënt, e ngrite Lazarin prej së vdekurësh, o Krisht 
Perëndi; përandaj dhe ne posi djemat, dyke mbajtur 
shenjat e mundjes, ty po të thërresim mundësit të 
vdekjes: Hosanna ti më të lartat, i bekuar je ti që vjen, 
më emrin e Zotit.

HYRTORJA

I bekuar ësht ay që vjen, më emrin e Zotit. Perëndi 
dhe Zot përmi dhenë na u-çfaq. Shpëtona, o i Bir’ i 
Perëndisë, që ndënje mi një kafshë të përunjur, ne që të 
këndojmë Alilluia.
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SHKURTORJA, T. T. H.
Në qjellin si Mbret mi fron, në dhenë si rob mi ush, 

na je çfaqur o Krisht Perëndi, dhe këndimet e Engjëjve, 
dhe lëvdatat e djemave, të buçisnin me zë të math: I 
bekuar je ti që vjen, për shpëtimin e njërësve.

APOSTULLI

I bekuar ësht ay që vjen më emrin e Zotit.
Lavdërojeni Zotin, se ësht i mirë.
Këndimi prej Letrës së Palit për Filipianët.
Vëllezër, gëzohuni më Zotin gjithënjë, dhe prapë 

ju them, gëzohuni. Butësia juaj le të bëhet e njohur për 
të gjithë njerëzit. Zoti është pranë; mos u-kujdesni për 
gjë, po më çdo rast ia bëni të njohura lypjet tuaja Zotit 
me falje, lutje, dhe përhirime; dhe paqja e Perëndisë, që 
kapërcen çdo mëndje, do tjua ruanjë zëmrat edhe mej- 
timet më Krishtin Jesu. Pra, vëllezër, mejtoni ato, që 
janë të vërteta, të nderuara, të drejta, të pastëra, të da- 
shura, emërmira, të virtutme, dhe të lavdëruara. Bëni 
ato, që mësuat, edhe muartë, dhe dëgjuat, edhe patë 
prej meje. Dhe Perëndia i paqes do të jetë me ne.

UNGJILLI PAS JOANIT
Gjashtë ditë përpara Pashkës, Jesuj ardhi në Beth- 

ani, ku ishte Lazari, të cilin e ngriti nga varri. Atje, pra, 
i bënë darkën, dhe Martha shërbente; dhe Lazari ishte 
një prej të shtruarve në sofrën me atë. Edhe Maria mori 
një litër myrre prej nardi të fjeshtë fort të shtrenjtë, ia 
lyejti këmbët Jesujt, edhe ia fshiu me flokët e veta; dhe 
shtëpia u-mbush me erën e myrrës. Një, pra, nga 
dishepujt’ e tij, Juda i Simonit Iskarioti, ay që e tradhë- 
toj pastaj, i tha: “Përse kjo myrrë nuk u-shit për tre
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qint dinare, të cilat t’u jipëshin të varfërve?” Dhe 
këtë e tha, jo se i hante malli për të varfërit, po se ishte 
vjedhës, edhe kishte kuletën, dhe mbante ato, që hidhë- 
shin brënda. Jesuj, pra, i tha: “Ler-e, se ma paska
ruajtur për ditën e varrimit. Se të varfërit i kini me 
ju kurdoherë, po mua nukë më kini gjithënjë.” Shumë 
prej Judenjve, pra, mësuan që ishte atje, dhe arthnë 
të shikonin jo vetëm Jesunë, po edhe Lazarin, të cilin e 
kishte ngritur nga varri. Dhe Kryepriftinjtë bënë 
këshillë që ta vrisnin atë edhe Lazarin; se nga shkaku i 
këti shumë prej Judenjve venin, dhe e besonin Jesunë. 
Dhe të nesërmen një gjindje e madhe, qe kishin ardhur 
për të kremten, kur dëgjuan se Jesuj vinte në Jerusalem, 
muarnë degë pallmash, i duallnë përpara, dhe e pritnë, 
dyke thirrur: “Hosanna, i bekuar je ti që vjen më
emrin e Zotit, o Mbret i Israelit.” Edhe Jesuj kishte 
gjetur një pulisht, edhe i kishte hipur, sikundër është 
shkruar:* “Mos kij frikë, moj bijë e Sionit; se ja, 
Mbreti yt po vjen i hipur mi një pulisht prej ushi.” 
Dhe dishepujt’ e tij në krye nuk i merrnin vesh këto; 
po kur u-lavdërua Jesuj, ahere u-kujtuan që këto ishin 
të shkruara për atë, edhe përandaj u-bënë. Dhe gjindja, 
që e kishin parë, dëshmonin se e thirri Lazarin nga 
varri, dhe e ngjalli së vdekurësh; dhe përandaj gjindja 
i duallnë përpara, dhe e pritnë, se kishin dëgjuar që ay 
e bëri këtë çudi.

Pastaj vazhdon Mesha e Shën Joan Gojartit. Në “Veçan 
Tërëshenjtën,” këndohet:

ZBRITESORJA IX
Perëndi dhe Zot përmi dhenë na u-çfaq; pra mbli- 

dhuni me nxitim, ta madhështojmë Jesunë me gëzim 
dhe brohori, me pallma dhe degë dyke thirrur me zë të
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math: I bekuar ësht ay që vjen, më emërin e Zotit, 
Shpëtimtari ynë.

KUNGATORJA
I bekuar ësht ay që vjen më emrin e Zotit. Alilluia, 

alilluia, alilluia.
Në vënt të “Pamë Dritën”, këndohet:

PERLESHORJA, T. I.
Vërtetove Ngjalljen e përbashkme përpara Pësimit 

tënt, e ngrite Lazarin prej së vdekurësh, o Krisht Per- 
ëndi; përandaj dhe ne posi djemat, dyke mbajtur she- 
njat e mundjes, ty po të thërresim mundësit të vdekjes: 
Hosanna ti më të lartat, i bekuar je ti që vjen, më emrin 
e Zotit.

PERLESHIMI
Krishti, Perëndia ynë i vërtetë, që dignoj të hipë mi 

një kafshë të pënmjur për shpëtimin tonë.
Për Uratën e Pallmave shiko Uratoren, f. 518.

JAVA E MADHE E SHENJTE 
E HENA E MADHE

SHERBESA E DHENTERRIT I
Kjo Shërbesë bëhet të Diëlën e Pallmave mbrëmane. Passi 

bekon Prifti, thuhet Trishenjti, pastaj:

KENDONJESI: Mëshiro, o Zot. (12 herë).
Ejani t’i falemi dhe t’i përgjunjemi Krishtit, Perën- 

disë dhe Mbretit tonë. (3 herë).
Pastaj këndohen ngadale të dy Psalmet pasonjësf dhe 

Prifti temjanis Kishën edhe popullin me kacinë:
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PSALMI 20

Të dëgjoftë Zoti ditën e shtrëngimit, të mproftë 
emri i Perëndisë së Jakobit. Të dërgoftë ndihmë nga 
Shenjtërorja, dhe të forcoftë nga Siona. I kujtoftë të 
gjitha theroret e tua, dhe ta pëlqeftë hollokostin. Të 
dhëntë Zoti sipas dëshirës, dhe ta mbaroftë tërë këshill- 
ën. Do të gëzohemi për shpëtimin e Perëndisë, dhe do 
ta ngremë flamurin përpjetë më emrin e tij. Zoti na i 
mbaroftë të gjitha kërkesat. Tani e di se Zoti e shpëton 
të drejtin. Do ta dëgjonjë nga qjell i shenjtë, dhe do 
ta mpronjë me dorën e djathtë. Disa mburren me qere, 
disa me kuaj, po ne do ta kujtojmë emrin e Zotit 
Perëndisë sonë. Ata u-pëmbysnë dhe ranë; po ne 
u-ngritmë, dhe qëndruam drejt. Shpëtona, o Zot; 
dëgjona, o Mbret, kur të thërresim.

PSALMI 21

Mbreti do të gëzohet me fuqinë tënde, o Zot, edhe 
do të ngazëllohet me shpëtimin tënt. Ia mharove dësh- 
irën e zëmrës, dhe ia dëgjove kërkesat e buzëve. E ar- 
rive me bekime të mira, dhe i vure mi krye kurorë prej 
ari të kulluar. Të kërkoj jetë, dhe i dhurove ditë të 
gjata për gjithënjë. E lavdërove, dhe e shpëtove; i dhu- 
rove nder dhe madhështi. Se e bekove për jetë, dhe e 
gëzove me fytyrën tënde. Se mbreti shpëren më Zotin, 
dhe mbetet i patundur me mëshirën e të Lartit. Dora 
jote do t’i gjenjë të gjithë armiqtë, e djathta jote do t’i 
përmbysë ata, që të urrejnë. Do t’i djegësh posi furrë 
kur të zëmërohesh, edhe do t’i përpish me zjarr. Do tua 
prishësh pemët prej dheut, edhe do tua shuash farën nga 
mezi i njerësve. Se u-mejtuan të këqia kundër teje, dhe 
bënë pllane të paudha. Përandaj do t’i prapsësh, kur
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t’i gatitësh shigjetat kundër tyre. Lartësohu, o Zot, me 
fuqinë tënde; do t’i këndojmë, dhe do t’i psallim po- 
terat e tua.

Pastaj Këndonjësi vazhdon:

Ti shpëtoje Zot edhe ti bekoje popullin . . . .
LAVDI. Ti që u-ngrite përmi Kryq dyke dash- 

u r -----
TANI .Mprojtëse e lavdëruar dhe e patronditur. . . .

Pastaj thuhet Litania e Gjerë, të Gjashtë Psalmet, edhe 
Litania e Madhe. (Shiko Uratorent f. 20-29). Pastaj Vallet 
këndojnë katër herë “AliUuia” në Tingëllin Tërthor IV me Var- 
gjet pasonjës:

I. Me Shpirtin tim të dëshërova natën, o Perëndi, përpar 
ra agimit.

Alilluia, alilluia, alilluia.
II. Gjykimet e tua janë mi dhenë; ndënjësit e saj do të 

mësojnë drejtësi.

Alilluia, alilluia, alilluia.
III. Poptdli, i cili nuk është munduar, do të këtë zili.

Alilluia, alilluia, alilluia.
IV. Ua shtove të këqiat të lartëve të dheut, o Zot.

Alilluia, alilluia, alilluia.
Pastaj këndohet dy herë ngadale dhe një herë shkurtër:

TROPARI I DHENTERRIT, T. III.
IDHU 0  NIMFIOS ERKHETE

Ja dhëntërri ynë Zoti Krisht, mun në mes të natës 
vjen; edhe lum’ ay të cilin, do ta gjenje vigjëllonjës,
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edhe mjer’ ay të cilin do ta gjenjë plogëronjës. Shpirti 
im kij mëndjen, se dremitja përdhe të shtrin, edhe 
vdekja e tmerrshime të përpin, jashtë Mbretërisë djalli 
të grin; po zgjohu thirr me një zë të math: Shenjt je,
Shenjt je ti, Shenjt je ti o Perëndi, me lutjet e Shën 
Marisë, mëshirë kij për ne. (3 herë).

NDENJESORET, T. I.
PAS TON TAFON SU SOTIR

E sotmja ditë nis, me shkëlqim dhe me dritë, 
Pësimet e mëdha, për shpëtimin e botës, se Krishti për 
së shpejti vjen, të pësonjë me mirësi, Zot’ i Math që 
mban, në grusht të tij gjithësinë, bashkëzbret për ne, 
dhe kryqësohet mi drurin, për ndjesën e fajeve.

LAVDI D H E T A N I. Gjithajo.

Me trup si na u-pe, i padukur Gjykatës, të vritesh 
vjen tani, nga ca njerës keqbërës, dënimet na i shpërlan, 
me Pësimet e tmerrshime; këngë dhe lavdi, dhe 
madhështim të dërgojmë, me një zëmr’ e zë, për forcën 
tënde të madhe, o Zot i mëshirave.

LAVDI D H E TA NI. Gjithajo.

PAS TIN SOFIAN KE LOGON, T.T.IV.

Jav’ e Madhe e Shenjtë nis me shkëlqim, me Pësimet 
e Krishtit plot me vajtim; eni pra dhe priteni, krem- 
tërojeni besërisht. Krijetari ja ku vjen, të vuanjë Kryq 
për ne, me hetime dhe kamçik përpara gjykatësit; pret 
për ne shuplaka, dhe përqeshje prej robërsh, të gjitha 
po i pranon, për shpëtimin e njerësve. Përandaj pra 
thirrini: 0  Krisht Perëndi dhe Zot, ti dhurona ndjesën
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e mëkatave, që t’ adhurojmë me besë, Pësimet e hidhura.
LAVDI D H E T A N I. Gjithajo.

Dhe menjëherë Dhjaku thotë:

DHJAKU: Dhe që të vlerësohemi ta dëgjojmë 
Ungjillin e Shenjtë, Zotit Perëndisë tonë le t’i lutemi.

KORI: M ëshiro, o Zot. (3 herë)

DHJAKU: Urtësi, o të drejtë. Le ta dëgojmë 
Ungjillin e Shentjë.

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

Mattheut.
PRIFTI: Le të vëmë re.
KORD Lavdi më ty, o Zot, lavdi më ty.

Pastaj Prifti këndon UngjUlin:

UNGJILLI PAS MATTHEUT

Më atë kohë, kur kthehej Jesuj në qytet, e zuri uria. 
Dhe pa një dru fiku mbë udhë, dhe iu-afrua, po nukë 
gjeti veçse fletë, edhe i tha: ‘“Mos bëfsh më pemë për 
jetë.” Dhe menjëherë u-tha druri i fikut. Edhe kur e 
panë, dishepujtë u-çuditnë, dhe thanë: “Qysh u-tha druri 
i fikut menjëherë?” Dhe Jesuj u-përgjeq, edhe u tha: 
“Me të vërtetë po ju them, po të kini besë dhe të mos 
dyshoni, do të bëni punë jo vetëm si ketë të fikut, po 
edhe në i thënçi këti mali, ‘Ngrehu dhe hidhu në det’, 
do të bëhet. Dhe të gjitha lypjet, që do të bëni me lutje 
dhe me besë, do t’i merrni.”
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Dhe kur ardhi në tempull, iu-afruan Kryepriftinjtë 
dhe pleqtë e popullit tek mësonte, dhe e pyetnë: “Me 
ç’ farë fuqi i bën këto? Dhe kush ta ka dhënë këtë fuqi?” 
Edhe Jesuj u-përgjeq, edhe u tha: “Do tju pyes edhe unë 
një fjalë, dhe po të më përgjigjeni, adhere do tju për- 
gjigjen edhe unë me ç’ fuqi i bënj këto: Nga ishte 
pagëzimi i Joanit, nga qjelli apo nga njerëzit?” Edhe 
ata mejtohëshin më vëte, dhe thoshin: “Në thënçim, 
‘Nga qjelli’, do të na pyesë, ‘Përse pra nuk e besuat?’ 
Edhe në thënçim, ‘Nga njerëzit’, kemi frikë nga gjindja, 
se të gjithë e besojnë Joanin si Profet.” Edhe iu- 
përgjeqnë Jesujt, edhe i thanë: “Nukë dimë.” Edhe ay 
u th a : “As unë nukë ju them me ç’farë fuqi i bënj këto. 
Po si besoni? Një njeri kishte dy bij; edhe i vajti të 
parit, edhe i tha: “Bir, shko, dhe puno në vreshtën.” 
Edhe ay u-përgjeq, edhe i th a : “Nukë dua të vete.” Po 
pastaj u-pendua, dhe vajti. Pastaj i vajti të dytit, edhe 
i tha gjithashtu. Edhe ay u-përgjeq, edhe tha: “Do të 
vete, o Zot.” Edhe nukë vajti. Cili nga të dy mbaroj 
dëshirën e t’ atit?” Edhe ata iu-përgjeqnë: “I pari.” 
Dhe Jesuj u th a : “Me të vërtetë po ju them se publikanët 
edhe lavirat do të venë në Mbretërinë e Perëndisë më 
parë se ju. Se Joani ju tregoj udhën e drejtësisë, dhe 
ju nuk e besuat; po publikanët edhe Iavirat e besuan; 
dhe ju e patë, po prapë nuk u-penduat as e besuat pastaj.

Dëgjoni një tjatër parabollë: Ishte një njeri, i zoti i 
shtëpisë, i cili mbolli një vreshtë, dhe thuri një garth, 
edhe mihu një tirë, dhe ndërtoj një pyrk, edhe ua dha 
disa bujqve, dhe shkoj në mërgim. Edhe kur u-afrua koha 
e pëmëve, dërgoj shërbëtorët në bujqërit për të marrë 
pemët. Edhe bujqërit i zunë shërbëtorët edhe cilin e rrah- 
në, cilin e vranë, dhe cilin e lapiduan. Përsëri i zoti dërgoj 
të tjerë shërbetorë, më tepër se herën e parë, dhe bujqërit
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ua bënë gjithashtu. Pastaj u dërgoj të birin, dyke thënë: 
“Do të kenë turp nga im-bir.” Po bujqërit, kur e panë 
te birin, thanë me vete: “Ky është trashëgimtari- ejani 
ta vrasim, dhe tja zaptojmë trahëgimin.” Dhe e zunë, 
dhe e nxuarnë jasht vreshtës, dhe e vranë. Kur të vinjë 
pra i zoti i vreshtës, ç” do tu bënjë atyre bujqërve?” Dhe 
ata iu-përgjeqnë: “Keq e më keq do t’i humbasë të liqtë; 
dhe vreshtën do tua japë bujqërve të tjerë, të cilët do 
tja kthejnë pemët në kohën e tyre.” Dhe Jesuj u tha: 
“A nuk e kënduat nonjëherë në Shkripturat: ‘Guri, të 
cilin e çpërhothnë ndërtonjësit, ay u-vu në krye të çipit; 
këtë e ka bërë Zoti, dhe ësht e çudiçime në sytë tanë/ 
Përandaj po ju them që Mbretëria e Perëndisë do të 
merret prej jush, edhe do t’i jipet një kpmbi, i cili siell 
pemë.”

KORI Lavdi më ty, o Zot, lavdi më ty.

Pastaj Psalmi 51 pa zë, dhe Litania e Vogël:

DHJAKU: Përsëri dhe përsëri____

PRIFTI Se ti je Mbreti i Paqes dhe Shpëtimtari i 
shpirteve tona, dhe ty të dërgojmë lavdi, Atit e Birit 
edhe Shpirtit të Shenjtë, tani dhe përherë, dhe në jetët 
e jetëve.

SHKURTORJA, T. T. IV 
PAS OS APPARKHAS TIS FISEOS

Jakob i mjerë qan me lot, për lajmën që i bir’ i tij, 
u-çduk dhe humbi i ngrënë prej bishave, kur ay rronte 
si një mbret, se në Egiptë ay nuk u-robërua prej mëka- 
tash, edhe kështu e lavdëroj ay që sheh, të gjitha çipet 
e zëmrës, dhe u fal kurorë njerësve.



E H E N A  E M ADH E 145

SHTEPIA
Le të qajmë tok me Jakobin, dhe le të derdhim lote, 

se Josefi i urtë u-shit si rob, po mbeti i lirë nga shpirti, 
dhe e zotëfoj Egiptën, se Perëndia sipas vlerës u fal 
kurorë njerësve.

SINAKSARI

Gjithë sot, të Hënën e Shenjtë të Madhe, kujtojmë 
Josefin e lumur, dhe fikun e mallkuar prej Zotit.

Me nërmjetimet e Josefit të lumur, o Krisht o 
Perëndi, mëshirona. Amin.

Pastaj Dhjaku thotë.

DHJAKU: Hyjlindësen dhe Mëmën e Dritës me 
hymne nderimi le ta madhështojmë.

Vallet këndojnë Këngën IX të Kanunit; Prifti temjanis.

KENGA IX

T. II. E nderove pa kufi, Virgjëreshën e pacinuar, 
o Zoti Krisht Perëndi, se u-mishërove prej asaj nga 
forma, përandaj ne besnikët me mirënjohje po thërre- 
sim: Eni lumërojeni, Zonjën Shën M a r i , d h e 
madhështojem.

Le të hedhim çdo mëkat, që t’i afrohemi Mbretërisë, 
se na përkrah gjithënjë, Virgjëresha Nëna e Shpëtim- 
tarit; përandaj ne besnikët me mirënjohje po thërresim: 
Eni lumërojeni, Zonjën Shën Mari, dhe madhështojeni.

Me këshilla o Jesu, i stërvitnje dishepujt’ e lumur, 
të trashëgojnë lavdi, dhe jetë me nërmjetimet e Virgjë- 
reshës; përandaj ne besnikët me mirënjohje po thërres-
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im : Eni lumërojeni, Zonjën Shën Mari, dhe madhështoj 
eni.

ZBRITESORJA IX

E nderove pa kufi, Virgjëreshën e pacinuar, o Zoti 
Krisht Perëndi, se u-mishërove prej asaj nga forma, 
përandaj ne besnikët me mirënjohje po thërresim: Eni 
lumërojeni, Zonjën Shën Mari, dhe madhështojeni.

Pastaj DhjaJcu thotë Litaninë e Vogël:

DHJAKU: Përsëri dhe përsëri, më paqe le t’i lutemi 
Z o tit. . . .

PRIFTI: Se ty të këndojnë gjithë Forcat e qjellit, 
edhe ty të dërgojmë lavdi, Atit edhe Birit edhe Shpirit 
të Shenjtë, tani dhe përherë dhe në jetët e jetëve.

DERGIMESORJA, T. m  
PAS EPESKEPSATO IMAS

Nusëroren tënde shoh, o Shpëtimtar të stolisur, edhe 
robë nukë kam, edhe s’ kuxonj të hynj n’ atë; ndriço-ma 
pra stolin’ o Zot, dhe prit-më dhe shpëto-më, midis të 
gëzuarve. (3 herë).

LAVDERIMET, T.I.
Këndohen katër, dyke i përsëritur që të dyja :

Kur shkonje o Zot në Jerusalem, u tregonje Apos- 
tujve, si do të pësonje dhe do të vdisnje, sikundër ishte 
shkruar. Ejani pra o besnikë, të udhëtojmë me Jesunë, 
të kryqësohemi dhe të varrosemi, dhe të ngjallemi bashkë 
me të.

Passi arrimë Pësimin shpëtimtar, të Jesu Krishtit
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Perëndi, le ta lavdërojmë me besë, që të na ngjallë ne 
të vdekurit prej mëkatave, si Perëndi i mëshirave.

LAVDI DHE TANI, T. T. I.
O Zot kur u-nise për Pësimin vullnetar, u tregonje 

dishepujve dhe u thoshe: Tani arriu koha, dhe ja ku do 
të bie në duart’ e mëkatarëve, të cilët do më përqeshin, 
dhe do më kryqësojnë, dhe do më varrosin; po kini 
kurajë, se do të ngallem pas tri ditësh, për gëzimin e 
besnikëve, dhe për jetën e ameshuar.

Pastaj Doksollogjia e Madhe pa zë, dhe Litarda e Gjerë:

DHJAKU: Le tja mbarojmë lutjen tonë mëngjezore 
Z otit.. . .

PRIFTI: Se ti je Perëndi mëshirëplot edhe njeri- 
dashës, dhe ty të dërgojmë lavdi, Atit edhe Birit edhe 
Shpirtit të Shenjtë, tani dhe përherë dhe në jetët e 
jetëve.

PASVARGJET, T. T. I
E-jëma e Zebedenjve o Zot, të lypte ofiqe 

mbretërore për të bitjë, po ti u premtove miqve kupën e 
vdekjes, për të larë mëkatat. Përandaj pra të thërresim: 
0  Shpëtimtar i shpirteve, lavdi më ty.

I këshillove disheputjë o Zot, të mos u shëmbëlljnë 
paganëve, se përpara teje i pari, do të jetë shërbëtori i 
të gjithëve. Përandaj pra të thërresim: 0  Shëptimtar i 
Shpirteve, lavdi më ty.

Le të marrim shëmbëll nga tharja e fikut, edhe le 
të sjellim pemë pendimi, që të shpëtojmë nga dënimi, 
dhe le t’i lutemi Krishtit, të na dhuronjë përdëllimin e 
math.
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LAVDIDHE TANIT. T. IV.
Drangoj gjeti një Evë Egijtiane, dhe u-përpoq ta 

gënjente Josefin me lajka; po ay shpëtoj nga mëkati, 
dyke humbur robën; me lutjet e tij o Krisht mëshirona.

Pastaj Prifti thotë:

PRIFTI. Eshtë mirë ta përhirojmë Zotin, edhe ta 
këndojmë emrin tënt o i Lartë, dhe ta lëçitim mëshirën 
tëncle në mëngjes dhe të vërtetën tënde natën.

Pastaj Trishenjti, dhe pa zë Shkurtorja:

Jakob i mjerë qan me lot, për lajmën që i bir’ i tij, 
u-çduk dhe humbi i ngrënë prej bishave, kur ay rronte 
si një mbret, se në Egiptë ay nuk u-robërua prej mëka- 
tash, edhe kështu e lavdëroj ay që sheh, të gjitha çipet 
e zëmrës, dhe u fal kurorë njerësve.

K EN D O N JESI: M ëshiro, o Zot. (40 herë)

Lavdi Atit edhe Birit edhe Shpirtit të Shenjtë.
Tani dhe përherë dhe në jetët e jetëve, Amin.
Ti je e nderuar mi Kerubim, dhe e lavdëruar pa 

përqasje mi Serafim, ti me të vërtetë linde Fjalë 
Perëndinë, pra ty të madhëstojmë, Zonjë Hyjlindëse.

Mëshiro, o Zot. (3  herë)

Beko, o Atë, më emrin e Zotit.
PRIFTI: I bekuar je, o Krisht o Perëndia ynë, 

gjithënjë, tani dhe përherë dhe në jetët e jetëve.
KENDONJESI: 0  Mbret qjellor, shiguroji qeveri- 

tarët tanë besnikë, përmbaje bësën, zbut-i paganët, 
paqësoje botën, ruaje këtë Kishtë të Shenjtë, vëndos-i 
atërit edhe vëllezërit e jetëndërruar në tendat e të
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Drejtëve; edhe ne prit-na me pendim dhe me rrëfim, 
si i mirë dhe njeridashës.

PERLESHIMI
Krishti, Perëndia ynë i vërtetë, që dignoj të pësonjë 

vullnetarisht për shpëtimin tonë.

MESHA E PARESHENJTERUAR
Të Hënën e Madhe në mëngjes hëhet Mesha e Parëshen- 

jtëruar sipas Uratores, f. 149-178, dhe vazhdon gjer në 
Thirrtoret:

THIRRTORET, T. I.
Këndohen dhjetë, dyke përsëritur katër të parat:

Kur shkonje o Zot në Jerusalem, u tregonje Apos- 
tujve, si do të pësonje dhe do të vdisnje, sikundër ishte 
shkruar. Ejani pra o besnikë, të udhëtojmë me Jesunë, 
të kryqësohemi dhe të varrosemi, dhe të ngjallemi baskë 
me të. (2 here)

Passi arrimë Pësimin shpëtimtar, të Jesu Krishtit 
Perëndi, le ta lavdërojmë me besë, që të na ngjallë ne të 
vdekurit prej mëkatave, si Perëndi i mëshirave. (2 here)

0  Zot kur u-nise për Pësimin vullnetar, u tregonje 
dishepujve dhe u thoshe: Tani arriu koha dhe ja ku do 
të bie në duart’ e mëkatarëve, dhe do më kryqësojnë dhe 
do më varrosin; po kini kurajë, 3e do të ngjallem pas 
tri ditësh, për gëzimm e besnikëve, dhe për jetën e 
ameshuar. (2 here)

E-jëma e Zebedenjve o Zot, të lypte ofiqe mbre- 
tërore për të bijtë, po ti u premtove miqve kupën e 
vdekjes, për të larë mëkatat. Përandaj pra të thërresim: 
O Shpëtimtar i shpirteve, lavdi më ty. (2 here)
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I këshillove dishepujtë o Zot, të mos u shëmbëllejnë 
paganëve, se përpara teje i pari do të jetë shërbëtori i 
të gjithëve. Përandaj pra të thërresim: O Shpëtimtar i 
shpirteve, lavdi më ty.

Le të marrim shëmbëll nga tharja e fikut, edhe le 
të sjellim pemë pendimi, që të shpëtojmë nga dënimi, 
dhe le t’i lutemi Krishtit, të na dhuronjë përdëllimin e 
math.

LAVDI DHE TANI, T. T. IV.
Drangoj gjeti një Evë Egiptiane, dhe u-përpoq ta 

gënjente Josefin me lajka; po ay shpëtoj nga mëkati, 
dyke humbur robën; me lutjet e tij o Krisht mëshirona.

Pastaj bëhet Hyrja e Vogël me UngjiUin: Dhjaku përpara 
dhe Prifti pas, dalin nga Alltari, qëndrojnë përpara Derës së 
Bukur, dhe Dhjaku thotë:

DHJAKU: Urtësi, o të drejtë.
KORI: Dritë gazmore e lavdisë qjellore, Jesu 

Krisht, si arrimë perëndimin e diellit, edhe pamë dritën 
e mbrëmës, hymnojmë Atin edhe Birin edhe Shpirtin e 
Shentjë, se të ka hie kënga kurdoherë, o i Bir’ i 
Perëndisë që fal jetën, përandaj të lavdëron e tëre bota.

Pas Parëvargut edhe këndimeve nga Dhjaia e Vjetërf 
Dhjaku thotë me zë të lartë:

DHJAKU. Urdhëro, o Atë.
Pastaj Prifti merr llambadhen me dorën e mëngjër dhe 

Temjanicën me të djathtën, qëndron përpara Alltarit, bën 
shenjën e Kryqit me Temjanicën, pastaj kthehet nga popvlli, 
dhe thotë:

PRIFTI: Urtësi, o të drejtë! Drita e Krishtit u 
ndrit të gjithëve.
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Pastaj Prifti këndon një herë, dhe Kori dy herë në T .l:

KATEFTHINTHITO I PROSEFKHI MU
Le të drejtohet posi temjani, lutja ime sot, përpara 

te je; duart’ i ngre përpjetë, për mbrëmë si për kurban. 
(3  herë)

Pastaj këndohet:

UNGJILLI PAS MATTHEUT

Më atë kohë, kur rrinte Jesuj në malin e Ullinjve, 
iu-afruan dishepujtë mënjanë, dhe i thanë: “Thuajna, 
kur do të ngjajnë këto, dhe cila është shenja e ardhjes 
sate dhe e mbarimit të jetës?” Dhe Jesuj u-përgjeq, edhe 
u tha: “Shikoni se mos ju gënjenjë njeri; se shumë do të 
vijnë më emrin tim, dhe do të thonë, ‘Unë jam Krishti’, 
dhe do të gënjejnë shumë njerës. Edhe kini për të 
dëgjuar për luftë dhe tavature luftësh; shikoni, mos u- 
trëmpni, se të gjitha këto duhet të ngjajnë, po fundi do 
të vinjë më vonë. Se do të ngrihet komb kundër kombi 
dhe mbretëri kundër mbretërie; dhe do të ngjajnë zira 
dhe sëmundje dhe tërmete në shumë vise. Dhe të gjitha 
këto do të jenë nisja e dhëmbjeve. Ahere do tju zënë, 
dhe do tju mundojnë, dhe do tju vrasin; dhe do të jini 
të urryer prej të gjithë kombeve për emrin tim. Dhe 
ahere shumë do të tronditen, dhe do të tradëtojnë 
njërjatrin, dhe do të urrejnë njërjatrin. Dhe do të dalin 
shumë profetër të rremë, dhe do të gënjejnë shumë 
njerës. Edhe dashuria e të shumëve do të ftohet nga 
shkaku që do të shtohet paudhësia. Po ay, që do të 
duronjë gjer në funt, do të shpëtonjë. Dhe ky Ungjill i 
Mbretërisë do të lëçitet në tërë botën si dëshmim për të 
gjithë kombet; edhe ahere do të vinjë fundi. Pra, kur 
të shikoni që mynzyra e shkretimit, e përmëndur prej
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Profetit Daniel, qëndron në vëndin e shentjë,—ay, që 
këndon, le ta marrë vesh—, ahere ata, qe janë në Jude, 
le të ikin maleve; ay që është në çati, le të mos zbresë 
për të marrë gjë nga shtëpia, dhe ay, që është në arë, le të 
mos kthëhet prapa për të marrë robat. Edhe mjerë gratë 
me barrë dhe ato, që kanë foshnja në krahët ato ditë. Po 
faluni që ikja juaj të mos ngjanjë as në dimër as të 
Shtunën. Se ahere do të jetë një tmerr i math asisoj, që 
nukë ka ngjarë që nga nisja e botës gjer tani, as ka për 
të ngjarë nonjë herë tjatër. Edhe sikur të mos 
shkurtohëshin ato ditë, nukë do të shpëtonte asnjë njeri; 
po ato ditë do të shkurtohen për hatrin e të zgjedhurve. 
Ahere, nëqoftëse dikush ju thotë, ‘Ja Krishti është këtu 
a aty/ mos e besoni. Se do të dalin Krishtër dhe profetër, 
të rremë, dhe do të bëjnë shenja dhe çudira që t’i 
gënjejnë edhe të zgjedhurit, në muntshin. Pra, nëqoftëse 
ju thonë, ‘Ja ku është në shkretëtirë”, mos dilni, ose, ‘Ja 
ku është në dhomat e fshehta,’ mos e besoni. Se si 
vetëtima, e cila ndrit nga lindja, dhe duket gjer në 
perëndim ashtu do të jetë edhe ardhja e Birit të njeriut. 
Se ku të jetë kufoma, atje do të mblidhen shkabat. Edhe 
menjëherë pas tmerrit të atyre ditëve dielli do të erret, 
edhe hëna do të shuhet, edhe yjtë do të bien nga qjelli, 
edhe forcat qjellore do të tronditen. Edhe ahere do të 
duket në qjell shenja e Birit të njeriut; edhe ahere do të 
lebetiten të gjithë fiset e dheut, kur të shikojnë që i Biri 
i njeriut vjen nga retë e qjellit me fuqi dhe me lavdi të 
madhe. Edhe do t’i dërgonjë Engjëjtë me një oshëtimë 
të madhe prej trumbetash, edhe do t’i mbledhë të zgje- 
dhurit që nga njëra anë e qjellit gjer në tjatrën. Tani 
mësoni një parabollë nga druri i fikut: Kur dega bëhet 
e njomë dhe nxier fletë, e dini se vera ashtë afër. 
Kështu edhe ju, kur t’i shikoni këto të gjitha, dijeni që
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është afër, mun në prak të derës. Me të vërtetë po ju 
them, këto të gjitha do të ngjajnë sa pa shkuar ky brez. 
Qjelli e dheu do të shkojnë, po fjalët e mia nukë do të 
shkojnë.

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

Pastaj vazhdon Mesha e Dhuratave të Parëshenjtëruara.

E MARTA E MADHE

SHERBESA E DHENTERRIT II
Kjo shërbesë këndohet të Hënën e Madhe mbrëmane. 

Këndimet vazhdojnë si në Shërbesën e Dhëntërrit I, gjer në 
fundin e Troparit të Dhëntërrit. Pastaj:

NDENJESORET 
PAS 0  IPSOTHIS EN TO STAVRO.

T. IV. Eni e prisni Jesu Krishtin si Dhëntërr, dhe e 
nderoni me llambadhe gazmore, dhe me yirtuta ndritni 
dhe shkëlqeni kudo, si të urtat vajza silluni, dhe për 
dasmën gatituni, hyni tok me dhëntërrin, dhe u-shtroni 
në sofër, se dyke qënë Mbret dhe Perëndi, do tju dhuronjë 
kurorën e Engjëjve.

LA VD I D H E  T A N I. Gjithajo.

PAS KATEPLLAJI IOSIF.

T. IV Një këshilP o Shpëtimtar, kundër teje plot 
me cmir, të paudhët priftërinj, edhe shkronjës të këqinj, 
në tradhësinë e shtynë Judën me argjënde; përandaj 
dhe ky, shkoj dhe u tha pa turp, pa besë dhe pa nder, si 
tregëtari në pazar: Ç’ më jipni si çpërblim u tha, dhe
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unë do tjua shtie në duartë; nga tradhëti’ e tij, faqezezë, 
ti shpëtona o Zoti Krisht.

LAVDI D H E T A N I. Gjithajo.

PAS TIN SOFIAN KE LOGON.

T. T. IV. Për argjëndin e murmë Juda u-err, edhe 
vetë Jesunë e tradhëtoj; i prapi këshillë bën, dhe mejto- 
het për dorëzim, bie jashtë dritës, midis të mallkuarve, 
merret vesh për shitjen, e shet të paçmuarin : përandaj 
i ligu, si çpagim për sa bëri, gjen varrje të turpshime, 
edhe vdekje të dhëmpshime; na shpëto nga dënim’ i tij, 
o Krisht Perëndi dhe Zot, dhe dhurona ndjesën e 
mëkatave, ne që me mall po kremtojmë, Pësimet e 
hidhura.

LAVDI D H E T A N I. Gjithajo.

UNGJILLI PAS MATTHEUT

Më atë kohë, Farisianët bënë këshillë se qysh ta 
zinin Jesunë në grackë me fjalë. Edhe i dërguan dishe- 
pujt’ e tyre me Herodianët, edhe i thanë: “Mesonjës, e 
dimë që je i drejtë, dhe tregon udhën e vërtetë të Perën- 
disë, dhe nukë mban nonjë hatër, dhe nukë ia ke frikën 
askujt. Thuajna, pra, si e mejton? A ësht e udhës t’ i 
japim vergji Kesarit apo jo?” Po Jesuj e mori vesh djall- 
ëzinë e tyre, dhe u tha: “Përse më ngisni, o hipokrite? 
Dëftemëni monedhën e vergjisë.” Dhe ata i prunë një 
dinar. Edhe ay i pyeti: “E kujt është kjo fytyrë dhe 
kjo përmishkresë?” Dhe ata iu-përgjeqnë: “E Kesarit.” 
Ahere Jesuj u tha: “Pra, kthejini Kesarit gjërat, që janë 
të Kesarit, edhe Perëndisë gjërat, që janë të Perëndisë.” 
Dhe kur e dëgjuan, u-çuditnë, dhe e lanë, dhe shkuan.



E M ARTA E  M ADH E 155

Gjithatë ditë, i arthnë Sadukenjtë, të cilët besojnë 
se nukë ka ngjallje, dhe e pyetnë, dhe i thanë: “Mësonjës, 
Moisiu th a : “Në vdektë dikush pa patur bij, i vëllaj duhet 
të martohet me gruan e tij, që t’i japë bij të vëllajt. 
Tani, kemi patur një herë shtatë vëllezër; dhe i pari, 
passi u-martua vdiq; edhe meqënëqë nukë kishte bij, ia 
la gruan të vëllajt; gjithashtu edhe i dyti dhe i treti gjer 
tek i shtatti; edhe më pas nga të gjithë vdiq edhe 
gruaja. Në ngjalljen, pra, cili prej të shtatëve do ta 
marrë gruan? Se e patnë grua që të gjithë.” Edhe 
Jesuj u-përgjeq, edhe u tha: “Jini të lajthitur, se nuk i 
dini Shkripturat as forcën e Perëndisë. Se në ngjalljen 
njerëzit as martohen as martojnë, po janë si Engjëjtë e 
Perëndisë në qjell. Sa për ngjalljen e të vdekurve, vallë 
nukë kini kënduar fjalët e Perëndisë, kur ju thotë: 
“Unë jam Perëndia i Abrahamit, edhe Perëndia i Isaakut, 
edhe Perëndia Jakobit?’ Perëndia nuk është Perëndia i 
të vdekurve po i të gjallëve.” Edhe kur i dëgjuan këto 
fjalë, gjindja çuditëshin për mësimin e tij.

Po Farisianët, kur dëgjuan që ua kishte mbëçelur 
gojën Sadukenjve, u-mblothnë prapë, dhe një ligjëtar 
prej tyre e pyeti, dyke e ngarë dhe dykë thënë: “Më- 
sonjës, cila porrosi e ligjës është më e madhja?” Dhe 
Jesuj iu-përgjeq: “Doj-e Perëndinë me tërë zëmrën, dhe 
me tërë shpirtin, dhe me tërë mëndjen. Kjo është 
porrosia e parë dhe më e madhe. Dhe e dyta është kjo: 
Doj-e të afërmin si veten. Nga këto të dy porrosira 
varret e tërë ligja dhe Profetët.”

Edhe Jesuj i pyeti Fariasianët e mbledhur, dhe u 
tha: “Si mejtoheni për Krishtin? I biri i kujt është?” 
Dhe ata iu-përgjeqnë. “I biri i Davidit.” Edhe Jesuj u 
tha: “Qysh, pra, Davidi i frymësuar e quan Zot, edhe
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thotë, ’Zoti i tha tim-Zoti, Rri më të djathtën time gjer 
sa të t’i shtronj armiqtë nënë këmbë?’ Posa Davidi e 
quan Zot, qysh munt të jetë i biri?” Dhe askush nuk 
i jipte dot nonjë përgjigje, dhe që atë ditë askush nukë 
kuxoj ta pyeste më.

Ahere Jesuj u tha dishepujve dhe gjindjes: 
“Shkronjësit edhe Farisianët kanë zënë vëndin e Moisiut. 
Pra, të gjitha sa ju thonë t’i ruani, i ruani dhe i bëni; po 
mos bëni ashtu, sikundër bëjnë ata; se të tjera thonë, 
dhe të tjera bëjnë. Se mbledhin barra të rënda që 
nukë mbahen, dhe ua vënë njerësve mi supet; po ata 
nuk i lëvizin as me gishtin. Dhe të gjitha veprat i bëjnë 
që t’u tregohen njerësve; se i zgjerojnë fillakteret, edhe 
i zgjatin çipet e robave. Edhe duan kryesinë e mësallës 
nëpër darkat, edhe vëndin e parë nëpër sinagojat, edhe 
përshëndoshjet nëpër rugët, edhe titullin Rabbi, Rabbi. 
Po ju mos u-quani Rabbi, se vetëm një është Zoti juaj, 
Krishti; dhe ju të tjerët jini vëllezër. Edhe mos quani 
Atë asnjë prej jush mi dhe; se vetëm një është Ati juaj, 
ay, që është në qjell. Edhe mos u-quani Mësonjës; se 
vetëm një është Mësonjësi juaj, Krishti. Edhe më i 
madhi juaj do të jetë shërbëtori juaj. Dhe ay, që e 
lartëson veten, do të përunjet; edhe ay, që e përunj veten, 
do të lartësohet.

Po mjerë ju, o Shkronjës dhe Farisianë hipokritë, 
se e mbyllni Mbretërinë e qjellit për njerëzit; se as ju 
vetë hyni, as i lini të tjerët të hyjnë. Mjerë ju, o 
Shkronjës dhe Farisianë hipokritë, se ua hani shtëpitë 
të vejave, edhe bëni lutje të gjata për gjepura; përandaj 
do të merrni një dënim më të rëndë. Mjerë ju, o 
Shkronjës dhe Farisianë hipokritë, se rrotulloni detin 
dhe sterenë që të bëni një proselit; edhe passi e këtheni,
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e bëni bir ferri dy herë më keq se vetë. Mjerë ju, o 
prijës të verbër, që thoni se, ‘Kur betohesh për tempullin, 
nuk është gjë, po kur betohesh për arin e tempullit, 
ahere detyrohesh. 0  të marrë dhe të verbër, cili ështe 
më i math? Ari apo tempulli, i cili e shenjtëron arin? 
Gjithashtu thoni se, ‘Kur betohesh për al.ltarin, nuk është 
gjë, por kur betohesh për dhuratën mi alltarin, ahere 
detyrohesh.’ 0  të marrë dhe të verbër, cila është më 
e madhe? Dhurata, apo alltari, i cili e shenjtëron dhur- 
atën? Pra, ay, që betohetpër alltarin, betohet për alltarin 
vetë dhe për të gjitha sa janë mi alltarin. Edhe ay, që 
betohet për tempullin, bethohet për tempullin vetë dhe 
për atë, që banon në tempullin. Edhe ay, që betohet 
për qjellin, betohet për fronin e Perëndisë dhe për 
Perëndinë, që rri mi atë fron. Mjerë ju, o Shkronjës 
dhe Farisianë hipokritë, se jipni të dhjetën e mëndrës, 
të maraqes, dhe të qimerit; edhe lini mënjanë gjërat 
më të rënda të ligjës, gjyqin, dhe mëshirën, dhe besën; 
edhe këto duhen bërë, edhe ato nukë duhen lënë. 0  
prijës të verbër, që shtrythni mushkonjën, dhe gëlltitni 
kamilen. Mjerë ju, o Shkronjës dhe Farisianë hipokritë, 
se qëroni të përjashtmen e kupës dhe të pjatës, edhe 
përbrënda i lini plot me rëmbime dhe lakmime. O 
Farisian i verbër, më parë qëroje kupën dhe pjatën 
përbrënda, dhe pastaj përjashta. Mjerë ju, o Shkronjës 
dhe Farisianë hipokritë, se u shëmbëlleni varreve të 
lyer me këlqere, që duken të bukur përjashta, po për- 
brënda janë plot me eshtra dhe me kufoma. Kështu 
edhe ju u dukeni të drejtë njerësve përjashta, po për- 
brënda jini plot me hipokrisi dhe paudhësi. Mjerë ju, 
o Shkronjës dhe Farisianë hipokritë. se ndërtoni varret e 
Profetëve, dhe stolisni monumentat e të drëjtëve, dhe 
thoni, ‘Po të rronim në ditët e atërve tanë, nukë do të
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merrnim pjesë në vrasjet e Profetëve.’ Ahere dëshmoni 
vetë, që jini bijtë e atyre, që kanë vrarë Profetët. Pra, 
mbusheni masën e atërve tuaj. 0  gjërpërinj, o soj në- 
përkash, qysh do të shpëtoni nga dënimi i ferrit? 
Përandaj, ja ku ju dërgonj të tjerë Profetë dhe të urtë 
dhe shkronjës; edhe ju prapë do t’i vrisni, dhe do t’i 
kryqësoni, dhe do t’i rrihni nëpër sinagojat, edhe do t’i 
ndiqni nga qytëti në qytet; edhe kështu do tju bjerë mi 
kokë gjaku i gjithë të drejtëve, që është derdhur mi 
dhe, që nga gjaku i Abelit të drejtë gjer në gjakun e 
Zakarisë, të birit të Barakisë, të cilin e vratë midis tem- 
pullit edhe alltarit. Me të vërtetë po ju them, të gjitha 
këto do të bien mi kokën e këti brezi. 0  Jerusalem, o 
Jerusalem, që i vret Profetët, edhe i lapidon të dërguarit, 
sa herë kam dashur t’i përmbleth bijtë e tu, siç i 
përmbleth pula zoqtë nënë krahët, edhe nukë deshtë. 
Shikoni tani se qysh u-shkretua shtëpia juaj. Se ja  ku 
ju them: Nukë do më shikoni që tani gjer sa të thoni, I 
bekuar ësht ay, që vjen më emrin e Zotit.”

KORI: Lavdi më ty, o Zot, lavdi më ty.
Pastaj Psalmi 51 pa zë, dhe Litania e Vogël:

DHJAKU: Përsëri dhe përsëri..............
PRIFTI: Se ti je Mbreti i paqes dhe Shpëtimtari i 

shpirteve tona, dhe ty të dërgojmë lavdi, Atit edhe Birit 
edhe Shpirtit të Shënjtë, tani dhe përherë dhe në jetët 
e jetëve.

Pastaj thuhen Shkurtorja, Shtëpia, dhe Sinaksari:

SHKURTORJA, T. II 
PAS TA ANO ZITON

O shpirti im kujto, se gjyqi i përfuntmë vjen, dhe
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je në rezik, të pritesh si i thati fik; pra punoje hirin tënt, 
që të dha i Madhi Zot me dhëmpshëri, vigjëllo edhe thirr 
me zë : Mos rrini përjashta nusërores Jesujt.

SHTEPIA
Përse fle o shpirti im i mjerë? Përse mejtohesh për 

gjëra të kotta? Ora e funtme afrohët, edhe do të largo- 
hemi së këtejmi; po sa është kohë zgjohu dhe thirr: Kam 
bërë faj o Shpëtimtar; mos më pre si fikun e thatë, po 
kij mëshirë për mua o Krisht, që po thërres me frikë: 
Mos rrini përjashta nusërores Jesujt.

SINAKSARI

Të Martën e Madhe të Shenjtë, kujtojmë parabollën 
e të Dhjetë Virgjëreshave prej Ungjillit të Shenjtë.

O Dhëntërr Jesu Krisht, nëmëro-më me Virgjëreshat 
e urta, radhit-më me grigjën e zgjedhur, dhe mëshirona. 
Amin.

Pastaj Dhjaku thotë:

DHJAKU: Hyjlindësen dhe Mëmën e dritës me 
hymne nderimi le ta madhështojmë.

Vallet këndojnë Këngën IX të Kanunit, dhe Prifti 
temjanis.

KENGA IX
T. II. Bota e tërë nuk e nxë, Perëndinë Zotin 

Krisht, po në gji e pate si birin tënt; të hymnojmë, Shën 
Mari Virgjëreshë.

Nxënësit sot i këshillon, vigjëlloni ti u the: se më 
ç’ orë vjen Shpëtimtari Krisht, nuk e dini, t’i gjykonjë 
të gjithë.
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Kur të na vish të na gjykosh, Perëndi o Zoti Krisht, 
vër-më më të djathtën e fronit tënt, edhe fal-m’i të gjitha 
mëkatat.

ZBRITESORJA IX
Bota e tërë nuk e nxë, Perëndinë Zotin Krisht, 

po në gji e pate si birin tënt; të hymnojmë, Shën Mari 
Virgjëreshë.

Pastaj Litania e Vogël:

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

PRIFTI. Se ty të këndojnë të gjitha Forcat e qjellit, 
edhe ty të dërgojmë lavdi, Atit edhe Birit edhe Shpirtit të 
Shentjë, tani dhe përherë dhe në jetët e jetëve.

DERGIMESORJA, T. HI 
PAS EPESKEPPSATO IMAS

Nusëronen tënde shoh, o Shpëtimtar të stolisur, edhe 
robë nukë kam, edhe s’ kuxonj të hynj n’ a të ; ndriço-ma 
pra stolin’ o Zot, dhe prit-më dhe shpëto-më, midis të 
gëzuarve. (3 herë)

LAVDERIMET, T. I.
Këndohen katër, dyke i përsëritur që të dyja:

Qysh të hynj në pallatin e Shenjtorëve, unë 
pavyeri! Se nukë kam robë prej dasme, dhe më nxierin 
jashtë Engjëjtë. Paqëso-ma shpirtin o Zot, dhe shpëto- 
më si njeridashës.

Më zuri gjumi i ngathësisë, o Dhëntërr Jesu Krisht, 
edhe nukë kam llambadhe virtutash, që të dal dhe të të 
pres. Mos më ler jashtë, po qas-më brënda me Virgjëre-
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shat e mënçura, ku gëzohen kremtonjësit, edhe thërresin 
pa reshtur: O Zot, lavdi më ty.

LAVDI DHE TANI, T. IV.
Dëgjoje dënimin e ati, që e varrosi talentin o shpirt, 

edhe mos e fshih fjalën e Perëndisë, po lëçit-i çuditë e 
tij, që ta rritësh dhuratën, dhe të hysh në gëzimin e Zotit 
tënt.

Pastaj Doksollgjia e Madhe, dhe Litania e Gjatë.

PASVARGJET, T. T. I.
Ejani o besnikë, le të punojmë dhe le ta rritim, 

pasurinë që na ka dhënë Zoti, sicili pas fuqisë dhe 
dhuratës, kush me urtësinë e mëndjes, kush me veprat e 
mira, kush me predikimin e fjalës, që ta trashëgojmë 
gëzimin zotëror, për të cilin vlerësona o Krisht, o Perëndi 
njeridashës.

Kur të vish me lavdi, me Forcat ëngjëllore, dhe të 
rrish mi fronin e gjykatësit, mos më vër nga ana e 
mëngjër, o Bari i mirë, po radhit-më nga ana e djathtë, 
dhe shpëto-më si njeridashës.

0  Dhëntërr i bukur, që na ftove në dasmën shpir- 
tërore, kij mëshirë për ne që jemi shëmtuar, nga pasionet 
edhe mëkatat, edhe qas-na në sofrën e Mbretërisë sate, 
si i mirë dhe njeridashës.

LAVDI DHE TANI, T. R.
Ja ku ta dha talentin, Zoti o shpirti im; merr-e 

dhuratën me frikë, këtheja prapë ati që ta fali, përndajua 
të varfërve, dhe fitoje miqësinë e Krishtit, që të rrish 
më të djathtë, dhe ta trashëgosh gëzimin zotëror, për të 
cilin vlerëso-me, o Zot i mëshirave.
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Pastaj vazhdon dhe mbaron si Shërbesa e Dhëntërri I.

MESHA E PARESHENJTERUAR
Të Martën e Madhe në mëngjës bëhet Mesha e Parëshenj- 

tëruar sipas Uratores, f. 149-178, gjer në Thirrtoret:

THIRRTORET, T. I.
Këndohen dhjetë, dyke përsëritur katër të parat.

Qysh të hynj në pallatin e Shenjtorëve, unë i 
pavyeri? Se nukë kam robë rej dasme, dhe më nxierin 
jashtë Engjëtë. Paqëso-ma shpirtin o Zot, dhe 
shpëto-më si njeridashës. (2 herë)

Më zuri gjumi i ngathësisë, o Dhëntërr Jesu Krisht, 
edhe nukë kam llambadhe virtutash, që të dal dhe të 
të pres. Mos më ler jashtë, po qas-më brënda me 
Virgjëreshat e mënçura, ku gëzohen kremtonjësit, edhe 
thërresin pa reshtur: 0  Zot, lavdi më ty. (2 herë)

Dëgjoje dënimin e ati që e varrosi talentin o shpirt, 
edhe mos e fshih fjalën e Perëndisë, po lëçit-i çuditë e 
tij, që ta rritësh dhuratën,, dhe të hysh në gëzimin e 
Zotit tënt. (2 herë)

Ejani o beshnikë, le të punojmë dhe le ta rritim, 
pasurinë që na ka dhënë Zoti, sicili pas fuqisë dhe 
dhuaratës, kush me urtësinë e mëndjes, kush me veprat 
e mira, kush me predikimin e fjalës, që ta trashëgojmë 
gëzimin zotëror, për të cilin vlerësona o Krisht, o 
Perëndi njeridashës. (2 here)

0  Dhëntërr i bukur, që na ftove në dasmën shpir- 
tërore, kij mëshirë për ne që jemi shëmtuar, nga 
pasionet edhe mëkatat, edhe qas-na në sofrën e 
Mbretërisë sate, si i mirë dhe njeridashës.
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LAVDI DHE TANI, T. R. Ja  ku ta dha talentin, 
Zoti o shpirti im; merr-e dhuratën me frikë, këtheja 
prapë ati që ta fali, pëmdajua të varfërve, që të rrish 
më të djathtë, dhe të trashëgosh gëzimin zotëror, për 
të cilin vlerëso-më, o Zot i mëshirave.

Pastaj bëhet Hyrja me UngjiMn.

DHJAKU: Urtësi, o të drejtë.
KORI: Dritë gazmore. . . .

Pas Parëvargut edhe këndimeve nga Dhjata e V jetër:

DJAKU: Urdhëro, o Atë.
PRIFTI: Urtësi, o të drejtë; Drita e Krishtit u 

ndrit të gjithëve,
Pastaj Prifti këndon një herë, dhe Kori dy herë në T. I:

KATEFTHINTHITO I PROSEFKHI MU
Le të drejtohet posi temjani, lutja ime sot, përpara 

teje; duart’ i ngre përpjetë, për mbrëmë si për kurban. 
(3 herë)

Pastaj këndohet yrej Dhjakut:

UNGJILLI PAS MATTHEUT
Zoti u tha dishepujve: Për atë ditë dhe për atë 

orë nukë di gjë askush, as Engjëjtë e qjellit, po vetëm 
im-Atë. Edhe sikundër ishte puna e ditëve të Noes, 
ashtu do të jetë edhe ardhja e Birit të njeriut. Se 
sikimdër, në ditët përpara përmbytjes, njerëzit hanin 
dhe pinin, martonin dhe martohëshin gjer më ditën, 
që hyri Noja në arkë, dhe nukë muamë vesh asgjë 
gjer sa ardhi përmbytja, dhe i rrëmbeu të gjithë,
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gjithashtu do të jetë edhe ardhja e Birit të njeriut. 
Ahere nga dy burra, që punojnë në arë, njëri merret, 
edhe tjatri lihet; edhe nga dy gra, që bluajnë në mulli, 
njëra merret, edhe tjatra lihet. Pra, vigjëlloni, se 
nukë dini se më ç’ orë ju vjeii Zoti. Po këtë e dini që, 
po të kishte lajmë i zoti i shtëpisë se më ç’ kohë vijnë 
vjëdhësit, do të vigjëllonte, dhe do mos i linte tja 
çponin shtëpinë. Përandaj edhe ju bëhuni gati, se më 
një orë, që nuk e pandehni, ju vjen i Biri i njeriut. 
Ahere ku ësht ay kujdestar besnik dhe i mënçim, 
të cilin i zoti e ka vënë mi shërbëtorët e vetë, që tu japë 
të ngrënën më kohë? Lum’ ay shërbëtor, të cilin i 
zoti vjen edhe e gjen më të mbaruar detyrën. Me të 
vërtetë po ju them, se i zoti do ta vërë qeveritar mi tërë 
mallin e vetë. Po nëqoftëse kujdestari del i keq, edhe 
thotë më vete, ‘Im-zot u-vonua’, edhe nis t’i rrahë shokët 
shërbëtorë, dhe të hanjë dhe të pinjë me të dehurit, i 
zoti i ati kujdestari do të vinjë më një ditë dhe më 
një orë të papritur, dhe do ta hedhë jashtë atë kujdes- 
tar, dhe do ta vërë në çipin e hipokritëve; atje do të 
jetë qarja dhe kërcëllimi i dhëmbëve.

Ahere Mbretëria e qjellit do të shëmbëllenjë me 
dhjetë virgjëresha, të cilat muarnë llambat e tyre, dhe 
duallnë për të pritur Dhëntërrin. Dhe pesë prej këtyre 
ishin të mënçime, dhe pesë të marra. Ato të marrat, 
kur muamë llambat, nukë muamë vaj me vete; po të 
mënçimet, bashkë me llambat, muamë edhe vaj nër 
enët e tyre. Dhe meqënëqë Dhëntërri vonoj, i zuri 
gjumi të gjitha, dhe po flinin. Dhe në mes të natës, 
u-dëgjua një klithmë: “Ja se ku vjen Dhëntërri, dilni 
ta prisni.” Ahere u-ngritnë të gjitha virgjëreshat, edhe 
ndreqnë llambat e tyre. Dhe të marrat u thanë të 
mënçimeve: “Na jepni ca nga vaji juaj, se na u-shuan
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Uambat.” Po të mënçimet u-përgjeqnë dhe u thanë: 
“Jo, se nukë kemi mjaft për ne dhe për ju, po më mirë 
shkoni atje ku shesin vaj, dhe blini për veten tuaj.” 
Dhe kur ato shkuan për të blerë, ardhi Dhëntërri; dhe 
ato, që ishin gati, hynë bashkë me atë në dasmë; dhe dera 
u-mbyll. Pastaj arthnë edhe virgëreshat e tjera, dyke 
thënë: “0  Zot, o Zot, hapna derën.” Po ay u-përgjeq, 
edhe u th a : “Me të vërtetë po ju them që nukë ju njoh.” 
Pra, vigjëlloni, se nukë dini as ditën as orën, në të cilën 
vjen i Biri i njeriut.

Se Mbretëria e qjellit i shëmbëllen një njeriu, 
i cili shkonte në mërgim, edhe i thirri shërbëtorët, edhe 
ua dorëzoj gjënë e vetë; edhe kujt i dha pesë talenta, 
kujt i dha dy, kujt i dha një, sicilit pas fuqisë t i j ; edhe 
shkoj menjëherë në mërgim. Edhe ay, i cili mori të 
pesë talentat, vajti, i punoj, edhe fitoj pesë talenta të 
tjera. Gjithashtu edhe ay, i cili mori të dy talentat, 
fitoj edhe dy të tjera. Po ay, i cili mori një, shkoj, 
edhe mihu, edhe e fshehu argjëndin e të zotit në dhe. 
Edhe pas disa kohe u-këthye i zoti i atyre shërbëtorëve, 
edhe bëri llogari me ata. Edhe ardhi ay, i cili kishte 
marrë të pesë talentat, edhe solli pesë talenta të tjera, 
dhe tha: “Zot, më ke dhënë pesë talenta; ja ku fitova 
edhe pesë të tjera mi ato.” Edhe i zoti i tha: “Të
lumtë, shërbëtor i mirë dhe besnik! Më të pakat u-rrë- 
feve besnik, mi të shuma do të vëndos. Hyr në gazin e 
zotit tënt.” Pastaj ardhi ay, i cili kishte marrë të dy 
talentat, edhe tha; “Zot, më ke dhënë dy talenta; ja 
ku fitova edhe dy të tjera mi ato.” Edhe i zoti i tha: 
“Të lumtë, shërbëtor i mirë dhe besnik! Më të pakat 
u-rrëfeve besnik, mi të shuma do të vëndos. Hyr në 
gazin e zotit tënt.” Më në funt, ardhi edhe ay, i cili
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kishte marrë një talent, edhe tha= “Zot, e dinja që je 
njeri i zëmërgurtë, që kor atje, ku nukë ke mbjellur, 
edhe mbleth atje, ku nukë ke pëmdarë, edhe u-trëmba, 
edhe shkova, edhe e fsheha talentin në dhe; ja  ku ta 
solla prapë.” Edhe i zoti u-përgjeq, edhe i th a : “Shër- 
bëtor i lik edhe përtac, posa e dinje që kor atje, ku 
nukë kam mbjellur, edhe mbleth atje, ku nukë kam 
pëmdarë, ahere duhej ta kishe vënë talentin tim në 
bankë, dhe kur të këthehësha ta merrnja. prapë tok 
me fajdenë. Pra, merrjani talentin, edhe epjani ati, 
i cili ka të dhjetë talentat. Se ati, i cili ka, do t’ i 
jipen edhe do t’ i tepërojnë; po ati, i cili nukë ka, do t’i 
merret edhe ajo që kishte. Dhe hidheni shërbëtorin 
e padobishim në errësirën më të thellë; atje do të 
jetë qarja dhe kërcëllimi i dhëmbëve.”

Edhe kur të vinjë i Biri i njeriut me lavdi me 
gjithë Engjëjtë, ahere do të rrinjë mi fronin e lavdisë. 
Dhe do të mblidhen të gjithë kombet përpara ati, edhe 
do t’i ndanjë njërin nga tjatri, siç i ndan bariu dhëntë 
nga dhitë, dhe do t’i vërë dhëntë më të djathtë, dhe 
dhitë më të mëngjër. Ahere Mbreti do tu thotë atyre 
më të djathtë: “Ejani, ju të bekuarit e tim-Ati, trashë- 
gojeni Mbretërinë, e cila u-gatit për ju që prej nisjes 
së botës. Se pata uri, dhe më dhatë të ha; pata etje, 
dhe më dhatë të pi; isha i huaj, dhe më përmblothtë; 
isha i çveshur, dhe më veshtë; isha i sëmurë, dhe më 
vizituat; isha në burk, dhe arthtë tek unë.” Ahere do 
t’i përgjigjen të drejtët, edhe do t’i thonë: “Zot, kur 
të pamë të urët, edhe të ushqyem; a me etje, dhe të 
vaditmë; dhe kur të pamë të huaj, dhe të përmbloth- 
më; a të çveshur, dhe të veshmë; dhe kur të 
pamë të sëmurë a në burk, dhe të vizituam?” Edhe
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Mbreti do tu përgjigjet, edhe do t’u thotë: “Me të 
vërtetë po ju them: Atë, që ia kini bërë njërit prej 
këtyre vëllezërve të mi më të vegjël, ma kini bërë 
mua.” Pastaj do t’u thotë atyre më të mëngjër: 
“Shkoni, ju të mallkuar, lark meje në zjarrin e 
ameshuar, i cili u-gatit për djallin dhe ëngjëjtë e tij. 
Se pata uri, dhe nukë më dhatë të ha; pata etje, dhe 
nukë më dhatë të pi; isha i huaj, dhe nukë më per- 
mblothtë; isha i çveshur, dhe nukë më veshtë; isha i 
sëmurë dhe në burk, edhe nukë më vizituat.” Ahere 
do t’i përgjigjen edhe ata, dhe do t’i thonë: “Zot, kur 
të pamë të urët, a me etje, a të huaj, a të çveshur, a të 
sëmurë, a në burk, dhe nukë të shërbyem?” Ahere 
do t’u përgjigjet, edhe do t’u thotë: “Me të vërtetë po 
ju them. Atë, që nukë ia kini bërë njërit prej këtyre 
më të vegjëlve, nukë ma kini bërë ,as mua.” Edhe 
këta do të shkojnë në Ferrin e ameshuar, dhe të 
drejtët në jetën e ameshuar.

Dhe Jesuj, passi i mbarroj të gjitha këto fjalë, u 
tha dishepujve: “E dini që pas dy ditësh është Pashka, 
dhe i Biri i njeriut tradhëtohet për të kryqësuar.”

KORP Lavdi më ty, o Zot, lavdi më ty.

Pastaj vazhdon Mesha e Dhuratave të Parëshenj- 
tëruara.

E MERKURA E MADHE
SHERBESA E DHENTERRIT III

Kjo Shërbesë bëhet të Martën e Madhe mbrëmane. 
Këndimet vazhdojnë si në Shërbesën e Dhëntërrit I  gjer në 
fundin e Troparit të Dhëntërrit. Pastaj:
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NDENJESORET 
PAS TIN OREOTITA, T. III.

T’ ardhi lavira sot, myrra dhe lote derth, këmbët t’i 
lan me mall, o Perëndi dhe Zot, dhe nga mëkatat e 
çpërb'len mëshir’ e Njeridashësit; nxënës’ i argjëndeve, 
që të mirën s’ e njihte dot, hirin tënt e hodhi tej, dhe në 
llom’ u-përmbys me turp, edhe të shiti nga argjëndash- 
ja, Krisht Perëndi mëshirë kij për ne.

LAVDI D H E  T A N I. Gjithajo.

PAS TAKHI PROKATALLAVE, T. IV.
Dinaku i shtrëmbëri, nga argjëndashja u-mbyt, dhe 

Zotin e tradhëton, për jetë veten e dënon, përandaj si 
i dehur, rent përpara Judenjve, dhe u thot’ i pabesi: 
Sa argjënde më jipni, tjua dorëzonj për dënim, për 
kryqësim dhe varrim.

LAVDI D H E  T A N I. Gjithajo.

PAS TON TAFON SU SOTIR, T. I.
Lavira me vajtim, o i dhëmpshur të lutej, dhe 

këmbët besërisht, po t’i fshinte me flokët, dhe thellazi 
po psherëtin, dhe thërriste me lot në sy: Mos më
neverit, mos më përbuz o i mirë, prit-më se të vinj, plot 
me pendim dhe shpëto-më, o Zot i mëshirave.

LAVDI D H E  T A N I. Gjithajo.

Pastaj Prifti këndon TJngjillin:

UNGJILLI PAS JOANIT
Më atë kohë, gjindja, që e kishin parë, dëshmonin 

që Jesuj e thirri Lazarin nga varri, dhe e ngjalli së
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vdekurësh, dhe përandaj populli, kur dëgjuan që kishte 
bërë atë çudi, i duallnë përpara që ta prisnin. Farisian- 
ët, pra, thanë me njerjatrin: “A e shikoni që nukë kini 
nonjë fuqi? Se ja, bota i venë pas përsëri”. Edhe midis 
atyre, që ishin ngjitur të falëshin për të kremten, ishin 
disa Helinë; edhe këta i vanë Filipit prej Bethsaidës së 
Galilesë, dhe i lutëshin, dyke thënë: “Zot, duam ta 
shohim Jesunë.” Edhe Filipi i tha Andreut; edhe And- 
reu bashkë me Filipin i thanë Jesujt. Edhe Jesuj u- 
përgjeq, edhe u tha: “Ardhi ora që të lavdërohet i
Biri i njeriut. Me të vërtetë, me të vërtetë po ju them: 
Po të mos bjerë koqja e grurit mi dhenë dhe të mos 
varroset, mbetet e vetëm; po, passi të varroset, mbin 
dhe sjell shumë pemë. Ay, që e do jetën e vetë, do ta 
humbasë; po ay, që e urren jetën e vetë në këtë botë, 
do ta shpëtonjë për jetën e ameshuar. Ay, që më shër- 
ben, le të më bjerë pas; edhe atje, ku jam imë, do të 
jetë edhe shërbëtori im; edhe im-Atë do ta nderonjë 
atë, që më shërben. Tani më është përzier shpirti. Edhe 
qysh munt të them, ‘Atë, shpëto-më nga kjo orë?’ Po 
për këtë shkak kam ardhur në këtë orë. Atë, lavdëroje 
emrin tënt.”

Ahere ardhi një zë nga qjelli: “Edhe e kam lav- 
dëruar, edhe përsëri do ta lavdëronj.” Gjindja, pra, që 
ishin atje dhe e dëgjuan, thanë se u-bë bumbullimë. Të 
tjerë thoshin se i foli një Engjëll. Edhe Jesuj u tha: 
“Ky zë nuk u-bë për mua po për ju. Tani po bëhet 
gjyqi i kësaj bote. Tani princi i kësaj bote do të hidhet 
jashtë. Edhe imë, po të fluturonj prej kësaj bote, do t’i 
heq të gjithë njerëzit pas.” Edhe këtë e tha për të 
treguar me ç’ farë vdekje kishte për të vdekur. Edhe 
gjindja i thanë: “Ne kemi dëgjuar nga ligja se Krishti 
mbetet për je të; dhe qysh na thua ti që i Biri i njeriut
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do të fluturonjë prej kësaj bote?” Edhe Jesuj u-përgjeq: 
“Edhe pak kohë e kini dritën, ecëni sa e kini dritën, që 
të mos ju zërë errësira; dhe ay, që baret në errësirë, nukë 
di se se ku vete. Sa kohë e kini dritën, besojeni dritën, 
që të bëheni bij të ditës.”

Passi u tha këto fjalë, Jesuj shkoj, edhe u-fsheh 
prej atyre. Dhe ndonëse kishte bërë aqë çudira përpara 
atyre, prapë nuk e besonin, që të mbushet fjala e 
Profetit Isaia, i cili thotë. “Zot, kush e besoj lajmën 
tonë? Edhe kujt i është zbuluar krahu i Zotit?” Për- 
andaj nukë muntnin ta besonin, se Isaia prapë tha: 
“Ua verboj sytë dhe ua ashpëroj zëmrat, që të mos 
shikojnë me sytë, dhe të mos kuptojnë me zëmrën, edhe 
të mos kthehen, edhe t’i shëronj.” Këto gjëra i tha 
Isaia, kur e pa lavdinë e tij, edhe foli për atë. Me 
gjithë këto, edhe shumë veta prej krerëve e besuan; po 
nga shkaku i Farisianëve nuk e rrëfenin, që të mos 
nxirëshin jashtë sinagojës; se deshnë më tepër lavdinë 
e njerësve se sa lavdinë e Perëndisë.

Edhe Jesuj thirri, dhe tha •* “Ay, që më beson, nukë 
më beson mua, po beson atë, që më ka dërguar. Edhe 
ay, që më shikon mua, shikon atë, që më ka dërguar. 
Kam ardhur si një dritë në botë që të mos mbeten në 
erresirë ata, që më besojnë. Edhe nukë e gjykonj atë, që 
i dëgjon f jalët mia, dhe nukë beson; se nukë kam ardliur 
të gjykonj botën, po ta shpëtonj. Ka se kush ta gjykonjë 
atë, që më heth poshtë, dhe nuk i pret fjalët e mia; 
fjala, që kam folur, do ta gjykonjë më ditën e funtme; 
se unë nukë kam folur prej vetes sime; po Ati, që më 
ka dërguar, ay më porrositi se ç’ të them, edhe ç’ të 
flas. Edhe di që porrosia e tij është jeta e ameshuar; 
ato, pra, që ju fjas i flas ashtu, sikunder më ka thënë 
Ati.”
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KORI: Lavdi më ty, o Zot, Iavdi më ty.
Pastaj Psailmi 51 pa zë, dhe Litania e Vogël:

DHJAKU: Përsëri dhe përsëri...........
PPRIFTI: Se ti je Mbreti i Paqes dhe Shpëtimtari i 

shpirteve tona, dhe ty të dërgojmë lavdi, Atit e Birit 
edhe Shpirtit të Shentjë, tani dhe përherë, dhe në jetët 
e jetëve.

SHKURTORJA, T. IV.
PAS 0  IPSOTHIS EN TO STAVRO

Unë që shkela ligjat më keq se lavira, nukë të 
prura shira lotesh asfare, po dyke heshtur lutem dhe të 
bie më gju, këmbët po t’i përshëndosh, me pendim edhe 
plot me mall, fal-më çdo mëkat dhe faj, si i mir’ e i 
dhëmpshur, se të thërres me zë o Shpëtimtar: Nxir-më 
nga lloma, o Zot i mëshirave.

SHTEPIA
Gruaja ish-prodige u-tregua befas e urtë, kujtoj 

dënimin e Ferrit, edhe hoqi dorë nga mëkatat, edhe 
rendi dhe i thirri Shpëtimtarit. Nxir-më nga lloma, o 
Zot i mëshirave.

SINAKSARI
Të Mërkurën e Madhe të Shentjë, kujtojmë Gruan 

Mëkatare, që e lyejti Zotin me myrrë.
0  Krisht o Përëndi, që jje lyer me myrrën mëndore, 

çlirona nga pasionet e ashpëra, dhe mëshirona, si i 
vetëm i shenjtë dhe njeridashës.

Pastaj Dhjaku thotë:



172 TRIODI

DHJAKU: Hyjlindësen dhe Mëmën e Dritës me 
hymne nderimi le ta madhështojmë.

Vallet këndojnë Këngën IX të Kanunit. Prifti temjanis.

KENGA IX
T. H. Me zëmr’ e me shpirt, dhe me buzë ëngjëlli, eni 

madhështojeni të pacinuarën, Virgjërshën dhe Nënën 
e Zotit Jesu; me atë dhe prej asaj, kërkojmë nërmjetime 
të nxehta: Shpirtet ti kursenaji, dhe ti na shpëto, o 
Krisht Perëndi.

Të mirën s’ e njeh, dhe ka nakar dhe ka zili, hirin 
dhe dhuratën e qjellit e heth, dhe bën marrëveshje për 
të shitur vetë Jesunë, tregëtari burracak, dhe i pabesë 
Juda i prapë: Shpirtet ti kursenaji, dhe ti na shpëto, o 
Krisht Perëndi.

Vatji dhe u tha, Kryepriftinjve Shkronjësve: Sa 
më jipni si ç p a g im , dhe unë Zotin Krisht, jetëdhënësin, 
në duartë jua shtie; edhe Juda për një çmim, e shiti 
Shpëtimtarin poshtërisht. Shpirtet ti kursenaji, dhe ti 
na shpëto, o Krisht Perëndi.

ZBRITERSORJA IX
Me zëmr’ e me shpirt, dhe me buzë ëngjëlli, eni 

madhështojeni të pacinuarën, Virgjëreshën dhe Nënën 
e Zotit Jesu; me atë dhe prej asaj, kërkomë nërmjetime 
të nxehta •’ Shpirtet ti kursenaji, dhe ti na shpëto, o Krisht 
Perëndi.

Pastaj Dhjaku thotë Litaninë e Vogel:

DHJAKU: Përsëri dhe përsëri, më paqe le t’i lutemi 
Zotit.........
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PRIFTI. Se ty të këndojnë gjithë Forcat e qjellit, 
edhe ty të dërgojmë lavdi, Atit edhe Birit edhe Shpirtit 
të Shenjtë..........

DERGIMESORJA, T. m
Nusëroren tënde shoh, o Shpëtimtar të stolisur, edhe 

robë nukë kam, edhe s’ kuxonj të hynj n’ a të ; ndriço-ma 
pra stolin’ o Zot, dhe prit-më dhe shpëto-më, midis të 
gëzuarve. (3 herë)

LAVDERIMET, T. I.
Gruaja mëkatare të njohu, o i Bir’ i Virgjëreshës, 

dhe e penduar të lutej me lote: Shpëto-më dhe do të 
leçit nëpër publikanët, o mirëbërës njeridashës.

Myrrën e çëmuar e trazoj me lote, dhe ta derdhi 
mi këmbët, edhe ti e fale menjëherë; falna edhe ne o 
Zot, që pësove për ne dhe shpëtona.

Kur mëkatarja të blatonte myrrën, dishepulli merrej 
vesh me të paudhët. Ajo e njohu Zotin, edhe ky ndahej 
prej Zotit; ajo çlirohej prej mëkatave, edhe ky bëhej 
rob i armikut. Sa i tmerruar është plogërimi! Sa i 
bukur është pendimi! Këtë dhuro-ma o Shpëtimtar, që 
pësove për ne dhe shpëto-më.

0  poshtërsi e Judës! E shikonte mëkataren, që i 
përshëndoshte këmbët Jesujt, edhe ay mejtohej se qysh 
ta tradhëntonte. 0  poshtërsi e Judës! Nga kjo shpëtoji 
shpirtet tona, dhe falna pendimin o Perëndi.

LAVDI, T. n . Mëkatarja të blente myrrën e vyer, 
që ta miroste mirëbërësin, dhe i thërriste myrrëtarit: 
Nema myrrën që ta lyenj atë, që m’i shpërlau të gjitha 
mëkatat.
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TANI. E. mbytura në mëkata, të gjeti si liman 
shpëtimi, dhe dyke derdhur myrra dhe lote të thërriste: 
Shpëto-më nga shqota e mëkatave, pas mëshirës sate 
së mahe o Zot.

Doksollogjia e Madhe pa zë, dhe Litania e Gjatë.

PASVARGJET, T. T. II
Sot Krishti vajti në shtëpinë e një Farisiani, dhe i 

ardhi një grua mëkatare, dhe i ra nër këmbë dhe i 
tnërriste: Kij mëshirë për mua të mjerën, dhe fal-mi 
mëkatat edhe shpëto-më.

Mëkatarja ia zgjati duartë Shpëtimtarit; Juda ua 
zgjati dorën të paudhëve; ajo për të marrë ndjesë; ky 
për të marrë argjënde. O Zot që u-shite dhe na çlirove, 
lavdi më ty.

Gruaja e llomës, e shtrirë në këmbët e Jesujt, i lutet 
e përlotur: Ngjall-më mua të vdekurën, siç e ngrite 
Lazarin nga varri pas katër ditësh, dhe shpëto-më o Zot.

E dëshpëruara nga jeta, dhe e penduara me shpresë, 
me myrra dhe me lote, i thërriste Krishtit: Prit-më të 
penduar, o gëzim i Engjëjve, o Zot mëshirëplot.

LAVDI DHE TANI, T. T. IV.
TROPARI I MURGESHES KASIANA

Zoti Krisht, ajo që ra në mëkata të shuma ty po 
të vjen, të mori vesh që je Perëndi dhe Zot, dhe t’ afrohet 
me myrra dhe me lote, dhe me vajtime dhe me zi, për 
vdekjen tënde dhe varrimin. Mjera unë tha, se në 
shpirtin kam natën, zeglën e pasionit, të errët dhe të 
pahënëshme, dashurin’ e mëkatit. Prit-m’i lotet që
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derdhen si lumë, ti që lart e heq në retë tërë ujën e detit; 
unju dhe dëgjo-m’i psherëtimet e zëmrës, se zbrite edhe 
qjellin me mëshirën e pamatur. Ja ku t’i putha eahe 
duart’ edhe këmbët, ja  ku t’i fshiva dhe t’i spastrova, me 
gërshetet dhe me flokët e kokës; mbrëmane në Parajsë 
Eva kur u dëgjoj, krismën trokëllimën këtyre, u-fsheh e 
tmerruar. Fajet e mia të shuma, dhe mëkatat dhe 
greminat, kush m’i nëmëron o Shpëtimtar jetëdhënës? 
Mos më përbuz mua të mjerën, o i vetëmi Zot i mëshirave.

Pastaj vazhdon dhe mbaron si Shërbesa e Dhëntërrit / .

MESHA E PARESHENJTERUAR

Të Mërkurën e Madhe në mëngjes bëhet Mesha e Parëshenj- 
tërm r sipas Uratores, f. 149-178, gjer në Thirrtoret:

Gruaja mëkatare të njohu, o i Bir’ i Virgjëreshës, 
dhe e penduar të lutej me lote: Shpëto-më dhe do të 
lëçit nëpër publikanët, o mirëbërës njeridashës.

Myrrën e çëmuar e trazoj me lote, dhe ta 
derdhi mi këmbët, edhe ti e fale menjëherë; falna edhe 
ne o Zot, që pësove për ne dhe shpëtona.

Kur mërkatarja të blatonte myrrën, dishepulli 
merrej vesh me të paudhët. Ajo e njohu Zotin, edhe ky 
ndahej prej Zotit; ajo çlirohej prej mëkatave, edhe ky 
bëhej rob i armikut. Sa i tmerruar është plogërimi! 
So i bukur është pendimi! Këtë dhuro-ma o Shpëtimtar, 
që pësove për ne dhe shpëto-më.

0  poshtërsi e Judës! E shikonte mëkataren, që i 
përshëndoshte këmbët Jesujt, edhe ay mejtohej se qysh 
ta tradhetonte. O poshtërsi e Judës! Nga kjo shpëtoji 
snpirtet tona, dhe falna pendimin o Perëndi.
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T. II. Mëkatarja të blente myrrën e vyer, që ta 
miroste mirëbërësin, dhe i thërriste myrrëtarit: Nema 
myrrën që ta lyenj atë, që m’i shpërlau të gjitha mëkatat.

T.T. II. E mbytura në mëkata, të gjeti si liman 
shpëtimi, dhe dyke derdhur myrra dhe lote te thërriste: 
Shpëto-më nga shqota e mëkatave, pas mëshirës sate së 
madhe o Zot.

Sot Krishti vatji në shtëpinë e një Farisiani, dhe i 
ardhi një grua mëkatare, dhe i ra nër këmbë dhe i 
thërriste: Kij mëshirë për mua të mjerën, dhe fal-m’i 
mëkatat edhe shpëto-më.

Mëkatarja ia zgjati duartë Shpëtimtarit; Juda ua 
zgati dorën të paudhëve; ajo për të marrë ndjesë; ky për 
të marrë argjënde. O Zot që u-shite dhe na çlirove, lavdi 
me ty.

Gruaja e llomës, e shtrirë në këmbët e Jesujt, i lutet 
e përlotur: Ngjall-më mua të vdekurën, siç e ngrite 
Lazarin nga varri pas katër ditësh, dhe shpëto-më o 
Zot.

E dëshpëruara nga jeta, dhe e penduara me shpresë, 
me myrra dhe me lote, i thërriste Krishtit: Prit-më të 
penduar, o gëzim i Engjëjve, o Zot mëshirëplot.

LAVDIDHE TANI, T. T. IV 

TROPARII MURGESHES KASIANA

Zoti Krisht, ajo që ra në mëkata të shuma ty po të 
vjen, të mori vesh që je Perëndi dhe Zot, dhe t’ afrohet 
me myrra dhe me lote, dhe me vajtime dhe me zi, si për 
vdekjen tënde dhe varrimin. Mjera unë tha, se në
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shpirtin kam natën, zeglën e pasionit, të errët dhe të 
pahënëshme, dashurin’ e mëkatit. Prit-m’i lotet që 
derdhen si lumë, ti që lart e heq në retë tërë ujën e detit; 
unju dhe dëgjo-m’ i psherëtimet e zëmrës, se zbrite edhe 
qjellin me mëshirën e pamatur. Ja ku t’i putha 
edhe duart’ edhe këmbët, ja ku t’i fshiva dhe t’i 
spastrova, me gërshetet dhe me flokët e kokës; mbrë- 
mane në Parajsë Eva kur u dëgjoj, krismën trokëllimën 
këtyrë, u-fsheh e tmerruar. Fajet e mia të shuma, dhe 
mëkatat dhe greminat, kush m’i nëmëron o Shpëtimtar 
jetëdhënës? Mos më përbuz mua të mjerën, o i vetëmi 
Zot i mëshirave.

Pastaj bëhet Hyrja me VngjiUin:

DHJAKU: Urtësi, o të drejtë!
KORI. Dritë gazmore.........

Pas Parëvargut edhe këndimeve nga Dhjata e Vjetër:

DHJAKU: Urdhëro, o Atë.
PRIFTI: Urtësi, o të drejtë! Drita e Krishtit u 

n-drit të gjithëve.
Pastaj këndon një herë, dhe Kori dy herë:

KATEFTHINTHITO, T. I
Le të drejtohet posi temjani, lutja ime sot, përpara 

teje; duart’ i ngre përpjetë, për mbrëmë si për kurban. 
(3 herë)

UNGJILLI PAS MATTHEUT
Kur ishte Jesuj në Bethani, në shtëpinë e Simon 

Leprozit, i ardhi një grua me një allabastër prej myrre 
shumë të shtrenjtë, dhe ia derdhi mi kokë, kur ishte
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shtruar në mësallën. Dhe kur e panë, dishepujtë u- 
zëmeruan, dhe thanë: “Përse kjo humbje? Se kjo myrrë 
munt të shitej për një sumë të lartë, e cila t’u përndahej 
të varfërve.” Dhe Jesuj, kur e mori vesh, u th a : Përse 
e mërzitni gruan? So ajo më bëri një shërbim të mirë. 
Se të varfërit i kini kurdoherë me vete, po mua nukë më 
kini gjithënjë. Pastaj ajo ma derdhi myrrën mi trupin 
për varrimin tim. Me të vërtetë po ju them, kudo në botë 
që do të leçitet ky Ungjill, do të kujtohet edhe vepra e 
kësaj gruaje.” Ahere një prej të dymbëdhjetëve, i cili 
quhej Juda Iskarioti, u vajti Kryepriftinjve, dhe u tha: 
Ç’ më jipni që tjua dorëzonj?” Edhe ata i dhanë tridh- 
jetë argjënde. Dhe që ahere kërkonte rast që ta tradhë- 
tonte.

Pastaj vazhdon Mesha e Parëshenjtëruar, sipas Uratores.

E ENJTJA E MADHE

MBREMESORJA DHE MESHA E SHEN BASILIT

Kjo Shërbesë bëhet të Enjten e Madhe në mëngjes. Këndi- 
met vazhdojnë sipas Uratores, f. 1-13, gjer në Thirrtoret:

THIRRTORET, T. H.
PAS IKOS TU EFRATHA.

Këndohen gjashtë, dyke përsëritur të parbn, me Vargjet e 
radhitura në fundin e Psalmit të Thirrtoreve më sipër:

Mblidhen Judenjtë sot, ta vrasin Krijetarin, 
mejtohen si ta zënë, ta shpien tek Pillati, për kryqësim 
dhe për varrim. (2 herë)
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Juda bukën e merr, në darkën e bekuar, dhe dorën 
e paudhë, e zgjati për argjëndet, Mësonjësin e tradhëton.

Juda puthje i jep, e shiti për argjënde, në duart’ ua 
shtie, ta therin si një shqerrë, të vetëmin mëshirëplot.

Juda si faqezi, dinak dhe i pabesë, lakmonte për 
fitime, pa turp e shiti Krishtin, këtej e puth andej e vret.

Shqerr’ e Profetëve, për therje sot po sillet, e rrahin 
e pështyjnë, me çpifje e dënojnë, Jesunë Perëndi dhe 
Zot.

LAVDI DHE TANI, T. T. H.

Juda ishte me të vërtetë, këlysh i atyre nëpërkave, 
që hëngëmë mannën në shkretëtirë, dhe prapë grindë- 
shin kundër ushqenjësit; se me të ngrënën në gojë, 
flisnin kundër Perëndisë mosmirënjohësit; edhe ky me 
Bukën qjellore në gojë, vepëroj tradhësinë! E shiti 
ushqenjësin, dhe e tradhëtoj Zotin me puthje. Me të 
vërtetë ishte bir i tyre i paudhi, dhe tok me ata humbi 
për jetë. Nga kjo çnjerëzi shpëtoji shpirtet tona, o Zot 
i zëmërgjerë dhe i zëmërdhëmpshur.

Pastaj bëhet Hyrja e Vogël me VngjiUin: Dhjaku përpara 
dhe Prifti pas, dalin nga dera e veriut, qëndrojnë përpara Derës 
së Bukur, dhe Prifti bekon Hyrjen. Pastaj Dhjaku ia jep 
Priftit Ungjillin që ta përshëndoshë, shkon përpara Priftit, edhe 
thotë me zë të lartë:

DHJAKU: Urtësi, o të drejtë.

Prifti dhe Dhjaku hyjnë brënda në Shenjtëroren, dhe 
Dhjaku temjanis Alltarin; Kori këndon:
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KORI: Dritë gazmore e lavdisë qjellore, Jesu 
Krisht, si arrimë perëndimin e diellit, edhe pamë 
dritën e mbrëmës, hymnojmë Atin e Birin edhe Shpirtin 
Shenjt, se të ka hie kënga kurdoherë, o i Bir i Perëndisë 
që fal jetën, përandaj të lavdëron e tërë bota.

Pas Këndimeve prej Dhatës së Vjetër, Dhjaku thotë 
Litaninë e Vogël:

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

KORI: Mëshiro, o Zot.

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

KORU Mëshiro, o Zot.
DHJAKU: Tërëshenjtën, të pacinuarën, të përmi- 

bekuarën, të lavdëruarën, Kryezonjën tonë Hyjlindësen 
dhe gjithënjë Virgjëreshën Mari, dyke kujtuar me 
gjithë Shenjtorët, veten tonë dhe njërjatrin dhe tërë 
jetën tonë, Krishtit Perëndi le tja pranojmë.

PRIFTI: Se i shenjtë je, o Perëndia ynë, dhe ty të 
dërgojmë lavdi, Atit edhe Birit edhe Shpirtit të Shenjtë, 
tani dhe përherë.

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

Shenjt i pavdekur, mëshirona. (3 herë)
KORI: Lavdi Atit edhe Birit edhe Shpiftit të 

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

DHJAKU: Fuqi.
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KORI: Shenjt Perëndi, Shenjt i fuqishim, Shenjt 
i pavdekur, mëshirona.

Në këtë mes, Prifti me zë të unjur thotë Uratën e Hymnit 
Trishenjtor nga Mesha e Shën Basilit, e cila nis që këtë pikë, 
dhe vazhdon gjer në funt. Passi mharohet Hymni Trishenjtor, 
Dhjaku del përpara Derës së Bukur, dhe thotë me zë të lartë:

DHJAKU: Le të vemë re.
Pastaj këndohet:

APOSTULLI

Krerët u-mblothnë për këshillë.
Përse çfryjtin paganet edhe popujtë?
Këndimi prej Letrës së Parë së Palit për 

Korinthianët.
Vëllezër, unë e mora prej Zotit atë, që ju dorëzova që 

Zoti Jesu, atë natë që u-tradhëtua, mori bukë, përhiroj, 
e theu, dhe tha: “Mermi, hani, ky është trupi im që 
thyhet për ju ; bëjeni këtë për kujtimin tim.” Gjithashtu 
e mori edhe kupën pas darkës, edhe tha: “Kjo kupë 
është dhjata e re me gjakun tim ; bëjeni këtë për kujtimin 
tim kurdoherë që pini.” Se kurdoherë që e hani këtë 
bukë, dhe e pini këtë kupë, e çpallni vdekjen e Zotit 
gjer sa të vinjë përsëri. Përandaj, ay, që e ha këtë 
bukë, dhe e pi kupën e Zotit pavyerisht, do të jetë 
fajtor i trupit edhe i gjakut të Zotit. Pra, le ta shprovonjë 
veten njeriu, dhe pastaj le të hanjë nga kjo bukë, dhe 
le të pinjë nga kjo kupë. Se ay, që e ha dhe e pi pavyer- 
isht, ha dhe pi një dënim për veten, se nuk e nderon 
trupin e Zotit. Nga ky shkak, ka midis jush shumë të 
pafuqishmë dhe të sëmurë dhe të fjetur. Se po ta
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gjykonim veten, nukë do të dënohëshim. Po kur 
gjykojmë veten, arësohemi prej Zotit, që të mos 
dënohemi bashkë me botën.

UNGJILLI PAS MATTHEUT
Zoti u tha Dishepujve: “E dini se pas dy ditësh 

kemi Pashkën, edhe i Biri i njeriut tradhëtohet për të 
kryqësuar. Ahere Kryepriftinjtë dhe pleqtë e popullit 
u-mblothnë në hoborrin e Kryepriftit, i cili quhej Kajafa, 
dhe u-mejtuan ta zinin Jesunë me dinakëri dhe ta 
vrisnin. Edhe thoshin: “Të mos e zemë ditën e kremte, 
që të mos bëhet nonjë trazirë midis popullit.” Dhe kur 
ishte Jesuj në Bethani, në shtëpinë e Simon Leprozit, i 
ardhi një grua me një allabastër prej myrre shumë të 
shtrenjtë, dhe ia derdhi mi kokë, kur ishte shtruar në 
mësallën. Dhe kur e panë, dishepujtë u-zëmëruan, dhe 
thanë. “Përse kjo humbje? Se kjo myrrë munt të 
shitej për një sumë të lartë, e cila t’u pëmdahej të 
varfërve.” Dhe Jesuj, kur e mori vesh, u tha: “Përse e 
mërzitni gruan? Se ajo më bëri një shërbim te mirë. Se 
të varfërit i kini kurdoherë me vete, po mua nuke më 
kini gjithënjë. Pastaj ajo ma derdhi myrrën mi tmpin 
për varrimin tim. Me të vërtetë po ju them, kudo në 
botë që do të lëçitet ky Ungjill, do të kujtohet edhe 
vepra e kësaj gmaje. Ahere një prej të dymbëdhjetëve, 
i cili quhej Juda Iskarioti, u vajti Kryepriftinjve, dhe u 
tha: “Ç’ më jipni, që tjua dorëzonj?” Edhe ata i dhanë 
tridhjetë argjënde. Dhe që ahere kërkonte rast që ta 
tradhëtonte.

Edhe ditën e parë të Ndormeve dishepujtë i arthnë 
Jesujt, edhe i thanë: “Ku ta gatitim darkën e Pashkës?” 
Edhe ay u tha. “Shkoni në qytetin tek aksh njeri, edhe 
i thoni: ‘Mësonjësi thotë: Koha ime u-afma; do ta
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bënj Pashkën me dishepujtë në shtëpinë tënde.’ ” Edhe 
dishepujtë bënë ashtu, sikundër i porrositi Jesuj; edhe 
atje e gatitnë Pashkën. Edhe Jesuj, dyke ditur që Ati 
ia kishte dhënë të gjitha në dorë, dhe që kishte ardhur 
nga Perëndia, dhe që do të kthehej tek Perëndia, u-ngrit 
nga darka, dhe i çveshi robat; edhe mori një peshqir, 
edhe e ngjeshi në mest; pastaj hodhi ujë në legjenin, edhe 
nisi tua lante këmbet dishepujve, dhe tua fshinte me 
peshqirin, me të cilin ishte ngjeshur. Pastaj i vajti 
Simon Pjetrit, edhe ky i tha: “Zot, ti po m’i lan këm- 
bët?” Jesuj u-përgjeq, edhe i tha: “Atë, që po bënj 
unë, ti nuk e merr vesh tani, po do ta kupëtosh pastaj.” 
Po Pjetri i th a : “Kurrë nukë duhet të m’i lash këmbët.” 
Edhe Jesuj u-përgjeq. “Në mos t’i lafsha këmbët, 
ahere nukë ke asnjë lidhje me mua.” Edhe 
Simon Pjetri i tha: “Ahere, o Zot, m’i laj jo vetëm 
këmbët, po edhe duartë dhe kokën.” Edhe Jesuj i tha: 
“I lari nukë ka nevojë veçse t’i lanjë këmbët, edhe ësht 
i paqmë i tëri; edhe ju jini të paqmë, po jo të gjithë.” Së 
e dinte se një prej atyre do ta tradhëtonte; përandaj, 
pra, tha: “Nukë jini të paqmë të gjithë.” Edhe passi ua 
lau këmbët, i veshi robat, u-shtrua në sofër përsëri, dhe 
u tha: “A  e kupëtuat seç’ bëra? Ju po më quani Mëso- 
njës edhe Zot; edhe këtë e thoni mirë, se ashtu jam. Pra, 
posa unë, Zoti dhe Mësonjësi, jua lava këmbët, edhe 
ju detyroni tua lani këmbët njërjatrit. Se ju dhashë një 
shëmbëll, që të bëni edhe ju ashtu, sikundër ju kam 
bërë unë. Me të vërtetë, me të vërtetë po ju them që 
s’ka shërbëtor më të math se i zoti, as apostull më të 
math se ay, që e ka dërguar. Pra, tani, që i dini këto 
gjëra do të jini të lumur sikur t’i bëni.”

Edhe kur nisnë të hanin, u tha: “‘Me të vërtetë po 
ju them se një prej jush do më tradhëtonjë.” Edhe ata
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u-hidhëruan shumë, dhe cilido prej atyre e pyeste: “Mos 
jam unë, o Zot?” Edhe ay u-përgjeq, edhe u tha: “Ay, 
që ngjyen kafshoren në pjatën time, ay më tradhëton.” 
Edhe i Biri i njeriut bën ashtu, sikundër është shkruar 
për atë; po mjerë ay, i cili e tradhëton të Birin e 
njeriut! Do të ishte më mirë për atë, sikur të mos ishte 
lindur fare.” Edhe Juda, i cili e tradhëtoj, e pyeti: “Mos 
jam unë, o Rabbi?” Edhe Jesuj iu-përgjeq: “Ti vetë 
e thua.”

Edhe tek po hanin, Jesuj mori bukë, dhe e bekoj, 
dne e theu, dhe ua dha dishepujve, dhe u tha: “Mermi, 
hani, ky është trupi im.” Pastaj e mori kupën, dhe 
përhiroj, dhe ua dha, edhe u tha: “Pini prej këti të 
gjithë, se ky është gjaku im i dhjatës së re, që derdhet 
për shumë për ndjesën e mëkatave. Edhe ja ku ju 
them, se që këtu e tutje nuke do të pi verë gjer sa të 
dalë vera e re në Mbretërinë e tim-Ati.” Edhe passi 
kënduan një hymn, duallnë dhe vajtin në Malin e 
Ullinjve.

Ahere Jesuj u tha: “Që të gjithë do të skandali- 
zoheni për këtë natë; se është shkuruar, ‘Do ta godit 
barinë, dhe do të përndahen dhëntë e grigjës/ Po 
passi të ngjallem, do të shkonj përpara, dhe do tju 
shoh në Galile.” Edhe Pjetri u-përgjeq, edhe i tha: 
“Edhe sikur të skandalizohen të gjithë, unë nukë do 
skandalizohem kurrë.” Edhe Jesuj i tha: “Me të 
vërtetë po të them se këtë natë, përpara se të thërresë 
këndesi, do më mohosh tri herë.” Edhe Pjetri i tha: 
“Edhe sikur të vdes me ty, prapë nukë do të mohonj.”

Ahere Jesuj shkoj me ata në një katrait, i cili 
quhet Gjethsemane, edhe u tha dishepujve: “Rrini 
këtu gjer sa të vete dhe të falem atje tutje.” Edhe mori
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Pjetrin dhe të dy të bijtë e Zebedeut, edhe nisi të 
hidhërohej edhe të pikëllohej. Edhe u tha: “Shpirti 
më është hidhëruar gjer në vdekje. Rrini këtu, dhe 
vigjëlloni me mua.” Edhe vajti pak më tutje, dhe 
u-përmbys mi faqen, edhe falej, edhe thoshte: “Ati 
im, në qoftë e mundur, le të shkonjë prej meje kjo 
kupë; me gjithë këtë, jo si dua unë, po si do ti.” Edhe 
iu-duk një Engjëll prej qjellit, i cili i jipte fuqi. Edhe 
e zuri agonia, edhe falej më nxehtë, dhe djersa i 
derdhej përdhe si pika të mëdha prej gjaku. Edhe 
passi u-ngrit, u-kthye, dhe i gjeti dishepujtë të fjetur, 
dhe i tha Pjetrit: “Qysh? Nukë muntë të vigjëlloni 
një orë me mua?” Vigjëlloni dhe faluni, që të mos 
hyni në ngasje; se shpirti është gati, po trupi ësht i 
pafuqishmë.” Pastaj shkoj për së dyti, dhe u-fal, edhe 
tha: “Ati im, nëqoftëse nuk ësht e mundur të shkonjë 
prej meje kjo kupë, edhe duhet ta pi doemos, ahere 
u-bëftë dëshira jote.” Edhe ardhi, dhe i gjeti përsëri 
të fjetur; se sytë u ishin rënduar. Edhe i la, dhe shkoj 
prapë, dhe u-fal për së treti, dhe tha gjithato fjalë. 
Pastaj u vajti dishepujve, dhe u tha: “Flini tani, dhe 
prëhuni; ja u-afrua ora, dhe i Biri i njeriut tradhëtohet 
në duartë e mëkatarëve. Ngrehuni, le të shkojmë; se 
ja, ku u-afrua ay, që më tradhëton.”

Edhe tek po fliste edhe, ja ku ardhi Juda një prej 
të dymbëdhjetëve, me një turmë të madhe, me shpata 
dhe me drurë, nga ana e Kryepriftinjve dhe pleqve të 
popullit. Edhe ay, që e tradhëtoj, u dha një shenjë, 
dyke thënë: “Ay, që do të puth, ay është, zereni.” Dhe 
menjëherë i vajti Jesujt, edhe i tha: “Gëzohu, Rabbi,” 
edhe e puthi. Edhe Jesuj i th a : “Mik, përse ke 
ardhur?” Pastaj ata iu-afruan, vunë dorë mi Jesunë,
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dhe e zunë. Dhe ja, një prej atyre, që ishin me Jesunë, 
e zgjati dorën, dhe e çveshi shpatën, dhe e goditi 
shërbëtorin e Kryepriftit, edhe ia preu veshin. Ahere 
Jesuj i tha: “Ver-e prapë shpatën në vëndin e saj; se 
të gjithë ata, që marrin shpatën, do të humbasin me 
shpatën. Apo kujton se nukë munt t’i lutem tim-Ati, 
dhe të më dërgonjë më tepër se dymbëhjetë legjione 
prej Engjëjsh? Po ahere si do të mbushen Shkripturat, 
të cilat e tregojnë se si duhet të bëhen?” Edhe 
gjithatë orë, Jesuj i tha gjindjes: “Kini dalë me shpata 
dhe me drurë që të më zini si nonjë kusar; unë rrinja 
për ditë me ju në tempull, dhe ju mësonja, dhe nukë 
më zutë. Po të gjitha këto u-bënë që të mbushen 
Shkripturat e Profetëve.” Edhe të gjithë dishepujtë e 
lanë dhe iknë.

Edhe ata, si e zunë Jesunë, e shpunë në shtëpinë e 
Kryepriftit Kajafa, ku ishin mbledhur Shkronjësit 
edhe pleqtë. Edhe Pjetri i vajti pas për së largu gjer në 
hoborrin e Kiyepriftit; edhe hyri brënda, edhe 
rrinte me shërbëtorët që ta shikonte fundin. Edhe 
Kryepriftinjtë, dhe pleqtë, dhe këshilla e tërë kërkonin 
dëshmin të rremë kundër Jesujt, që ta vrisnin, po mukë 
gjenin dot. Edhe ndonëse kishin ardhur shumë dëshmorë 
të rremë, prapë nukë gjenin njeri. Më në funt, arthnë dy 
dëshmorë të rremë, dhe thanë: “Ky njeri th a : ‘Munt ta 
prish tempullin e Perëndisë, dhe ta ndërtonj prapë në tri 
ditëV Dhe Kryeprifti u-ngrit, edhe i th a : “Nukë përgji- 
gjesh gjësendi? Ç’ thua per këto kallëzime që bëhen kun- 
dër teje?” Po Jesuj heshti. Pastaj Kryeprifti e pyeti 
prapë: “Të vë më be per Perëndinë e gjallë, thuajna
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a je ti Krishti, i Biri i Përëndisë?” Edhe Jesuj iu-per- 
gjeq: “Ti vetë e thua; po ja ku ju them se për së shpejti 
do ta shikoni të Birin e njeriut të rrinjë më të djathtën 
e Perëndisë, dhe të zbresë mi retë e qjellit.” Ahere 
Kryeprifti i çori robat, edhe tha që. “Blasfemoj. Ç’ 
nevojë kemi më për dëshmorë? Ja, tani e degjuat 
blasfeminë e tij me veshët tuaj. Ç’ thoni tani?” Edhe 
ata u-përgjeqnë dhe thane: Eshtë fajtor për vdekje.” 
Ahere e pështynë në faqe, edhe i ranë me grushte; disa 
të tjerë e goditnin me shuplaka, dhe e pyesnin: 
“Profetësona, o Krisht, kush të goditi?”

Edhe Pjetri rrinte jashtë në hoborr; dhe një shër- 
bëtore i ardhi, dhe i tha: “Edhe ti ishe me Jesu 
Galileasin.” Po ay e mohoj përpara të gjithëve, dhe 
tha: “Nukë kupëtonj se ç’ më thua.” Edhe dolli në 
derë të hoborrit, po atje e pa një tjatër, dhe u tha atyre 
rrotull: “Edhe ky ishte me Jesu Nazareasin.” Po 
Pjetri e mohoj prapë me be: “Nuk e njoh atë njeri.” 
Pastaj i arthnë ata, që ishin rrotull, dhe i thanë 
Pjetrit: “Me të vërtetë, edhe ti je një prei atyre; se 
folja jote të dëften.” Ahere nisi të nëmte, dhe bënte 
be që: “Nuk e njoh atë njeri asfare.” Dhe menjëhere 
thirri këndesi. Edhe Pjetri kujtoj fjalën e Jesujt, që 
i kishte thënë se: “Përpara se të thërresë këndesi, do 
më mohosh tri herë.” Dhe dolli jashtë, dhe qau hidhur.

Dhe kur u-gëdhi, të gjithë Kryepriftinjtë dhe 
pleqtë e popullit u-mejtuan që ta vrisnin Jesunë. Dhe 
passi e lithnë, e shpunë dhe ia dorëzuan guvernorit 
Pont Pillatit.

Pastaj vazhdon Mesha e Shën Basilit. Në vënt të Hymnit 
Kerubik, të Kungatores, dhe të “Pamë Dritën,” këndohet:
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TROPARI I KUNGATES, T. T. II.

Në darkën tënde o Jesu, o i vetëmlindur Bir. merr- 
më sot pjesëtar në qjell, se askurr’ armiqve, s’ ua çfaq 
misterin, dhe puthje të pabesë, s’ të jap si Juda kurrë, 
se ja si Kusari të thërres: Kujto-m’ o Zot o Perëndi, 
kur të vish në mbretërine tënde.
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SHERBESA E TE DYMBEDHJETE UNGJIJVE

Kjo Shërbesë bëhet të Enjten e Madhe mbrëmane. Këndimet 
■vazhdojnë si në Shërbesën e Dhëntërrit I gjer në fundin e 
Litanisë Madhe. Pastaj Vallet këndojnë katër herë “Alilluia” 
në Tingëllin Tërthor IV me Vargjet pasonjës:

I. Me shjrirtin tim të dëshërova natën, o Perëndi, për- 
para agimit.

Alilluia, alilluia, alilluia.
II. Gjykimet e tua mbretërojnë mi dhenë; ndënjësit e 

saj do të mësojnë drejtësi.

Alilluia, alilluia, alilluia.
III. Populli, i cili nuk është munduar, do të ketë zili.

Alilluia, alilluia, alilluia.
IV. Ua shtove të këqiat të lartëve të dheut, o Zot.

Alilluia, alilluia, alilluia.

PERLESHORJA, T. T. IV

Kur dishepujtë me lavdi, në lanjëtoren e darkës po 
ndriçohëshin, Juda i pabesë dhe tradhëtor, nga argjën- 
dashja u-err dhe u sëmur, dhe në gjyqin pa nom, ty 
gjykatësin e drejtë dorëzon. Ti që lakmon argjënt shiko, 
atë që shkoj në konop dhe u-varr për to; shpirt të 
pangopur mos duro, që tradhëton për ryshfete Mësonjë- 
sin. 0  Zot i mirë gjithënjë, nder dhe lavdi më ty. (3 herë)

Pastaj menjëherë Dhjaku thotë:
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DHJAKU: Dhe që të vlerësohemi ta dëgjojmë 
Ungjillin e Shenjtë, Zotit Perëndisë tonë, le t’i lutemi.

KORI: Mëshiro, o Zot; mëshiro, o Zot; mëshiro, o
Zot.

DHJAKU: Urtësi, o të drejtë. Le ta dëgjojmë 
Ungjillin e Shenjtë.

PRIFTI: Paqe të gjithëve.

DHJAKU: Këndimi prej Ungjillit të Shenjtë pas 
Joanit.

PRIFTI: Le të vemë re.

Pastaj Prifti këndon UngjilHn e Dhjates. Duhet vënë re 
se në Kishët Kathedrale këtëUngjill e këndon i pari i Prellatëve,
Patriku, Mitropoliti, a Peshkopi:

UNGJILLI I PAS JOANIT

Zoti u tha dishepujve: “Tani u-lavdërua i Biri i 
njeriut, edhe Perëndia u-lavdërua prej tij. Dhe posa 
Perëndia u-lavdërua prej tij, edhe Perëndia do ta lav- 
dëronjë atë, edhe do ta lavdëronjë mënjëherë. Djema të 
mi, edhe pak jam me ju. Do më kërkoni, po sikundër u 
kam thënë Judenjve, ‘Atje, ku vete unë, ju nukë munt- 
ni të veni.’ Pra, jua them edhe juve tani. Ju jap një 
porrosi të re. Dojeni njërjatrin; sikundër ju desha unë, 
ashtu dojeni njërjatrin edhe ju. Nga kjo dashuri për 
njërjatrin do tju njohin të gjithë që jini dishepujtë e mi.’’

Edhe Simon Pjetri e pyeti Jesunë: ‘‘Zot, ku vete?” 
Edhe Jesuj iu-përgjeq: “Atje, ku vete unë, ti nukë munt 
të më vish pas tani; po më vonë munt të vish edhe ti.” 
Edhe Pjetri e pyeti përsëri Jesunë: “Përse nukë munt të
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të vinj pas tani? Unë jam gati të jap jetën për ty.” Edhe 
Jesuj u-përgjeq: “Ti do të japësh jetën për mua? Me të 
vërtetë, me të vërtetë po të them, përpara se të thërresë 
këndesi sonte, do më mohosh tri herë.”

“Mos e trubulloni zëmrën; besojeni Perëndinë, dhe 
besomëni mua. Në shtëpinë e tim-Ati ka shumë banesa. 
Se sikur të mos kishte, do tju thosha, ‘Vete tjua gatit 
vëndin, kthehem përsëri, edhe ju marr pranë vetes sime, 
që kështu të jini edhe ju atje, ku jam unë.’ Edhe vëndin, 
ku vete unë, e dini, edhe gjithashtu e dini edhe udhën.” 
Edhe Thomaj i tha: “Zot, nukë dimë se ku vete; ahere, 
pra, qysh mundim ta dimë udhën?” Edhe Jesuj iu-për- 
gjeq: “Unë jam udha, dhe e vërteta, dhe jeta; askush 
nukë shkon tek Ati veçse me anën time. Nëqoftëse më 
kini njohur mua, e kini njohur edhe tim-Atë; edhe që 
këtu e tutje e njihni, se e kini parë.” Edhe Filipi i tha: 
“Zot, tregona Atin, dhe na mjafton.” Edhe Jesuj iu-për- 
gjeq: “Kaqë kohë jam me ju, dhe nukë më ke njohur, o 
Filip? Ay. që më ka parë mua, e ka parë edhe Atin. 
Edhe qysh thua ti, ‘Tregona Atin?’ Vallë nukë beson që 
unë jam tek Ati, edhe Ati është tek unë? Fjalët, që ju 
flas, nuk i flas prej vetes sime; po Ati, që banon tek unë, 
ay i bën veprat. Besomëni që unë jam tek Ati, dhe Ati 
është tek unë; ose ndryshe, besomëni për veprat vetë. 
Me të vërtetë, me të vërtetë po ju them, ay, që më beson, 
do t’i bënjë edhe ay veprat, që bënj unë edhe do të bënjë 
më të mëdha se këto, se unë shkonj tek im-Atë, edhe do 
tjua mbaronj të gjitha kërkesat, që do të beni më emrin 
tim, që të lavdërohet Ati më Birin. Pra, çdo gjë, që të 
lypni më emrin tim, unë do ta benj.”

“Në më doni, ruajini porrositë e mia. Edhe unë do t’i 
lutem Atit, edhe ay do tju japë një tjatër Ngushëllimtar
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që të mbetet me ju për jetë, Shpirtin e së vërtetës, të 
cilin bota nukë munt ta marrë, se nuk e sheh, as a njeh; 
po ju e njihni, se banon nër ju, edhe do të jetë me ju. 
Nukë do tju le jetimë; do të vinj prapë nër ju. Edhe 
pak, edhe bota nukë më sheh më, po ju më shihni, se unë 
rronj, edhe ju do të rroni. Më atë ditë do ta merrni vesh 
që unë jam tek im-Atë, edhe ju tek unë, edhe unë tek ju.”

“Ay, që i ka porrositë e mia, dhe i ruan, ay më do; 
dhe atë, që më do, do ta donjë edhe im-Atë; do ta dua 
edhe unë, edhe do tja çfaq veten time.” Edhe Juda, jo 
Iskarioti, i tha: “Si është kjo punë, që do ta çfaqësh 
veten përpara nesh edhe jo përpara botës?” Edhe Jesuj 
iu-përgjeq, edhe i tha: “Ay, që më do, ma ruan fjalën, 
edhe im-Atë do ta donjë, edhe do të vijmë tek ay, edhe 
do të banojmë tok me atë. Ay, që nukë më do, nukë m’i 
ruan fjalët. Edhe fjala, që dëgjoni, nuk është imja, po 
e Atit, që më ka dërguar. Këto jua thashë sa jam me 
ju ; po Ngushëllimtari, Shpirti i Shenjtë, të cilin do tjua 
dërgonjë im-Atë më emrin tim, ay do tjua mësonjë të 
gjitha ato, që ju kam thënë. Ju le paqen, dhe nukë ju 
jap paqën e botës, po paqen time. Mos e trubulloni 
zëmrën, dhe mos kini frikë. E dëgjuat që ju thashë, 
‘Shkonj, edhe vinj prapë nër ju.’ Nëqoftëse më doni, 
ahere jini gëzuar që ju thashë se shkonj tek Ati, se im- 
Atë është më i math se unë. Edhe këtë jua thashë 
përpara se të ngjanjë që, kur të ngjanjë, ta besoni. Nukë 
do të flas shumë me ju më; se vjen princi i kësaj bote, i 
cili nukë ka nonjë forcë mi mua, po unë bënj ashtu, 
sikundër më ka porrositur Ati, që t’i tregonj botës që e 
dua. Ngrehuni, le të shkojmë së këtejmi.”

“Unë jam vreshta e vërtetë, dhe im-Atë është bujku. 
Çdo hardhi. që nukë bën pemë për mua, e çkul; edhe çdo
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hardhi, që sjell pemë, e qëron, që të sjellë më tepër pemë. 
Ju jini të qëruar me fjalën, që ju kam folur. Qëndroni 
tek unë, dhe imë tek ju. Sikundër hardhia nukë munt 
të sjellë pemë prej vetiu, në mos qëndroftë në vreshtë, 
ashtu nukë muntni as ju, në mos qëndrofshi tek unë. 
Unë jam vreshta, ju jini hardhitë. Ay, që qëndron tek 
unë, dhe unë tek ay, ay sjell shumë pemë; se pa mua 
nukë muntni të bëni asgjë. Ay, që nukë qëndron tek 
unë, nxiret jashtë si hardhia, dhe thahet, edhe e mble- 
dhin, dhe e hedhin në zjarr, dhe e djegin. Në qëndrofshi 
tek unë, dhe në qëndrofshin f jalët e mia tek ju, çdo gjë, 
që të lypni, do tju bëhet. Kur të sillni shumë pemë, ahere 
e lavdëroni tim-Atë, dhe ahere jini dishepuj të mi. Ju kam 
dashur ashtu, sikundër më ka dashur im-Atë. Qëndroni, 
pra, në dashurinë time. Edhe do të qëndroni në dashurinë 
time, nëqoftëse i ruani porrositë e ma, sikundër i kam 
ruajtur unë porrositë e tim-Ati, dhe kam qëndruar në 
dashurinë e tij. Keto jua thashë, që gazi im të mbetet 
nër ju, edhe gazi juaj të jetë i plottë.”

“Kjo është porrosia ime. Dojeni njërjatrin, sikundër 
ju kam dashur unë. Nukë ka dashuri më të madhe se 
sa ta japësh shpirtin për miqtë. Ju jini miqtë e mi, 
nëqoftëse i bëni të gjitha ato që ju kam porrositur. Nukë 
ju quanj shërbëtorë më, se shërbëtori nukë di se ç’ bën 
i zoti; po ju quajta miq, se jua bëra të njohura të gjitha 
ato, që kam dëgjuar prej tim-Ati. Ju nukë më kini 
zgjedhur, po unë ju kam zgjedhur, dhe ju kam urdhëruar 
që të veni dhe të sillni pemë, dhe pema juaj të mbetet, 
kështu që Ati tjua japë të gjitha ato, që i lypni më emrin 
tim. Këtë ju porrosit, që ta doni njërjatrin.”

“Nëqoftëse bota ju urren, dijeni që më ka unyer 
mua më parë se ju. Sikur të ishit prej botës, ahere bota
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do tju deshte si njerës te saj, po meqënëqë nukë jini prej 
botës, edhe unë ju kam zgjedhur prej botës, përandaj 
bota ju urren. Kujtojeni fjalën, që ju kam thënë: ‘Nukë 
ka shërbëtor më të math se të zotin.’ Nëqoftëse më kanë 
ndjekur mua, do tju ndjekin edhe ju; nëqoftëse i kanë 
ruajtur porrositë e mia, do t’i ruajnë edhe porrpositë 
tuaja. Edhe këto të gjitha do tjua bëjnë nga shkaku im, 
se nuk e njohin atë, që më ka dërguar. Sikur të mos 
kisha ardhur, edhe të mos u kisha folur, nukë do të 
kishin mëkat; po tani nukë kanë mëhanë për mëkatin e 
tyre. Ay, që më urren mua, urren edhe tim-Atë. Sikur 
të mos kisha bërë nër ata veprat, që nukë i ka bërë asnjë 
tjatër, nukë do të kishin mëkat; po tani edhe i kanë 
parë, edhe na kanë urryer edhe mua edhe tim-Atë. Edhe 
këto u-bënë që të mbushet fjala, e shkruar në ligjën e 
tyre: ‘Se më urryen darovisht.’ Po kur të vinjë Ngushë- 
llimtari, të cilin unë do tjua dërgonj prej Atit, Shpirtin e 
së vërtetës, që dërgohet prej Atit, ay do tju dëshmonjë 
për mua, po edhe ju dëshmoni, se kini qënë me mua që 
në krye.”

“Këto jua thashë që të mos skandalizoheni. Do tju 
nxierin jashtë nga sinagojat; edhe vjen ora, kur vrasësit 
tuaj do të besojnë që i bëjnë një shërbim Perëndisë. Edhe 
këto do tjua bëjnë, se nuk e njohin as Atin as mua. Edhe 
unë jua them këto që, kur të vinjë ora, t’i kujtoni që jua 
kam thënë. Këto nukë jua kam thënë që në krye, se isha 
me ju. Po tani shkonj pranë ati, që më ka dërguar, dhe 
asnjë prej jush nukë më pyet: ‘Ku vete?’ Edhe tani, që 
jua thashë këto, zëmra juaj u-mbush me hidhërim. Po 
unë ju them të vërtetën. Eshtë mirë për ju që të ikënj: 
se në mos iksha, nukë ju vjen Ngushëllimtari; po në 
vafsha, do tjua dërgonj. Edhe ay, kur të vinjë, do ta
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qërtonjë botën për mëkatin, për drejtësinë, dhe për 
gjyqin: Për mëkatin, se nukë më besojnë; për drejtësinë, 
se unë shkonj tek im-Atë, dhe nukë më shikoni m ë; dhe 
për gjyqin, se princi i kësaj bote është gjykuar. Kam 
shumë gjëra të tjera tju them, po nukë muntni t’i duroni 
tani. Po kur të vinjë Shpirti i së vërtetës, ay do tjua 
tregonjë udhën e drejtë; se nukë do të flasë prej vetes 
së tij, po do tju thotë ato, që ka dëgjuar, dhe do tju 
lajmëronjë gjërat, që kanë për të ngjarë. Ay do më 
lavdëronjë, se do tju lajmëronjë ato, që do të marrë prej 
meje; se të gjitha ato, që ka Ati, janë të miat; përandaj 
ju thashë që do tju lajmëronjë ato, që do të marrë prej 
meje.”

“Edhe pak, edhe nukë më shikoni m ë; edhe përsëri, 
edhe pak, edhe do më shikoni, se unë shkonj tek Ati.” 
Ahere disa nga dishepujtë thanë me njërjatrin: “Ç’ 
është kjo fjalë, që na thotë, ‘Edhe pak, edhe nukë më 
shikoni më; edhe përsëri, edhe pak, edhe do më shikoni/ 
edhe ‘Se unë shkonj tek Ati?” Pyesnin pra: “Ç’ është 
kjo, ‘Edhe pak,’ që thotë? Nukë kupëtojmë se ç’ na flet.” 
Edhe Jesuj e mori vesh që deshnin ta pyesnin, edhe u 
th a : “Vallë mos pyesni njërjatrin për fjalët, që ju thashë, 
‘Edhe pak, edhe nukë më shikoni më; edhe përsëri, edhe 
pak, edhe do më shikoni?’ Me të vërtetë, me të vërtetë 
po ju them se ju do të qani, dhe do të vajtoni, edhe bota 
do të gëzohet; edhe ju dotë hidhëroheni, po hidhërimi 
juaj do të kthehet më gëzim. Gruaja, kur ka për të 
lindur, pikëllohet, se i ardhi ora; po passi e lint foshnjën, 
nukë kujton më vojtjet nga gëzimi që lindi një njeri në 
botë. Edhe ju tani jini të hidhëruar, po do tju shoh 
përsëri, edhe do tju gëzohet zëmra, edhe gëzimin tuaj 
nukë jua merr dot askush. Edhe raë atë ditë nukë do të
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lypni prej meje asgjë. Me të vërtetë po ju them se Ati 
do tjua japë të gjitha ato, që do t'i lypni më emrin tim. 
Gjer tani nukë kini lypur asgjë më emrin tim; lypni, 
dhe do të merrni, që të jetë i plottë gëzimi juaj. Këto 
jua thashë me përgjamje, po vjen ora, kur nuke 
do tju flas më me përgjamje, po do tju lajmëronj 
faqeza për Atin. Më atë ditë do të lypni më emrin tim ; 
dhe nukë ju them që unë do t’i lutem Atit për ju ; se vetë 
Ati ju do, se ju më kini dashur mua, dhe kini besuar që 
unë dolla nga Perëndia. Dolla nga Ati, dhe kam ardhur 
në botë; prapë e le botën, edhe shkonj tek Ati.” Ahere 
dishepujtë i thanë: “Ja tani na flet faqeza, dhe nuke 
përdor përgjamje. Tani muarmë vesh që i di të gjitha, 
edhe nukë kemi nevojë të të pyesim. Nga kjo besojmë 
që dolle nga Perëndia.” Edhe Jesuj u-përgjeq: “Tani 
besoni? Ja ku vjen ora, edhe tani ka ardhur, që të pëm- 
daheni cilido në punën e vetë, dhe mua të më lini të 
vetëm; po unë nukë jam i vetëm; se Ati ëslitë me mua. 
Këto jua thashë, që të kini paqen tek unë. Do të kini 
hidhërim në botë, po kini kurajë; unë e munda botën.”

Passi i tha këto fjalë, Jesuj i ngriti sytë në qjell, 
edhe tha: “Ate, ardhi ora, lavdëroje Birin që të të lav- 
dëronjë edhe Biri, se i ke dhënë fuqi mi të gjithë njerëzit, 
që tu dhuronjë jetën e ameshuar atyre, që i ke dhënë pas. 
Edhe jeta e ameshuar është kjo, që të njohin ty, të 
vetëmin Perëndi të vërtetë dhe Jesu Krishtin, që ke dër- 
guar. Une të lavdërova mi dhenë; e mbarova punën, që 
më urdhërove të bënj. Edhe tani lavdëro-më ti, o Atë, 
pranë teje me lavdinë, që kisha me tiy përpara se të 
krijohej bota. Ua çfaqa emrin tënt njerësve, që më ke 
dhënë prej botës. Ishin të tutë, edhe m’i ke dhënë mua, 
edhe ta kanë ruajtur f jalën. Tani e kanë kupëtuar se të
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gjitha ato, që më ke dhënë, janë prej teje; se ua dhashë 
f  jalët, që më ke thënë; dhe ata i muarnë, dhe e kupëtuan 
me të vërtetë që unë dolla prej teje, dhe e besuan që ti 
më ke dërguar. Për këta po të lutem; nukë të lutem për 
botën, po për ata, që më ke dhënë, se janë të tutë, edhe 
të miat janë të tuat, edhe të tuat janë të miat, edhe jam 
lavdëruar me ato. Edhe tani unë nukë jam më në botë, 
se vinj pranë teje, po këta mbeten në botë. Atë i Shenjtë, 
ruaji më emrin tënt ata, që më ke dhënë, që të jenë një 
si ne. Kur isha me ata në botë, i ruanja unë më emrin 
tënt. I kam ruajtur ata, që më ke dhënë, dhe asnjë prej 
atyre nukë humbi përveç të birit të humbjes, që të 
mbushej Shkriptura. Edhe tani vinj pranë teje, dhe këto 
i flas në botë që ta. kenë të plottë gëzimin tim. Ua 
dhashë fjalën tënde; edhe bota i urreu, se nukë janë 
prej botës. Nukë të lutem t’i ngresh nga bota, po t’i 
ruash nga i ligu. Nukë janë prej botës, si unë, që nukë 
jam prej botës. Shenjtëroji me të vërtetën tënde, se 
fjala jote është e vërteta. Sikundër më ke dërguar ti në 
botë, ashtu i dërgonj në botë edhe unë. Edhe për këta 
shenjtërohem, që të shenjtërohen edhe këta me të vërte- 
tën. Edhe nukë të lutem vetëm për këta, po edhe për ata, 
që do më besojnë me fjalën e tyre; që të jënë të gjithë 
një, sikundër je tek unë ti, o Atë, edhe unë jam tek ti, ash- 
tu le të jenë edhe ata një tek ne, që të besonjë bota se ti 
më ke dërguar. Edhe unë ua dhashë lavdinë, që mora prej 
teje, që të jenë një, sikundër jemi një edhe ne, unë tek 
ata, edhe ti tek unë, dhe të jenë të mbaruar me ne, që ta 
mësonjë bota, se ti më ke dërguar, edhe që i ke dashur, 
sikundër me do edhe mua. Atë i Shenjtë, dua të jenë 
me mua, atje ku jam unë, edhe ata, që më ke dhënë, që 
ta shikojnë lavdinë, që më; ke falur, se më ke dashur 
përpara themelimit të botës. Atë i drejtë, që bota nukë
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të njohu, po unë të njoha, edhe këta më njohnë që më ke 
dërguar ti. Edhe ua bëra të njohur emrin tënt, 
edhe do tua benj të njohur, që të mbetem nër ata edhe 
unë edhe dashuria, me të cilën më ke dashur.”

Passi tha këto fjalë, Jesuj dolli me dishepujtë përtej 
përrojt Kedron, ku ishte një kopsht, në të cilin hyri ay 
vetë dhe dishepujtë e tij.

KORI: Lavdi më ty, o Zot i zëmërgjerë, lavdi më ty.
Pastaj këndohen Antifonet:

ANTIFONI I, T. T. IV
Krerët e popujve, u-mblothnë kundër Zotit, edhe 

kundër Krishtit të tij.
Bënë kallëzime të paudha kundër meje; o Zot o Zot 

mos më neverit.
Le t’i paqësojmë ndjenjat tona, dhe le të mos mby- 

temi, nga kujdeset e jetës si Juda, po le t’i thërresim 
Zotit: Ati unë që je në qjell, shpëtona nga i ligu.

LAVDIDHE TANI: Virgjëreshë linde e pamartuar, 
o Mari Hyjlindëse; lutju Krishtit Perëndi, për shpëtimin 
e besnikëve.

ANTIFONI II, T. T. II.
Rendi Juda dhe u tha, Shkronjësve të paudhë: Ç’ 

më jipni që tjua dorëzonj? Edhe ti qëndronje në mes të 
tyre, kur bënin marrëveshjen. 0  Zot o zëmërnjohës, 
kurseji shpirtet tona.

Le t’i shërbejmë Perëndisë me mëshirë, si Maria në 
darkën, dhe le të largohemi nga argjëndashja e Judës, 
që të jemi gjithënjë me Krishtin.
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LAVDI DHE TANI: Lutju pa pushuar, Birit që ke 
lindur virgjërisht,që të na shpëtonjë prej rezikeve, si i 
mirë dhe njeridashës.

ANTIFONI II, T. H.
Djemat e Hebrenjve, o Zot njeridashës, të thërrisnin 

Hosanna, për ngjalljen e Lazarit, po Juda i paudhë nukë 
deshi të kupëtonte.

Në darkën tënde o Zoti Krisht, u parëthe dishepuj- 
ve: Një prej jush do më tradhëtonjë. Po Juda i paudhë 
nukë deshi të kupëtonte.

Joanit që të pyeti, cili të tradhëton o Zot, ia tregove 
me anën e bukës. Po Juda i paudhë nukë deshi të 
kupëtonte.

Me tridhjetë argjënde o Zot, dhe me një puthje 
dinake, Judenjtë kërkonin të të vrisnin. Po Juda i 
paudhë nukë deshi të kupëtonte.

Në Lanjëtoren tënde o Krisht, i këshillove dishepuj- 
të, të bënin siç ua tregove. Po Juda i paudhë nukë deshi 
të kupëtonte.

Vigjëlloni dhe faluni, që të mos bini në ngasje, u the 
dishepujve o Zoti Krisht. Po Juda i paudhë nukë deshi 
të kupëtonte.

LAVDI DHE TANI: Hyjlindëse prej çdo reziku, 
shpëtoji besnikët e mirë, se të gjithë pas Zotit Math, 
kërkojmë përikje më ty, se ti je fortesa e patronditur.

NDENJESORJA. T. R.
Në tryezën e darkës kur po hanje, dyke ditur shka- 

kun e tradhëtisë, e qërtove Judën o Zoti Krisht; ti e dinje
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që ay nukë dëgjonte, po u tregove të gjithëve, që u-dorë- 
zove dyke dashur, për të shpëtuar botën prej armikut; o 
i zëmërgjerë lavdi më ty.

UNGJILLI n  PAS JOANIT

Më atë kohë, Jesuj dolli me dishepujtë përtej 
përrojt Kedron ku ishte një kopsht, në të cilin hyri ay 
vetë dhe dishepujtë e tij. Edhe Juda, që e tradhëtoj, e 
dinte vëndin, se Jesuj vente shpesh atje me dishepujtë. 
Juda, pra, mori një tufë prej ushtarësh dhe shërbëtorësh 
nga kryepriftinjtë dhe Farisianët, edhe vajti atje me 
fenere dhe pishtarë dhe armë. Edhe Jesuj, dyke i ditur 
të gjitha ato, që do t’i ngjanin, u dolli përpara, dhe u 
tha: “Cilin kërkoni?” Edhe ata iu-përgjeqnë: “Jesunë 
Nazareasin.” Edhe Jesuj u tha: “Unë jam.” Edhe 
Juda, që e tradhëtoj, qëndronte me ata. I pyeti, pra, 
përsëri: “Cilin kërkoni?” Edhe ata iu-përgjeqnë: 
“Jesunë Nazareasin.” Ahere Jesuj u tha: “Ju thashë 
që unë jam. Pra, posa më kërkoni mua, lerini këta të 
shkojnë.” Që të mbushej fjala që tha se: ‘‘Nukë humba 
asnjë prej atyre, që më ke dhënë.” Ahere Simon Pjetri, 
i cili kishte një shpatë, e çveshi, dhe goditi shërbëtorin e 
Kryepriftit, edhe ia preu veshin e djathtë; dhe shërbë- 
tori quhej Malko. Po Jesuj i tha Pjetrit: “Ver-e shpatën 
në myll. Vallë nukë duhet ta pi kupën, që më ka dhënë 
Ati?” Pastaj tufa e ushtarëve, dhe kryemijësi, dhe 
shërbëtorët e Judenjve e zunë Jesunë, dhe e lithnë, dhe 
e shpunë më parë tek Anna; se ay ishte i vjehri i 
Kajafës, i cili ishte Kryeprifti i ati viti. Edhe Kajafa 
ishte ay, që i këshilloj Judenjtë që është mirë që të 
humbasë një njeri për popullin. Edhe Simon Pjetri dhe 
një dishepull tjatër i vajtin pas Jesujt. Edhe ay dishe-
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pull ishte i njohur me Kryepriftin, dhe hyri në hoborrin 
e Kryepriftit me Jesunë. Po Pjetri qëndronte jashtë 
pranë derës. Pra, ay dishepull tjatër, i cili ishte i njohur 
me Kryepriftin, dolli, dhe i tha portares, dhe e kalli 
brënda Pjetrin. Ahere shërbëtorja portare i tha Pjetrit: 
“Mos je dhe ti një nga dishepujtë e këti njeriu?” Po 
ay iu-përgjeq: “Nukë jam.” Edhe shërbëtorët edhe 
zyrtarët kishin bërë zjarr, se ishte ftohtë, edhe rrinin e- 
dhe ngrohëshin. Edhe Pjetri rrinte, dhe ngrohej me ata. 
Ahere Kryeprifti e pyeti Jesunë për dishepujtë dhe për 
doktrinën e tij. Jesuj iu-përgjeq: “Unë i kam folur 
popullit ballëfaqe, kam predikuar gjithënjë në sinagojë 
dhe në tempull, ku mblidhen Judenjtë përherë, dhe tinës 
nukë kam folur asgjë. Përse më pyet? Pyet-i ata, që 
më kanë dëgjuar ç’ u fola; ja, këta i dinë ato, që kam 
thënë.” Edhe kur i tha këto, një prej shërbëtorëve, i 
cili qëndronte atje afër, i dha një shuplakë Jesujt, edhe 
i tha: “Kështu i përgjigjesh Kryepriftit?” Edhe Jesuj 
iu-përgjeq: “Nëqoftërse fola liksht, dëshmo për të ligën; 
nëqoftëse fola mirë, përse më rreh?” Edhe Anna e 
dergoj të lidhur tek Kajafa Kryeprifti. Edhe Simon 
Pjetri rrinte dhe po ngrohej. Edhe i thanë: “Mos je 
edhe ti një prej dishepujve të tij?” Ay e mohoj, edhe 
tha: “Nukë jam.” Edhe një nga shërbëtorët e Krye- 
priftit, që ishte gjiri me atë, që i kishte prerë veshin 
Pjetri, tha: “Po nukë të pashë unë në kopshtin me atë?” 
Edhe Pjetri e mohoj përsëri, dhe menjëherë thirri kë- 
ndesi. Pastaj e shpunë Jesunë prej Kajafës në pretor- 
en; edhe ishte mëngjes; edhe nukë hynë brënda në 
pretoren që të mos ndyhëshin, po të hanin Pashkën.

KORI: Lavdi më ty, o Zot i zëmërgjerë, lavdi më
ty.
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ANTIFONI IV, T. T. I.
Sot Juda e neverit Mësonjësin, edhe bashkohet me 

Djallin; verbohet nga lakmimi, dhe bie jashtë dritës i 
errësuari, dhe e shet yllin për tridhjetë argjënde; po për 
ne lindi dieili, që vuajti për njerëzit; ati le t’i thërresim: 
O Zot që pësove për ne, dhe na mëshirove lavdi më ty.

Sot Juda e shkel besën, edhe e humbet hirin; ishte 
dishepull dhe bëhet tradhëtor; përbuzi dashurinë e 
Zotit, edhe mori tridhjetë argjëndet e të paudhëve. Po 
ne e lavdërojmë Krishtin, se atë e kemi Shpëtimtar.

T. I. Le të fitojmë vëlladashjen, si vëllezer më 
Krishtin, dhe jo ftohtësirën për të afërmit tanë, që të 
mos dënohemi për denaret, si shërbëtori i pamëshirtë 
dhe le të pendohemi me kohë, dhe jo si Juda kur është 
tepër vonë.

LAVDI DHE TANI. Je e lavderuar kudo, se ke 
lindur trupërisht, Perëndinë e gjithësisë, o Mari Hyjli- 
ndëse, Virgjëreshë e bekuar.

ANTIFONI V, T. T. n.
Dishepulli u-muar vesh, për çmimin e Mësonjësit, 

dhe e shiti për tridhjetë argjënde, e tradhëtoj me një 
puthje dinake, dhe e dorëzoj për vdekje.

Sot Krijetari i qjellit e i dheut, u thoshte dishepuj- 
ve: U-afrua ora, dhe arriu Juda tradhëtori; mos më 
mohoni, kur të më shikoni mi Kryqin, midis të dy 
kusarëve; se pësonj si njeri, po i shpëtonj si njeridashës, 
ata që më besojnë.

LAVDI DHE TANI. 0  Virgjëreshë që linde pa 
tregim, Krijetarin e gjithësisë, në kohët e funtme, 
shpëtoji ata që të madhështojnë.
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ANTIFONI VI, T. R.

Sot vigjëllon Juda, për të tradhëtuar Zotin, Shpë- 
timtarin e botës, që ushqeu mijëra njerës me pesë bukë 
në shkretëtirë; sot i paudhi e mohon Mësonjësin, dhe e 
shet për tridhjetë argjënde, atë që ushqeu popullin me 
manna.

Sot Judenjtë e kryqësuan, Zotin që çau detin me 
shkop, dhe i shpuri përtëj shkretëtirës; sot e çpuan me 
shtijëzën atë, që i shpëtoj nga tirania Egiptiane, dhe i 
ushqeu me manna.

O Zot kur shkonje në pësimin vullnetar, u thërrisnje 
Apostujve: Si u-zotuat të vdisni me mua, kur nukë 
munttë të vigjëlloni një orë me mua? Shikojeni Judën 
që nukë fle, po shpejton të më tradhëtonjë në të pudhët; 
ngrehuni dhe faluni, mos më mohoni kur të më shikoni 
mi Kryqin. 0  i zëmërgjerë, lavdi më ty.

LAVDI DHE TANI. Gëzohu Virgjëreshë, ti që e 
mbajte në pëqirin tënt, atë që nuk e nxe as qjelli, Zonj’ 
e bekuar, o mburrje e Profetëve, që linde për ne të 
Shenjtin Emmanuel, gëzohu Nën’ e Zotit Krisht.

NDENJESORJA, T. R.

Cila aresye o Judë, të bëri tradhëtor të Shpëtimtar- 
it? Mos të ndau nga Apostujtë? Mos ta hoqi dhuratën 
e shërimeve? Mos të largoj nga tryeza, kur hante me 
ata? Mos ua lau atyre këmbët, edhe ty të përbuzi? Oh 
sa të mira harrove! Përandaj mosmirënjohja jote 
dënohet, edhe lëçitet zëmërgjerësia, dhe mëshira e tij 
e patreguar.
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UNGJILLI III PAS MATTHEUT
Më atë kohë, ushtarët e zunë Jesunë, dhe e shpunë 

në shtëpinë e Kryepriftit Kajafa, ku ishin mbledhur 
Shkronjësit edhe pleqtë. Edhe Pjetri i vajti pas për së 
largu gjer në hoborrin e Kryepriftit; edhe hyri brënda, 
edhe rrinte me shërbëtorët që ta shikonte fundin. Edhe 
Kryepriftinjtë, dhe pleqtë, dhe këshilla e tërë kërkonin 
dëshmim të rremë kundër Jesujt, që ta vrisnin, po nukë 
gjenin dot. Edhe ndonëse kishin ardhur shumë dësh- 
morë të rrëme, prapë nukë gjenin njeri. Më në funt, 
arthnë dy dëshmorë të rrëmë, dhe thanë: “Ky njeri th a : 
‘Munt ta prish tempullin e Perëndisë, dhe ta ndërtonj 
prapë në tri ditë!” Dhe Kryeprifti u-ngrit, edhe i tha: 
“Nukë përgjigjesh gjësendi? Ç’ thua për këto kallë- 
zime, që bëhen kundër teje.” Po Jesuj heshti. Pastaj 
Kryeprifti e pyeti prapë: “Të ve me be për Perëndinë e 
gjallë, thuajna a je ti Krishti, i Biri i Perëndisë?” Edhe 
Jesuj iu-përgjeq: “Ti vetë ë thua; po ja ku ju them se 
për se shpejti do ta shikoni të Birin e njeriut të rrinjë 
më të djathtën e Perëndisë, dhe të zbresë mi retë e qjell- 
it.” Ahere Kryeprifti i çori robat, edhe tha që: “Blas- 
femoj. Ç’ nevojë kemi më për dëshmorë? Ja, tani e 
degjuat blasfeminë e tij me veshët tuaj. Ç’ thoni tani?” 
Edhe ata u-përgjeqnë dhe thane: “Eshtë fajtor për 
vdekje.” Ahere e pështynë në faqe, edhe i ranë me 
grushte; disa të tjerë e goditnin me shuplaka, dhe e 
pyesnin: “Profetësona, o Krisht, kush të goditi?”

Edhe Pjetri rrinte jashtë në hoborr; dhe një shërbë- 
tore i ardhi, dhe i tha: “Edhe ti ishe me Jesu Galilea- 
sin.” Po ay e mohoj përpara të gjithëve, dhe th a : “Nukë 
kupëtonj se ç’ më thua.” Edhe dolli në derë të hoborrit, 
po atje e pa një tjatër, dhe u tha atyre rrotull. “Edhe ky



E PREMTJA E ZEZE 205

ishte me Jesu Nazareasin.” Po Pjetri e mohoj prapë me 
be: “Nuk e njoh atë njeri.” Pastaj i arthnë ata, që ishin 
rrotull, dhe i thanë Pjetrit: “Me të vërtetë, edhe ti je një 
prej atyre; se folja jote të dëften.” Ahere nisi të nëmte, 
dhe të bënte be që: “Nuk e njoh atë njeri asfare.” Dhe 
menjëhere thirri këndesi. Edhe Pjetri kujtoj fjalën e 
Jesujt, që i kishte thënë se: “Përpara se të thërresë 
këndesi, do më mohosh tri herë.” Dhe dolli jashtë, dhe 
qau hidhur.

KORI: Lavdi me ty, o Zot i zëmërgjerë, lavdi me
ty-

ANTIFONI Vn, T. T. IV
Të paudhëve që të zunë o Zot, u thërrisnje me 

durim kështu. Kur e godittë barinë, dhe i përndatë dhën- 
të, munt të mblithnja mijëra Engjëj; po durova që të 
mbushen f jalët e Profetëve; o Zot, lavdi me ty.

Pjetri të mohoj tri herë, po ta kujtoj fjalën menjë- 
herë, dhe qau i penduar: 0  Perëndi, fal-më dhe shpeto- 
më.

LAVDI DHE TANI. Portën e shpëtimit, Parajsën 
gazmore, renë e dritës së përjetme, Virgjëreshën e 
Shenjtë, le ta hymnojmë dhe le t’i themi Gëzohu.

ANTIFONI VHI, T. I
Thoni o të paudhë: Ç’ të keqe ju tha Shpëtimtari? 

Nukë jua shpjegoj ligjën, dhe mësimet e Profetëve? Si 
pra vëndostë tja dorëzoni Pillatit Perëndinë dhe Fjalën, 
dhe Shpëtimtarin e shpirteve tona?

Kryqësojeni thërrisnin ata, që gëzuan dhuratat e 
tua, dhe kërkonin keqbërësin, në vënt të mirëbërësit,
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vrasësit e të drejtëve; dhe ti heshte o Krisht, edhe e 
durove paturpësinë e tyre, se deshe të pësosh edhe të na 
shpëtosh, o i vetëm njeridashës.

LAVDI DHE TANI. Nukë kemi sy e faqe, nga 
makatat e shuma, pra të lutemi nërmjeto për ne, përpara 
Birit tënt, o Hyjlindëse Virgjëreshë, se ka fuqi të ma- 
dhe, lutja e Nënës përpara Zotit; mos na përbuz ne 
mëkatarët, se është mëshirëplot, edhe munt të na shpë- 
tonjë, se dignoj të pësonjë për ne.

ANTIFONI IX, T. m

la prenë tridhjetë argjënde, çmimin të çëmuarit, 
midis bijve të Israelit. Vigjëlloni dhe faluni, që të mos 
bini në ngasje, se shpirti është gati, po trupi ësht i pafu- 
qishim; përandaj vigjëlloni.

Më dhanë t’ ëmbël për të ngrënë, edhe kur më zuri 
etja, më vaditnë me uthull; po ngrer-më o Zot, edhe do 
tua çpërblenj.

LAVDI DHE TANI. Të këthyer prej Gjentilëve, 
të hymnojmë o Nënë Virgjëreshë, që na linde Zotin 
Krisht, i cili i çliroj njerëzit nga mallkimi.

NDENJESORJA, T. T. IV

Qysh Juda ish-dishepulli yt, mejtonte tradhësinë 
kunder teje! Hëngri darkën me ty, dhe shkoj i pabesi, 
dhe u tha priftërinjve të paudhë: Ç’ më jipni që tjua 
dorëzonj, atë që e përmbysi ligjën, dhe e shkeli të 
Shtunën? O Zot i zëmërgjerë lavdi më ty.
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UNGJILLI IV PAS JOANIT

Më atë kohë, e shpunë Jesunë prej Kajafës në 
pretoren; edhe ishte mëngjes; edhe ata nukë hynë 
brënda në pretoren që të mos ndyhëshin, po të hanin 
Pashkën. Edhe Pillati u dolli, dhe u tha: “Ç’ farë 
akuzatë bëni kundër këti njeriu?” Edhe ata u-pergjeqnë, 
dhe i thanë. “Po të mos ishte keqbërës, nukë do ta kishim 
dorëzuar.” Ahere Pillati u tha: “Merreni ju, dhe gjy- 
kojeni pas ligjës suaj.” Judenjtë, pra, i thanë: “Neve 
nuke na e> jep ligj.a të vrasim njeri.” Që të mbushet 
fjala e Jesujt, që tha për të treguar me ç’ farë vdekje 
kishte për të vdekur. Ahere Pillati hyri prapë në 
pretoren, dhe e thirri Jesunë, dhe e pyeti: “A je mbret i 
Judenjve ti?” Edhe Jesuj iu-përgjeq: “A e thua këtë 
gjë prej vetiu, apo ta kanë thënë të tjerët për mua?” 
Edhe Pillati i tha: “Mos jam Jude unë? Kombi yt edhe 
Kryepriftinjtë të kanë dorëzuar tek unë. Ç’ ke bërë?” 
Edhe Jesuj u-përgjeq: “Mbretëria ime nuk është prej 
kësaj bote; sikur të ishte mbretëria ime prej kësaj bote, 
shërbëtorët e mi do të kishin lëftuar që të mos binja në 
duartë e Judenjve. Po tani mbretëria ime nuk është 
së këtejmi.” Ahere Pillati e pyeti: “A je mbret ahere?” 
Edhe Jesuj iu-përgjeq: “Ti e thua vetë që jam mbret; 
unë kam lindur edhe kam ardhur në botë vetem e vetem 
që të dëshmonj për të vërtetën. Ay, që do të vërtetën, 
ma dëgjon zërin.” Edhe Pillati e pyeti: “Ç’ është e 
vërteta?” Edhe passi i tha këto fjalë, u dolli prapë 
Judenjve, dhe u th a : “Unë nuk i gjenj asnjë faj fare. 
Po ju kini një zakon, që tju lëshonj një fajtor për Pash- 
kë. A doni tju lëshonj Mbretin e Judenjve?” Po ata 
bërtitnë që të gjithë, dhe thanë: “Jo këtë, po Barab- 
b.anë.” Edhe Barabbaj ishte një kusar.
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Ahere, pra, Pillati e mori Jesunë, edhe e vrushkull- 
oj. Edhe ushtarët gërshetuan një kurorë prej gjëmbash, 
dhe ia vunë mi krye, dhe e veshnë me një robë të 
purpërtë, dhe i thoshin: “Gëzohu, o Mbret i Judenjve!” 
Edhe e goditnin me shuplaka. Edhe Pillati dolli jashtë 
përsëri, dhe u th a : “Ja ku jua siell jashtë, qe ta dini se 
unë nuk i gjenj asnjë faj.” Ahere Jesuj dolli jashtë, i 
veshur me robën e purpërtë. Edhe Pillati u tha: “Ja 
njeriu.” Edhe Kryepriftinjtë dhe shërbëtorët, kur e 
panë, bërtitnë, dhe thanë: “Kryqësoje, kryqësoje!” 
Edhe Pillati u tha: “Merreni ju, dhe kryqësojeni, se unë 
nuk i gjenj asnjë faj.” Edhe Judenjte iu-përgjeqnë: “Ne 
kemi ligjën, edhe pas ligjës sonë duhet të vdesë, se e 
bëri veten Bir të Perëndisë.” Pillati, kur e dëgjoj këtë 
fjalë, u-trëmp më tepër; dhe hyri në pretoren përsëri, 
dhe e pyeti Jesunë: “Nga je ti?” Po Jesuj nuk i dha 
nonjë përgjigje. Pillati, pra, i tha: “Mua nuke më 
flet? A nuk e di që kam fuqi të të kryqësonj, edhe kam 
fuqi të të lëshonj?” Edhe Jesuj iu-përgjeq: “Nuke do të 
kishe asnjë fuqi mi mua, sikur të mos të ishte dhënë që 
lartazi; përandaj ay, që më dorëzoj tek ti, ka mëkat më 
të math.” Edhe që ahere Pillati kërkonte ta lëshonte. Po 
Judenjtë therrisnin, edhe thoshin: “Nëqoftëse e lëshon 
këtë, nukë je mik i Kesarit.” Kur e dëgjoj këtë fjalë, 
Pillati e nxori jashtë Jesunë, dhe ndënji mi tribunën, më 
një vënt, i cili quhet Gurshtruar, dhe Hebraisht Gab- 
batha. Edhe ishte e Premtja e Pashkës, edhe ora ishte 
nja gjashtë. Edhe Pillati u tha Judenjve: “Ja Mbreti 
juaj.” Po ata bërtitnë: “Merr-e, merr-e, kryqësoje!” 
Edhe Pillati u tha: “Mbretin tuaj ta kryqësonj?” Edhe 
Kryepriftinjtë u-përgjeqnë: “Nuke kemi tjatër mbret 
përveç Kesarit.” Ahere ua dorëzoj për të kryqësuar.
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KORI. Lavdi më ty, o Zot i zëmërgjerë, lavdi më ty.

ANTIFONI X, T. T. II.
Ay që është i veshur me dritën, qëndroj më këmbë 

i çveshur për gjykim, dhe priti shuplaka nga duartë që 
gatoj; dhe populli i paudhë, e mbërtheu mi Kryqin Zotin 
e lavdisë; ahere kurtina e tempullit u-ça; edhe dielli 
u-err, se nuke duronte të shikonte, të shahej Perëndia, 
nga i cili dridhet gjithësia. Ati le t’i falemi.

Dishepulli e mohoj, po Kusari i thirri: Kujto-më o 
Zot në Mbretërinë tënde.

LAVDI DHE TANI: Paqësoje botën o Zot, që dig- 
nove të mishërohesh prej Virgjëreshës, për shpëtimin 
tonë, pra të lavdërojmë më një zë o njeridashës.

ANTIFONI XI, T. T. II.
Për të mirat që u bëre Hebrenjve, të dënuan për 

kryqësim o Krisht, dhe të vaditnë me uthull dhe me t’ 
ëmbël. Po ep-u o Zot pas veprave të tyre, se nuk e 
kupëtuan dignimin tënt.

Hebrenjtë nuk u-kënaqnë, me tradhësinë o Krisht, 
po e tuntnin kokën me përqeshje dhe përbuzje. Po ep-u 
o Zot pas veprave të tyre, se u-mejtuan kotësira kundër 
teje.

As dheu qe u-tunt, as gurët që u-çanë, as kurtina e 
tempullit, as ngjallja e të vdekurve, nuk i bintnë He- 
brenjtë. Po ep-u o Zot pas veprave të tyre, se u-mejtuan 
kotësira kundër teje.

LAVDI DHE TANI: E njohmë Perëndinë, që u- 
mishërua prej teje, o Hyjilindëse Virgjëreshë, e vetëm
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e kulluar, e vetëm e bekuar; përandaj të përhymnojmë, 
dhe të madhështojmë pa reshtur.

ANTIFONI XII, T. T. IV.
Ja kështu u foli Zoti Krisht Judenjve: 0  populli 

im ç’ të bëra, apo me se të ngava? T’i ndriçova të ver- 
buarit, t’i spastrova të leprosurit, t’i shërova të dergjurit. 
0  populli im ç’ të bëra, edhe si m’i çpërbleve? Në vënt 
të mannës t’ ëmbël; në vënt të ujës uthull; në vënt që të 
më deshnit, më mbërthyet mi Kryqin. Nukë duronj pra 
më; do t’i thërres Gjentilët e mi, dhe ata do më lavdëroj- 
në, me Atin dhe me Shpirtin Shenjt; dhe unë do tu 
dhuronj jetën e ameshuar.

Sot kurtina e tempullit, u-ça si qërtim për të 
paudhët, edhe dielli i fshehu rezet, kur e pa Zotin të 
kryqësuar.

0  ligjëvënës të Israelit, o Judenj dhe Farisianë, 
shoqëria e Apostujve ju thërret: Ja tempulli që rrëzuat; 
ja qengji që kryqësuat; dhe e varrostë po u-ngjall me 
fuqin’ e tij. Mos u-gënjeni o Judenj, se ky ësht ay që 
ju shpëtoj nga deti, dhe ju ushqeu në shkretëtirë; ky 
është jeta dhe drita dhe paqja e botës.

LAVDI DHE TANI: Gëzohu o port’ e Mbretit të 
lavdisë, nga e cila shkoj vetëm i Larti, dhe e la të 
shiluar, për shpëtimin e shpirteve tona.

NDENJESORJA, T. T. IV.

Kur qëndrove përpara Kajafës, dhe u-gjykove prej 
Pillatit, o Perëndi dhe Gjykatës, Forcat qjellore u-droth- 
në nga tmerri, se u-kryqësove midis dy kusarësh, dhe
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u-nëmërove me të paudhët, ti i pamëkatmi, që ta 
shpëtosh njerinë, o Zot i zëmërgjerë lavdi më ty.

UNGJILLI V PAS MATTHEUT

Më atë kohë, kur pa Juda se Jesuj u-dënua, u-pen- 
dua dhe ua ktheu të tridhjetë argjëndet Kryepriftinjve 
dhe pleqve, dhe u tha: “Kam mëkatuar, se tradhëtova 
një njeri të pafajmë.” Edhe ata i thanë: “Ç’ kemi të 
bëjmë ne me atë punë? Mejtoje vetë.” Edhe ay i hodhi 
argjëndet në tempull, dhe iku, dhe vajti, dhe u-varr. 
Edhe Kryepriftinjtë, si i muarnë argjëndet, u-mejtuan, 
dhe thanë: “Nuk ësht e udhës t’i vemë këto argjënde në 
arkë, se janë çmim gjaku.” Edhe passi u-këshilluan, 
blenë me ato argjënde Arën e Tjegullarit për të varrosur 
të huajtë. Përandaj ajo arë quhet Ara e Gjakut gjer 
më sot. Ahere u-mbush fjala e Profetit Jeremia, që 
thotë: “Dhe i muamë të tridhjetë argjëndet, çmimin e 
të çëmuarit, te cilin e çëmuan prej bijve të Israelit, edhe 
i dhanë në Arën e Tjegullarit, sikundër më porrositi 
Zoti.” Edhe Jesuj qëndroj përpara guvernorit edhe 
guvemori e pyeti, dhe i tha: “A je mbret i Judenjve?” 
Dhe Jesuj iu-përgjeq: “Ti e thua.” Edhe kur kallëzohej 
prej Kryepriftinjve dhe pleqve, nukë përgjigjej fare. 
Ahere Pillati i tha: “A i dëgjon kallëzimet, që bëjnë 
kundër teje?” Po ay nukë përgjigjej në asnjë pyetje, 
aqë sa guvemori u-çudit fort. Edhe guvernori kishte 
zakon për të Premte t’i lëshonte popullit një të burgosur, 
cilin të donin. Edhe kishin ahere një të burgosur, i 
cili quhej Barabba. Kur u-mblothnë, pra, Pillati u 
tha: “Cilin doni tju lëshonj?Barabbanë apo Jesunë, i 
cili quhet Krisht?” Se e dinte që Judenjtë ia kishin 
dorëzuar nga cmiri.
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Edhe kur ndënji mi tribunën, e shoqja i dërgoj 
fjalë, dhe i tha: “Mos i bëj gjë ati njeriu të drejtë, se 
sonte u-mundova shumë në ëndër nga shkaku i ati.” Po 
Kryepriftinjtë dhe pleqtë e bintnë popullin që të kër- 
konin Barabbanë, edhe Jesunë ta humbisnin. Edhe 
guvernori i pyeti: “Cilin nga të dy doni tju lëshonj?” 
Edhe ata thanë: “Barabbanë.” Edhe Pillati i pyëti: “Ç’ 
ta bënj ahere Jesunë, i cili quhet Krisht?” Edhe ata të 
gjithë u-përgjeqnë: “Kryqësoje.” Edhe guvernori u th a : 
“Përse? Ç’ të këqë ka bërë?” Po ata thërrisnin më tepër, 
edhe thoshin: “Kryqësoje.” Edhe kur e pa Pillati që 
nukë kishte nonjë dobi, po bëhej më tepër trazirë, mori 
uje, dhe i lau duartë përpara popullit, edhe tha: “Jam 
i pafajmë nga gjaku i këti të drejti; mejtojeni vetë.” 
Edhe populli i tërë u-përgjeqnë, edhe thanë: “Gjaku i 
tij qoftë mi ne edhe mi bijtë tanë.” Ahere ua lëshoj 
Barabbanë; dhe Jesunë e vrushkulloj, dhe pastaj ua do- 
rëzoj që ta kryqësonin.

Edhe ushtarët e guvernorit e muarnë Jesunë në 
pretoren, edhe mblothnë tërë tufën e ushtarëve reth ati. 
Edhe e çveshnë, dhe e veshnë me një robë të kuqe. Edhe 
gërshetuan nje kurorë prej gjëmbash, dhe ia vunë mi 
krye, dhe i dhanë një kallam në dorën e djathtë; dhe i 
ranë më gjunjë, dhe e përqeshnin, dhe i thoshnin: “Gë- 
zohu, o Mbret i Judenjve.” Dhe e pështynin, dhe ia 
mermin kaUamin nga dora, dhe e goditnin kokës. Edhe 
passi e përqeshnë kështu, ia çveshnë robën e kuqe, dhe 
e veshnë me robat e tij, dhe e shpunë për të kryqësuar. 
Edhe kur duallnë jashtë, gjetnë një Kirineas, i cilli quhej 
Simon; këtë e zunë angari që ta ngrente Kryqin e tij.

KORI: Lavdi më ty, o Zot i zëmërgjerë, lavdi më ty.
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ANTIFONI XIH, T. T. II.
Mbledhja e Judenjve, i lypnë Pillatit, kryqësimin 

tënt o Zot; çliruan fajtorin Barabba, dhe dënuan ty të 
drejtin, dhe fituan famë me një vrasje të pabesë. Po 
ep-u çpagimin o Zot, se u-mejtuan kotësira kundër teje.

Priftërinjtë i dhanë shuplaka, dhe e vaditnë me t’ 
ëmbël atë nga i cili dridhet gjithësia; dhe ay dignoj t’i 
pësonjë të gjitha, se deshte të na shpëtonte nga mëkatat, 
me gjakun e vetë si njeridashës.

LAVDI DHE TANI: 0  Hyjlindëse që linde, me 
një fjalë përmi çdo fjalë, vetë Krijetarin, lutju t’i shpë- 
tonjë shpirtet tona.

ANTIFONI XIV, T. T. IV.

0  Zot që udhëtove me Kusarin, i cili i kishte lyer 
duartë me gjak, nëmërona edhe ne me atë, si i mirë dhe 
njeridashës.

Kusari tha një fjalë të vogël mi Kryqin, edhe gjeti 
një besë të madhe, shpëtoj në një çast të shkurtër, dhe 
ishte i pari që i hapi dyertë e Parajsës, edhe hyri brënda 
me lavdi. 0  Zot që e prite të penduar, lavdi më ty.

LAVDI DHE TANI: Gëzohu ti që prite, gëzimin e 
botës, me anën e Engjëllit, gëzohu ti që linde, Krije- 
tarin dhe Zotin tënt. Gëzohu ti që u-vlerësove, të bë- 
hesh Nëna e Zotit Krisht.

ANTIFONI XV, T. T. H.
Tropari i pari pasonjës thuhet në krye i tëri prej Priftit, 

kur nxier Kryqin nga Shenjtërorja në mes të Kishës, pastaj
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këndohet prej të dy Valleve me një mëhnyrë antifonale Vark 
pas Vargu:

Sot varret mi drurin, ay që e varri dhenë mi ujërat. 
(3 here)

Me një purpër të gënjeshtërme vishet, ay që e veshi 
qjellin 'me re.

Shuplaka duroj ay, që e çliroj Adamin në Jordan.
Me perona u-mbërthye Dhëntërri i Kishës.
Me shtijëzën u-çpua i Biri i Virgjëreshës.
Adhurojmë Pësimet e tua, o Krisht. (3 here)
Rrëfena dhe Ngjalljen tënde të lavdëruar.
Le të mos kremtojmë si Judenjtë, se për Pashkën 

tonë u-sakrifikua, Krishti Perëndia ynë; pra le t’i 
spastrojmë zëmrat, edhe le t’i lutemi me besë: Ngrehu 
dhe shpëtona o Zot, si i mirë dhe njeridashës.

Kryqi yt o Zoti Krisht, u fali besnikëve, shpëtimin 
edhe ngjalljen, pra me besim dhe me shpresë, ty të 
lavdërojmë, o Zot i gjithësisë, mëshire kij për ne.

LAVDIDHE TANI: Kur të shikonte të varrur, ajo 
që të lindi thërriste. Ç’ është ky mister o im-Bir? Qysh 
po vdes i mbërthyer, trupërisht përmi Kryqin, o dhuro- 
njës i jetës?

NDENJESORJA, T. IV

Na çpërbleve prej mallkimit të ligjës, me Gjakun 
tënt të çëmuar; se u-mbërtheve mi Kryqin, dhe u-çpove 
me shtijëzën, dhe na fale jetën e ameshuar, o Shpëtim- 
tari ynë lavdi më ty.
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UNGJILLI VI PAS MARKUT
Me atë kohë, ushtarët e shpunë Jesunë brënda në 

hoborrin, i cili quhej pretore, edhe thirrnë bashkë tërë 
tufën e ushtarëve. Dhe e veshnë më një purpër, dhe 
gërshetuan një kurorë prej gjëmbash, dhe ia vunë mi 
kokën. Edhe nisnë ta përshëndoshnin, dhe i thoshnin: 
“Gëzohu, o Mbret i Judenjve!” Edhe e goditnin kokës 
me kallamin, dhe e pështynin; edhe i binin më gjunjë, 
dhe i falëshin. Dhe passi e perqeshnë, ia çveshnë pur- 
përën, dhe e veshnë me robat e t i j ; dhe e nxuarnë jashtë 
që ta kryqësonin. Edhe zunë angari një farë Simon Kir- 
ineas, t’ atin e Aleksandrit edhe të Rufit, i cili shkonte 
andej, kur kthehej nga ara, dhe e shtrënguan ta ngrente 
Kryqin. Edhe e suallnë në një vënt, të quajtur Golgo- 
tha, e cila e kthyer domethënë Kalvar. Edhe i dhanë 
verë të përzier me smirnë për të pirë, po ay nuk e mori. 
Edhe passi e kryqësuan, i ndanë robat e tij, dyke shtënë 
shortë, se ç’ të merrte cilido. Edhe ishte ora tri, kur e 
kryqësuan. Edhe permishkrimi i fajit të tij ishte shkruar 
përsipër: “Mbreti i Judenjve.” Edhe bashkë me atë 
kryqësuan dy kusarë, një më të djathtë dhe një më të 
mëngjër të tij. Edhe u-mbush Shkriptura, që thotë: 
“Dhe u-nëmërua me të paudhët.” Edhe ata, që shkonin 
andej, e blasfemonin, edhe tuntnin kokën, edhe i thosh- 
nin. “Ua, ti që e prish tempullin, dhe për tri ditë e nder- 
ton përsëri, shpëtoje veten tënde dhe zbrit nga kryqi.” 
Gjithashtu edhe Kryepriftinjtë dhe shkronjësit e për- 
qeshnin njëri me tjatrin, edhe thoshnin: “Shpëtuaka të 
tjerë, po veten e tij nukë muntka ta shpëtonjë. Posa 
qënka Krishti, Mbreti i Israelit, le të zbresë nga Kryqi 
tani, që ta shohim dhe ta besojmë.”

KORI: Lavdi më ty, o Zot i zëmërgjerë, lavdi më ty.
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Pastaj këndohen prej Vaileve:

LUMERIMET, T. IV
Në Mbretërinë tënde kujtona, o Zot, kur të vish në 

Mbretërinë tënde.

Lum të varfërit nga mëndja, se e atyre është 
Mbretëria e qjellit.

Lum ata që vajtojnë, se ata do të ngushëllohen.

Lum të butët, se ata do ta trashëgojnë dhenë.

Lum ata, që kanë uri dhe etje për drejtësi, se ata 
do të nginjen.

Lum të zëmërdhëmpshurit, se ata do të mëshirohen.

Lum të paqmët nga zëmra, se ata do ta shohin 
Perëndinë.

Lum paqebërësit, se ata do të quhen bij të Perëndisë.
Lum ata, që po ndiqen për drejtësi, se e atyre është 

Mbretëria e qjellit.
Lum ju, kur ju shajnë, dhe ju ndjekin, dhe thonë 

çdo fjalë të keqe kundër just dhe gënjeshtra kundër meje.
Gëzohuni dhe ngazëllohuni, se roga juaj do të jetë 

e madhe nër qjejtë.
Lavdi Atit edhe Birit edhe Shpirtit të Shenjtë.
Tani dhe përherë dhe në jetët e jetëve, Amin.

PAREVARGU, T. IV. I ndanë robat e mia në 
mes të tyre, dhe mi këmishën time hothnë shortë. (3 here)
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UNGJILLI VH PAS MATTHEUT

Më atë kohë, kur arthnë më një vënt, që quhet 
Golgotha, domethënë Kalvar, ushtarët i dhanë të pinte 
uthull të përzier me t’ ëmbël; dhe kur e ngjëroj, nuke 
deshi ta pinte. Dhe si e kryqësuan, i ndanë robat e tij, 
dyke shtënë shortë, që të mbushet fjala e Profetit, që 
th a : “I ndanë robat e mia në mes të tyre, dhe mi këmi- 
shën time hothnë shortë.” Edhe rrinin, dhe e ruanin atje. 
Edhe ata, që shkonin pranë e blasfemonin, edhe tuntnin 
kokën, edhe i thoshnin: “Ti, që e prish tempullin, edhe 
për tri ditë e ndërton përsëri, zbrit nga Kryqi.” Gjithash- 
tu edhe Kryepriftinjtë edhe shkronjësit edhe pleqtë 
thoshnin: “Shpëtuaka të tjerë, po vetën e tij nukë munt- 
ka ta shpëtonjë. Posa qënka Mbreti i Israelit, le të 
zbresë nga Kryqi tani, dhe do ta besojmë. Kishte shpresë 
nga Perëndia; ay, pra, le ta shpëtonjë, posa e dashka aqë 
shumë, dhe posa qënka i Biri i Perëndisë, sikundër ka 
thënë.” Gjithashtu e përqeshnin edhe kusarët, që ishin 
kryqësuar me atë. Edhe që më të gjashtën orë gjer më 
të nëntën orë u-bë një errësirë e madhe mi tërë dhenë. 
Edhe kur ishte ora nja nëntë, Jesuj bërtiti me zë të math 
edhe tha. “Eli, Eli, lama sabakhthani?” Domethënë: “0  
Perëndia im, o Perëndia im, përse më neverite?” Edhe 
kur e dëgjuan, disa nga ata, që rrinin atje, thanë se, “Ky 
thërret Elinë.” Dhe menjëherë një prej atyre rendi, dhe 
mori një sfyngjer, e mbushi me uthull, e vuri mi një 
kallam, dhe ia dha për të pirë. Po disa të tjerë thosh- 
nin: “Lereni të shohim a vjen Elia që të shpëtonjë.” Dhe 
Jesuj bërtiti me zë të math përsëri, edhe dha shpirt. Edhe 
ja kurtina e tempullit u-ça më dysh që sipër e gjer 
poshtë; edhe dheu u-tunt, edhe gurët plasnë, edhe varret 
u-hapnë edhe shumë trupe Shenjtorësh, që kishin
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vdekur, u-ngritnë, dhe duallnë nga varret pas ngjalljes 
s ë  tij, edhe hynë në Qytetin e Shenjtë, dhe u-fanesnë në 
shumë veta. Edhe kryeqindësi me ushtarët që e ruanin 
Jesunë, kur e panë tërmetin dhe ngjarjet e tjera u-trë- 
mpnë shumë, dhe thanë: “Me të vërtetë, ky qënka i Biri 
i Perëndisë.”

KORI: Lavdi më ty, o Zot i zëmërgjerë, lavdi më ty.

Psalmi 51 pa zë, pastaj menjëherë:

UNGJILLI V in PAS LUKAJT
Më atë kohë, u-prunë që të vritëshin tok me Jesunë 

edhe dy të tjerë keqbërës. Edhe kur arthnë në vëndin, 
që quhet Kalvar, atje e kryeqësuan atë edhe keqbërësit, 
njërin më të djathtë dhe tjatrin më të mënjër. Edhe 
Jesuj thoshte: “0  Atë, ndjej-i, se nukë dinë se ç’ bëjnë.” 
Edhe i ndanë robat e tij, dyke hedhur shortë. Edhe 
populli rrinin dhe po vështronin. Edhe krerët me 
popullin e përqeshnin, edhe thoshnin: “Posa paska shpë- 
tuar të tjerë, dhe posa qënka Krishti, i zgjedhuri i 
Perëndisë, le ta shpëtonjë edhe veten e tij tani.” Gji- 
thashtu e përqeshnin edhe ushtarët, edhe i afroliëshin, 
dhe i blatonin uthull, edhe i thoshnin: “Posa qënke 
Mbret i Judenjve shpëtoje veten tënde.” Edhe një përmi- 
shkrim me letra Grëqishte, Latinishte, dhe Hebraishte 
ishte shkruar mi kokën e tij: “Ky është Mbreti i 
Judenjve.”

Edhe njëri prej keqbërësve të varrur e blasfemonte, 
dyke thënë: “Posa qënke Krishti, shpëtoje veten edhe 
ne.” Edhe tjatri e qërtoj dhe i tha: “Vallë nukë ke frikë 
nga Perëndia, që ke marrë gjithatë dënim? Edhe ne
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vuajmë me të drejtë; se marrim çpagimin, të cilin e 
meritonim pas veprave tona; po ky nukë ka bërë asnjë 
gjë pa vënt.” Edhe i tha Jesujt: “Kujto-më, o Zot, kur 
të vish në Mberetërinë tënde.” Edhe Jesuj i tha: “Me të 
vërtetë po të them, sot do të jesh në Parajsën me mua.”

Edhe ora ishte nja gjashtë, dhe u-bë errësirë mi 
tërë dhenë gjer më orën e nëntë, edhe dielli u-err, dhe 
kurtina et empullit u-ça në mest. Edhe Jesuj thirri me 
zë të math, edhe th a : “Atë, nër duartë e tua e jap shpir- 
tin.” Edhe passi i tha këto fjalë, dha shpirt. Edhe krye- 
qindësi, kur i pa ato që ngjanë, e lavdëroj Perëndinë, 
dhe tha: “Me të vërtetë, ky njeri paska qënë i drejtë.” 
Edhe populli i tërë, që kishin ardhur për këtë pamje, 
kur i panë ato që ngjanë, u-kthyen dyke rrahur krahëro- 
rin. Edhe gjithë të njohurit e tij dhe gratë, që i kishin 
ardhur pas prej Galilesë, qëndruan për se largu, dhe 
po i shikonin këto.

KORI: Lavdi më ty, o Zot i zëmërgjerë, lavdi më ty.

Pastaj Litania e Vogël:

DHJAKU: Përsëri dhe përsëri . . . .

PRIFTI: Se ti je Mbreti i Paqes dhe Shpëtimtari i 
shpirteve tona, dhe ty të dërgojmë lavdi, Atit e Birit 
edhe Shpirtit të Shenjtë, tani dhe përherë, dhe në jetët 
e jetëve.

SHKURTORJA, T. T. IV.
Ejani të gjithë ta hymnojmë, atë që u-kryqësua për 

ne; se kur e pa Maria mi drurin thoshte: Ndonëse u-kry- 
qësove, ti je Biri im dhe Perëndia im.
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SHTEPIA
Kur e pa qengjin e saj të hiqej në therje, Maria i 

vente pas me gratë e tjera, dhe thërriste kështu: Ku 
vete o Bir? Mos bëhet prapë nonjë dasmë në Kana, dhe 
shkon që tua bësh ujën verë? A duhet të vinj me ty, apo 
të mbetem këtu? Thuaj-më një fjalë o Fjalë, mos më 
ler pa përgjigje. Se ti je Biri im dhe Perëndia im.

SINAKSARI
Të Premten e Madhe të Shenjtë, kremtojmë Pësimet 

e Shenjta, shpëtimtare dhe të tmerruara të Zotit edhe 
Perëndisë dhe Shpëtimtarit tone Jesu Krisht, edhe 
kujtojmë pështyrjet, shuplakat, rrahjet, sharjet, për- 
qeshjet, robën e kuqe, kallamin, sfyngjerin, uthullën, 
peronat, shtijëzën, dhe përmi të gjitha Kryqin dhe 
vdekjen, të cilat i duroj për ne dyke dashur.

Gjithë sot, kujtojmë rëfimin shpëtimtar të Kusarit 
mirënjohës, që u-kryqësua me atë.

Me dhëmpshërinë tënde sipëmatyrale dhe të 
pafuntme, o Krisht o Perëndi, mëshirona. Amin.

Pastaj Dhjaku thotë:

DHJAKU. Hyjlindësen dhe Mëmën e Dritës, me 
hymne nderimi le ta madhështojmë.

Pastaj Vallet kënaojnë Këngën IX të Kanunit; Prifti 
temjanis.

KENGA IX, T. T. II.
Ti je e nderuar mi Kerubim, dhe e lavdëruar pa 

përqasje mi Serafim, ti me të vërtetë linde Fjalë Perën- 
dinë, pra ty të madhështojmë, Zonjë Hyjlindëse.
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Tufa e pabesë me tradhësi, sulen kundër teje dhe 
të zenë si një kusar, edhe të zvamisin dhe mi Kryqin të 
mbërthejnë; pra ty të madhështojmë, Zot i mëshirave.

Ligjën nuk e muamë para sysh, shkelnë profetitë 
dhe mi drurin të varrnë sot, pa një faj të themë ty o 
qengj’ i Perëndisë; pra ty të madhështojmë, Zot i 
mëshirave.

Priftërinjt’ e shkronjësit zëmërliq, fare të verbuar 
nga nakari dhe cmir’ i zi, sot të dorëzuan në paganët për 
vrasje; pra ty të madhështojmë, Zot i mëshirave.

Bishat të rrethuan si mizëri, dhe të lebetitnë me 
shuplaka dhe me kamçik, dhe të kallëzuan me dëshmorë 
të rremë; pra ty të madhështojmë, Zot i mëshirave.

ZBRITESORJA IX.
Ti je e ndemar mi Kembim. . . .

Pastaj Dhjaku thotë Litaninë e Vogël:

DHJAKU: Përsëri dhe përsëri. . . .

PRIFTI: Se ty të këndojnë gjithë Forcat e qjellit, 
edhe ty të dërgojmë lavdi Atit e Birit edhe Shpirtit të 
Shënjtë tani dhe përherë, dhe në jetët e jetëve.

DERGIMESORJA, T. HI 
PAS EPESKEPSATO IMAS

Q’ atë dit’ e vlerëson, për Parajsën Kusarin, se u- 
pendua sinqerisht, o Zoti Krisht o Shpëtimtar. Gjithash- 
tu pra edhe ne, ndriçona dhe shpëtona, me Kryqin e 
Shenjtë. (3 herë)
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UNGJILLI IX PAS JOANIT
Më atë kohë, kishin qëndruar pranë Kryqit të Jesujt 

e-jëma dhe e motra e s’ ëmës, Maria e Klopajt, edhe 
Maria Madalena. Jesuj, pra, kur e pa t’ ëmën edhe 
dishepullin që donte atje pranë, i tha s’ ëmës: “Grua, 
ja yt-bir.” Pastaj i tha dishepullit: “Ja jot’ ëmë.” Edhe 
që atë orë dishepulli e mori në shtëpinë e vetë. Pastaj 
Jesuj, dyke ditur se tani ishin mbaruar të gjitha, që të 
mbushej Shkriptura, tha: “Kam etje.” Edhe ishte atje 
një enë plot me uthull; edhe ata mbushnë një sfyngjer 
me uthull, dhe e vunë mi një hysop, edhe ia dhanë në 
gojë. Jesuj, pra, si e ngjëroj uthullën, tha: “U-mbarua.” 
Edhe epi kokën, edhe dha shpirt.

Judenjtë, pra, që të mos mbeteshin trupet mi Kry- 
qin të Shtunën, meqënëqë ishte e Premte, dhe ishte e 
madhe ajo ditë e Shtunë, iu-lutnë Pillatit që tu thyheshin 
kërcinjtë, dhe të zbriteshin nga Kryqi. Arthnë, pra, 
ushtarët, edhe ua thyen kërcinjtë atyre, qe ishin kryqë- 
suar me atë. Po kur i vajtin Jesujt, edhe e panë që kishte 
vdekur, nuke ia thyen kërcinjtë; po një prej ushtarëve 
ia çpoj brinjën me shtijëzën, dhe menjëherë i rodhi gjak 
edhe ujë. Edhe ay, që e ka parë, dëshmoj, edhe desh- 
mimi i tij është i vërtetë, edhe ay e di që thotë të vërte- 
tën, që ta besoni. Se këto u-bënë që të mbushej 
Shkriptura. “Asnjë ashtë nukë do t’i thyhet.” Edhe një 
tjatër Shkripturë thotë: “Do të shikojnë cilin kanë 
çpuar.”

KORI: Lavdi më ty, o Zot i zëmërgjerë, lavdi më ty.
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LAVDERIMET, T. III.
Dy të këqia më ka bërë, biri im i parëlindur Israel; 

më neveriti mua burimin i jetës, dhe mihu për veten një 
pus të greminosur; mua më kryqësoj mi drurin, dhe 
Barabbanë e kërkoj dhe e shpëtoj; qielli u-mahnit edhe 
dielli fshehu rezet për këtë; po ti o Israel nukë pate turp, 
dhe më tradhëtove për vdekje. Ndjej-i o Atë i Shenjte, 
se nukë dinë ç’ bëjnë. (2 herë)

Çdo cop’ e trupit tënt të shenjtë, duroj çnderim për 
n e : Koka gjëmbat dhe fytyra pështymat, nofullat shup- 
lakat, goja t’ ëmbëlit të perzier me uthull, veshët 
blasfemitë, kurrizi kamçikun, dhe dora kallamin, i tërë 
trupi Kryqin, duart’ e këmbët peronat dhe brinja shtijë- 
zën. 0  Shpëtimtar i gjithëfuqishmë, që pësove për ne, 
dhe na çlirove prej pësimeve, që zbrite dhe na lartësove, 
mëshirona si njeridashës.

Kur u-kryqësove ti o Krisht, krijesa e tërë u-droth 
me tmerr; themelit’ e dheut u-tronditnë, nga frika e 
fuqisë sate; se kur u-lartësove ti, populli i Hebrenjve 
humbi; kurtina e tempullit u-ça, varret u-hapnë, dhe të 
vdekurit u-ngritnë prej syresh; kryeqindësi u-droth për 
këtë çudi, edhe Nëna jote të thërriste: Të vajtonj dhe e 
rrah krahërorin, kur të shoh të çveshur dhe të varrur. 
O Zot që u-kryqësove dhe u-varrose, dhe u-ngjalle së 
vdekurësh, lavdi më ty.

LAVDI, T. T. II. M’i çveshnë robat, edhe më veshnë 
me një robë të kuqe; më vunë mi krye, një kurorë prej 
gjëmbash, edhe më dhanë një kallam në dorën e djathtë, 
që t’i dërmonj si enë tjegullari.

TANI: E dhashë trupin për kamçik, edhe fytyrën 
për pështyma dhe shuplaka; qëndrova përpara tribunës 
së Pillatit, edhe durova Kryqin, për shpëtimin e botës.
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UNGJILLI X PAS MARKUT
Më atë kohë, Josefi nga Arimathia, këshilltar i 

nderçim, i cili e priste Mbretërinë e Perëndise edhe ay, 
ardhi dhe dolli me kuxim përpara Pillatit, edhe i lypi 
trupin e Jesujt. Edhe Pillati u-çudit, kur mësoj që kishte 
vdekur. Edhe passi u-shigurua prej kreqindësit, ia fali 
trupin Josefit. Edhe ay bleu një savan, dhe e zbriti, dhe 
e pështolli me savanin, dhe e vuri në një varr, që ishte 
iatuar brënda në një shkëmp; edhe rrugullizi një gur 
mi derën e varrit. Edhe Maria Madalena dhe Maria e 
Joseut vinin re se ku po vihej.

KORI: Lavdi më ty, o Zot i zëmërgjerë, lavdi më ty.
Pastaj Doksollogjia e Madhe pa zë, dhe Litania e Gjatë.

UNGJILLI XI PAS JOANIT
Më atë kohë, Josefi nga Arimathia, i cili ishte 

dishepull i Jesujt, po i fshehur nga frika e Judenjve, iu- 
lut Pillatit që ta ngrente trupin e Jesujt. Edhe Pillati i 
dha leje. Ardhi pra dhe e ngriti trupin e Jesujt. Ardhi 
edhe Nikodemi, ay që i kishte vajtur Jesujt një natë më 
parë, edhe pruri smimë dhe allojë të përzier nja një qint 
litra. Pra, e muamë tmpin e Jesujt, edhe ë pështuallnë 
me pëlhura dhe me aroma, siç e kanë zakon të varrosin 
Judenjtë. Edhe në vëndin, ku u-kryqësua, ishte një 
kopsht, edhe në kopshtin ishte një varr i ri, në të cilin 
nuk ishte varrosur tjatër njeri. Atje, pra, e vëndosnë 
Jesunë nga shkaku i së Premtes së Judenjve, se varri 
ishte afër.

KORI: Lavdi më ty, o Zot i zëmërgjerë, lavdi më ty.
Pastaj këndohen:
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PASVARGJET, T. I.
Tërë krijesa u-trondit nga frika, kur të pa të varrur 

mi Kryqin o Krisht: Dielli u-err, edhe themelitë e dheut 
u-drothnë. Të gjitha pësonin bashkë me Ndërtonjësin e 
gjithësisë. 0  Zot që vuajte për ne, dyke dashur lavdi 
më ty.

T. II. I ndanë robat e mia në mes të tyre, dhe mi këmishën 
time hothnë shortë.

Përse mejton kotësira, një popull i pabesë dhe i 
paudhë? Përse e dënoj më vdekje, jetën e gjithësisë? 
Çudi e madhe! Ndërtonjësi i botës, tradhëtohet në 
duart’ e të paudhëve, dhe njeridashësi lartësohet mi 
drurin, që t’i çlironjë të burgosurit e Ferrit, që thërresin 
me besë: 0  Zot i zëmërgjerë lavdi më ty.

Më dhanë t’ ëmbël për të ngrënë, dhe më vaditnë me uthull, 
kur më zuri etja.

Sot kur të shikonte Virgjëresha, të varrur mi Kry- 
qin, e plagosur rëndë në zëmër si Nënë, vajtonte dhe 
psherëtinte thellazi prej shpirtit, edhe çirte faqet, edhe 
çkulte flokët, edhe rrihte krahërorin, dhe thërriste me 
lote: Mjer’ o Bir i Perëndisë! Mjer’ o drit’ e botës! Përse 
perëndove nga syt’ e mi, o qengj’ a Perëndisë? Edhe 
Forcat Engjëllore ngrinë nga tmerri dhe thoshnin: 0  Zot 
i panxonitur lavdi më ty.

Perëndia Mbreti ynë i parëjetmë vepëroj shpëtimin në mes 
të dheut.

Kur të shikonte të varrur o Krisht, Nëna jote thër- 
riste me hidhërim. Bir o Bir ku të vajti, bukuria e fyty- 
rës? Nukë duronj kur të shikonj, të kryqësuar padrej- 
tësisht. Nxito pra dhe ngrehu, që ta gëzonj edhe unë, 
Ngjalljen tëndë të tridiçime.
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LAVDI, T. T. IV. 0  Zot kur u-mbërtheve mi Kry- 
qin, krijesa u-droth edhe u-tmerrua. Nuk e le dhenë t’i 
përpinte, ata që të kryqësuan, po i përmetove Ferrit, t ’i 
dërgonte lart të burgosurit, për rilindjen e njerësve. 0  
Gjykatës i të gjallëve dhe i të vdekurve, ardhe të na 
falnje jetë dhe jo vdekje, o njeridashës lavdi më ty.

TANI. Tani po ngjyhet nje pëndë, për vëndimin e 
gjykatësve të paudhë, dhe Jesuj dënohet për Kryq. Edhe 
krijesa vuan, kur e shikon Zotin të varrur. 0  Zot i mirë 
që pëson për mua, me natyrë njerëzore lavdi më ty.

UNGJILLI XII PAS MATTHEUT
Të nësërmen pas së Premtes u-mblothnë Kryeprif- 

tinjte dhe Farisianët në shtëpinë e Pillatit, edhe i thanë: 
“Zot, u-kujtuam se ay gënjeshtar ka thënë kur ishte i 
gjallë, ‘Do të ngjallem pas tri ditësh.’ Pra, urdhëro të 
shigurohet varri gjer më ditën e tretë, se mos vijnë 
natën dishepujtë e tij, e vjedhin, edhe i thonë popullit, 
‘U-ngjall së vdekurësh.’ Edhe gënjeshtra e funtme do të 
jetë më e keqe se e para.” Po Pillati u th a : ‘‘Kini kusto- 
dinë, shkoni pra, dhe shigurojeni varrin si të muntni.” 
Edhe ata shkuan, dhe e shiguruan varrin, dyke shiluar 
gurin dhe dyke vënë kustodinë.

KORI: Lavdi më ty, o Zot i zëmërgjerë, lavdi më ty.
Pastaj Trishenjti, Litania e Gjerë, dhe Përlëshimi:

PRIFTI: Krishti, Perëndia ynë i vërtetë, që duroj 
Kryqin dhe vdekjen për shpëtimin tonë.

MBREMESORJA E MADHE
Kjo Shërbesë bëhet të Premten e Zezë pas Orëve të Mëdha 

sipas Uratores, f. 1-13, gjer në Thirrtoret:
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THIRRTORET, T. I.
Tërë krijesa u-trondit nga frika, kur të pa të varrur 

mi Kryqin o Krisht: Dielli u-err, edhe themelitë e dheut 
u-tronditnë. Të gjitha pësonin bashkë me Ndërtonjësin 
e gjithësisë. 0  Zot që vuajte për ne, dyke dashur lavdi 
më ty. (2 herë)

Përse mejton kotësira, një populli i pabesë dhe i 
paudhë? Përse e dënoj më vdekje, jetën e gjithësisë? 
Çudi e madhe! Ndërtonjësi i botës, tradhëtohet në 
duart’ e të paudhëve, dhe njeridashësi lartësohet mi 
drurin, që t’i çlironjë të burgosurit e Ferrit, që thërresin 
me besë: 0  Zot i zëmërgjerë lavdi më ty.

Kur të shikonte të varrur o Krisht, Nëna jote thë- 
rriste me hidhërim: Bir ku të vajti, bukuria e fytyrës? 
Nukë duronj kur të shikonj, të kryqësuar padrejtësisht. 
Nixito pra dhe ngrehu, që ta gëzonj edhe unë, Ngjalljen 
tënde të tridiçime.

Sot kur të shikonte Virgjëresha, të varrur mi Kry- 
qin, e plagosur rëndë në zëmër si Nënë, vajtonte dhe 
psherëtinte thellazi prej shpirtit, edhe çirte faqet, edhe 
çkulte flokët, edhe rrihte krahërorin, dhe thërriste me 
lote: Mjer’ o Bir i Perëndisë! Mjer’ o drit’ e botës! Përse 
perëndove nga syt’ e mi, o qengj’ i Perëndisë? Edhe 
Forcat Engjëllore, ngrinë nga tmerri dhe thoshnin: O 
Zot i panxonitur lavdi më ty.

T. T. II. Sot Kryezoti i krijesës, gjykohret prej Pil- 
latit, edhe shpiret për therje si shqerrë, mbërthehet mi 
Kryqin me perona; vaditet me sfyngjerin; pret shup- 
laka në nofullat; përqeshet prej shërbëtorëve të tij. Po 
Zoti njeridashës, i thërriste dhe i thoshte Atit: Falua 
këtë mëkat, se nukë dinë seç bëjnë të paudhët.
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LAVDI, T. T. II. Qysh këshilla e paudhë, e dënoj 
për vdekje Mbretin e Krijesës, Shpëtimtarin dhe Mirë- 
bërësin, i cili ua kujtonte shërbimet dyke thënë: 0  popu- 
lli im ç’ të kam bërë? A nukë shërova çdo sëmundje 
dhe çdo lëngatë? Qysh pra m’i çpaguani? Qysh i ha- 
rruat të gjitha? Për shërimet më dhatë plagë; për ngja- 
lljet më vratë; e varrtë mirëbërësin si keqbërës; li- 
gjëvënësin si kriminal; Mbretin e gjithësisë si të dënuar. 
0  Zot i zëmërgjerë lavdi më ty.

TANI. Sot po shikojmë që vepërohet, një mister i 
tmerruar dhe i çudiçim. I paprekuri zihet; lidhet ay që 
nxonit zëmrat edhe veshnjat; mbyllet në burk ay që 
kyçi avushën; gjykohet prej Pillatit, Gjykatësi i të gja- 
llëve dhe i të vdekurve; mbyllet në varrin dërmonjësi i 
Ferrit. 0  Zot që i durove të gjitha për ne, dhe na shpë- 
tove lavdi më ty.

Pastaj bëhet Hyrja me Ungjillin:

DHJAKU: Urtësi, o të drejtë.
KORI: Dritë gazmore . . .

PROFETIA
I ndanë robat e mia në mes të tyre, dhe mi këmishën 

time hothnë shortë. O Zot, o Perëndia im, përse më 
neverite?

Këndimi prej Profetisë së Isaiut.

Zoti tha kështu: Ja  shërbëtori im do të urtësohet, 
edhe do të lartësohet, edhe do të lavdërohet pa masë. 
Shumë do të çuditen për atë, se faqja e tij do të jetë më 
e prishur se çdo faqe tjatër, edhe forma e tij do të jetë 
më e çthurrur se çdo formë tjatër. Kështu do të çuditen
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shumë kombe për atë, edhe mbretërit do ta mbyllin goj- 
ën, se do të shikojnë një gjë të patreguar, dhe do të dë- 
gjojnë një gjë të padëgjuar. O Zot, kush e besoj laj- 
mën tonë, edhe kujt iu-zbulua krahu i Zotit? Se do të 
rritet përpara ati si një bimë e njomë, si një rrënjë në 
dhenë e thatë. Nukë ka as formë, as lavdi, as bukuri 
nga pamja. Eshtë i përbuzur dhe i përhedhur prej njer- 
ësve; një njeri i helmuar dhe i stërvitur nër hidhërime; 
edhe e kthyem faqen mënjanë prej tij, se ishte i çnde- 
ruar, dhe nuk e çemuam. Ky shigurisht i ka mbajtur 
hidhërimet edhe helmet tona, po ne e kujtuam të mun- 
duar, të goditur dhe të hidhëruar prej Perëndisë. Po 
ky u-plagos për paudhësitë tona, edhe u-sëmur për më- 
katat tona; mundimi i paqes sonë i ra mi kokë; edhe ne 
u-shëruam me plagët e tij. Të gjithë u-arratismë posi 
dheu, edhe të gjithë e humpmë udhën, edhe Zoti ia ngar- 
koj të gjitha mëkatat tona. Ishte i shtypur dhe i hel- 
muar, po nuk e hapi gojën. Si dele u-hoq në therje, dhe 
si qëngji, që nukë nxier zë përpara qëthësit, ashtu as ay 
nuk e hapi gojën. U-burgos dhe u-gjykua. Po kush 
munt ta tregonjë mjerimin e tij? Se u-rëmbye nga 
vëndi i të gjallëve, edhe u-vra për paudhësitë e popullit 
tim. Edhe u-varros me të paudhët edhe me të pasurit 
kur vdiq, ndonëse nukë bëri nonjë paudhësi, as foli no- 
një gënjeshtër me gojën e tij. Po Zoti deshi ta mun- 
donte; dhe e hidhëroj pa masë; do ta blatoni shpirtin 
e tij si therore për mëkatat tuaja; po bijtë e tij do të 
kenë ditë të gjata, edhe dora e tij do të jetë e bekuar 
prej Zotit; do t’i shikonjë pemët e mundimeve të tij, 
edhe do të mbetet i kënaqur; me diturinë e tij shërbë- 
tori im i mirë do ta drejtësonjë popullin; dhe ay do t’i 
ngrerë mëkatat e tyre. Përandaj do të nëmërohet me 
të mëdhenjtë edhe me të fortët; se e derdhi shpirtin
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gjer në vdekje; edhe u-nëmërua me të paudhët, edhe i 
ngriti mëkatat e botës, edhe nërmjetoj për mëkatarët. 
Këndo, o beronjë, që nukë ke lindur; brohorit me këngë 
ti, që nukë ke bërë fëmijë, se e shkretuara ka bërë më 
tepër fëmijë se sa gruaja e martuar.

APOSTULLI
Më vunë në gropën më të poshtme, më të errët, edhe 

më të thellë.
Të thërres për ditë,o Zot, o Perëndi i shpëtimit tim.
Këndimi prej Letrës së Parë së Palit për Korinth- 

ianët.
Vëllezër, fjala e Kryqit është marrësi për të hum- 

burit, po është fuqi e Perëndisë për të shpëtuarit. Se 
është shkruar: “Do ta humbas urtësinë e të urtëve, dhe 
do ta çkatërronj mëndjen e të mënçurve.” Ku ësht i 
urti? Ku është shkronjësi? Ku është bisedonjësi i kë- 
saj jete? Vallë Perëndia nuk e marrosi urtësinë e kësaj 
bote? Se posa bota nuk e njohu Perëndinë me urtësinë, 
Perëndia i shpëtoj besnikët me marrësinë e lëçitjes. Se 
Judenjtë kërkojnë shenja, dhe Elinët kërkojnë urtësi, 
po ne lëçitim Krishtin e kryqësuar, i cili është një shkan- 
dull për Judenjtë dhe një marrësi për Elinët, po për ne 
të ftuarit, Judenj edhe Elinë, është fuqia dhe urtësia e 
Perëndisë. Se marrësia e Perëndisë është më e urtë se 
njerëzit, edhe dobësia e Perëndisë është më e fortë se 
njerëzit. Se e shikoni ftimin tuaj, o vëllezër, se nukë 
janë ftuar shumë të urtë dhe të fortë dhe fisnikë pas 
trupit, se Perëndia ka zgjedhur të dobëtit e botës për të 
turpëruar të fortët; edhe Perëndia ka zgjedhur të pa- 
fisçimit, edhe të poshtëruarit, edhe të paqënët e botës 
për të përmbysur të qënët, që të mos mburret asnjë trup
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përpara tij. Se prej këti jini me Jesu Krishtin, i cili na 
lindi prej Perëndisë si urtësi, dhe drejtësi, dhe shenj- 
tërim, dhe çpërblim; se sikundër është shkruar: “Ay, 
që mburret, le të mburret më Zotin.” Edhe unë, o vëlle- 
zër, kur ardha nër ju, nuk ardha që tju lajmëronj dësh- 
mimin e Perëndisë me fjalë të shkëlqyera dhe të urta, 
se vëndosa që nukë di tjatër gjë përpara jush, veçse Jesu 
Krishtin, edhe Jesu Krishtin e kryqësuar.

UNGJILLI PAS MATTHEUT
Më atë kohë, të gjithë Kryepriftinjtë dhe pleqtë e 

popullit u-mejtuan që ta vrisnin Jesunë. Dhe passi e lith- 
në, e shpunë, dhe ia dorëzuan guvemorit Pont Pillatit. 
Ahere, kur pa Juda se Jesuj u-dënua, u-pendua, dhe ua 
ktheu të tridhjetë argjëndet Kryepriftinjve dhe pleqve, 
dhe u th a : “Kam mëkatuar, se tradhëtova një njeri të pa- 
fajmë.” Edhe ata i thanë: “Ç’ kemi të bëjmë ne me atë 
punë? Mejtoje vetë.” Edhe ay i hodhi argjëndet në 
tempull, dhe iku, dhe vajti, dhe u-varr. Edhe Krye- 
priftinjë, si i muarnë argjëndet, u-mejtuan, dhe thanë: 
“Nuk ësht e udhës t’i vemë këto argjënde në arkë, se 
janë çmim gj.aku.” Edhe passi u-këshilluan, blenë me 
ato argjënde arën e Tjegullarit për të varrosur të huajtë. 
Përandaj ajo arë quhet Ara e Gjakut gjer më sot. Ahere 
u-mbush fjala e Profetit Jeremia, që thote: “Dhe i muar- 
në të tridhjetë argjëndet, çmimin e të çëmuarit, të cilin 
e çëmuan prej bijve të Israelit, edhe i dhanë në Arën e 
Tjegullarit, sikundër më porrositi Zoti.” Edhe Jesuj që- 
ndroj përpara guvemorit edhe guvemori e pyeti, dhe i 
tha: “A je mbret i Judenjve?” Dhe Jesuj iu-përgjeq: 
“Ti e thua.” Edhe kur kallëzohej prej Kryepriftinjve 
dhe pleqve, nukë përgjigjej fare. Ahere Pillati i tha: 
“A i dëgjon kallëzimet, që bëjnë kundër teje?” Po ay
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nukë përgjigjej në asnjë pyetje, aqë sa guvernori u-çudit 
fort. Edhe guvernori e kishte zakon për të Premte t’i 
lëshonte popullit një të burgosur, cilin të donin. Edhe 
kishin ahere një të burgosur, i cili quhej Barabba. Kur 
u-mblothnë, pra, Pillati u tha: “Cilin doni tju lëshonj? 
Barabbanë apo Jesunë, i cili quhet Krisht?” Se e dinte 
që Judenjtë ia kishin dorëzuar nga cmiri.

Edhe kur ndënji mi tribunën, e shoqja i dërgoj f jalë, 
dhe i tha: “Mos i bëj gjë ati njeriu të drejtë, se sonte 
u-mundova shumë në ëndër nga shkaku i ati.” Po Krye- 
priftinjtë dhe pleqtë e bintnë popullin që të kërkonin 
Barabbanë, edhe Jesunë ta humbisnin. Edhe guvern- 
ori i pyeti: “Cilin nga të dy doni tju lëshonj?” Edhe 
ata thanë: “Barabbanë.” Edhe Pillati i pyeti: “Ç’ ta 
bënj ahere Jesunë, i cili quhet Krisht?” Edhe ata të 
gjithë u-përgjeqnë: “Kryqësoje.” Edhe guvernori u 
tha: “Përse? Ç’ të keqë ka bërë?” Po ata thërrisnin më 
tepër, edhe thoshin: “Kryqësoje.” Edhe kur e pa Pillati 
që nukë kishte nonjë dobi, po bëhej më tepër trazirë, 
mori uje, dhe i lau duartë përpara popullit edhe tha: 
“Jam i pafajmë nga gjaku i këti të drejti; mejtojeni 
vetë.” Edhe populli i tërë u-përgjeqnë, edhe thanë: 
“Gjaku i tij qoftë mi ne edhe mi bijtë tanë.” Ahere ua 
lëshoj Barabbanë; dhe Jesunë e vrushkulloj, dhe pastaj 
ua dorëzoj që ta kryqësonin.

Edhe ushtarët e guvernorit e muamë Jesunë në pre- 
toren, edhe mblothnë tërë tufën e ushtarëve reth ati. 
Edhe e çveshnë, dhe e veshnë me një robë të kuqe. Edhe 
gërshetuan një kurorë prej gjëmbash, dhe ia vunë mi 
krye, dhe i dhanë një kallam në dorën e djathtë; dhe i 
ranë më gjunjë, dhe e përqeshnin, dhe i thoshnin: “Gë- 
zohu, o Mbret i Judenjve.” Dhe e pështynin, dhe ia 
mermin kallamin nga dora, dhe e goditnin kokës. Edhe
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passi e përqeshnë kështu, ia çveshnë robën e kuqe, dhe 
e veshnë me robat e tij, dhe e shpunë për të kryqësuar. 
Edhe kur duallnë jashtë, gjetnë një Kirineas, i cilli quhej 
Simon; këtë e zunë angari që ta ngrente Kiyqin e tij.

Edhe kur arthnë më një vënt, që quhet Golgotha, 
domethënë Kalvar, ushtarët i dhanë të pinte uthull të 
përzier me t’ ëmbël; dhe kur e ngjëroj, nukë deshi ta 
pinte. Dhe si e kryqësuan, i ndanë robat e tij, dyke 
shtënë shortë, që të mbushet fjala e profetit, që tha: 
“I ndanë robat e mia në mes të tyre, dhe mi këmishën 
time hothnë shortë.” Edhe rrinin, dhe e ruanin atje. 
Edhe një përmishkrim me letra gërqishte, latinishte, 
dhe hebraishte ishte shkruar mi kokën e t i j : “Ky është 
Mbreti i Judenjve.”

Edhe njëri prej keqbërësve të varrur e blasfemonte, 
dyke thënë: “Posa qënke Krishti, shpëtoje veten edhe 
ne.” Edhe tjatri e qërtoj dhe i tha: “Vallë nukë ke 
frikë nga Perëndia, që ke marrë gjithatë dënim? Edhe 
ne vuajmë me të drejtë; se marrim çpagimin, të cilin e 
meritonim pas veprave tona; po ky nukë ka bërë asnjë 
gjë pa vënt.” Edhe i tha Jesuit: “Kujto-më, o Zot, kur 
të vish në Mberetërinë tënde.” Edhe Jesuj i tha: “Me 
të vërtetë po të them, sot do të jesh në Parajsën me mua.”

Edhe ata, që shkonin pranë, e blasfemonin, edhe 
tuntnin kokën, edhe i thoshnin: “Ti që e prish tempullin, 
edhe për tri ditë e ndërton përsëri, zbrit nga Kryqi.” 
Gjithashtu edhe Kryepriftinjtë, edhe shkronjësit, edhe 
pleqtë thoshnin: “Shpëtuaka të tjerë, po veten e tij nukë 
muntka ta shpëtonjë. Posa qënka Mbreti i Israelit, le të 
zbresë nga Kryqi tani, dhe do ta besojmë. Kishte shpre- 
së nga Perëndia; ay, pra, le ta shpëtonjë, posa e dashka 
aqë shumë, dhe posa qënka i Biri i Perëndisë, sikundër
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ka thënë.” Gjithashtu e përqeshnin edhe kusarët, që 
ishin kryqësuar me atë. Edhe që më të gjashtën orë 
gjer më të nëntën u-bë një errësirrë e madhe mi tërë 
dhenë. Edhe kur ishte ora nja nëntë, Jesuj bërtiti me 
z ë  të math, edhe tha: “Eli, Eli, lama sabakhthani?” 
Domethënë: “0  Perëndia im, o Perëndia im, përse më 
neverite?” Edhe kur e dëgjuan, disa nga ata, që rrinin 
atje, thanë se, “Ky thërret Elinë.” Dhe menjëherë një 
prej atyre rendi, dhe mori një sfyngjer, e mbushi me 
uthull, e vuri mi një kallam, dhe ia dha për të pirë. Po 
disa të tjerë thoshnin: “Lereni të shohim a vjen Elia 
që ta shpëtonjë.” Dhe Jesuj bërtiti me zë të math për- 
sëri, edhe dha shpirt. Edhe ja kurtina e tempullit u- 
ç,a më dysh që sipër e gjer poshtë; edhe dheu u-tunt, 
edhe gurët plasnë edhe varret u-hapnë, edhe shumë 
trupe Shenjtorësh, që kishin vdekur, u-ngritnë, dhe 
duallnë nga varret pas ngjalljes së tij, edhe hynë në 
Qytetin e Shenjtë, dhe u-fanesnë në shume veta. Edhe 
kryeqindësi me ushtarët, që e ruanin Jesunë, kur e panë 
tërmetin dhe ngjarjet e tjera, u-trëmpnë shumë, dhe 
thanë: “Me të vërtetë, ky qënka i Biri i Perëndisë.”

Edhe Judenjtë, që të mos mbeteshin trupet mi Kry- 
qin të Shtunën, meqënëqë ishte e Premte, dhe ishte e 
madhe ajo ditë e Shtunë, iu-lutnë Pillatit që t’u thyhe- 
shin kërcinjtë, dhe të zbriteshin nga Kryqi. Arthnë, 
pra, ushtarët, edhe ua thyen kërcinjtë atyre, qe ishin 
kryqësuar me atë. Po kur i vajtin Jesujt, edhe e panë 
që kishte vdekur, nuke ia thyen kërcinjtë; po një prej 
ushtarëve ia çpoj brinjën me shtijëzën, dhe menjëherë 
i rodhi gjak edhe ujë. Edhe ay, që e ka parë, dëshmoj, 
edhe deshmimi i tij është i vërtetë, edhe ay e di që thotë 
të vërtetën, që ta besoni. Se këto u-bënë që të mbushej 
Shkriptura: “Asnjë ashtë nukë do t’i thyhet.” Edhe
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një tjatër Shkripturë thotë: “Do të shikojnë cilin kanë 
çpuar.”

Edhe ishin atjë shumë gra, që i kishin ardhur pas 
Jesujt edhe i shërbenin, të cilat shikonin për së largu; 
midis këtyre ishin Maria Madalena dhe Maria e Jakobit 
edhe e Joseut, edhe e-jema e të bijve të Zebedeut. 
Edhe kur u-ngrys, ardhi një njeri i pasur prej Arima- 
thisë, i quajtur Josef, i cili kishte qënë dishepull i Jesujt 
edhe ay. Ky i vajti Pillatit, edhe i lypi trupin e Jesujt. 
Edhe Pillati urdhëroj që t’i jipej trupi. Edhe Josefi e 
mori trupin, dhe e pështolli me një pëlhurë të paqme; 
dhe e vuri në një varr të ri të tij, të cilin e kishte latuar 
në një shkëmp; edhe rrugullizi një gur të math mi derën 
e varrit, edhe shkoj. Edhe ishin atje Maria Madalena 
dhe Maria tjatër, të cilat rrinin kundrejt varrit.

Pastaj Litania e Gjerë, Vlerësona, dhe Litania c Gjatë sipas 
Uratorës, f. 14-17. Pastaj këndohen Pasvargjet pasonjëse. 
Në këtë mes, Kryqi ngrihet nga mezi i Kishës, edhe shpiret 
brënda në Shenjtëroren nëpër derën e jugës. Nga ana tjatër, 
Epitafia nxiret nga Shenjtërorja nëpër derën e Veriut, edhe 
shpiret në mes të Kishës, ku vëndoset përmi një tryezë me 
Ungjillin përsipër dhe me lule reth e rotull.

PASVARGJET, T. II 
OTE EK TU KSILLU

Vdiqe, dhe nga Kryqi tërëshenjt, Arimathiani të 
zbriti, o Shpëtimtar Jesu Krisht, me aroma dhe me 
myshk, dhe një savan të ri, të pështolli dhe të vajtoj, dhe 
deshte ta puthte, trupin tënt të hyjëshmë, me mallëngjim 
të math, po ish i tronditur nga tmerri, dhe po të thë- 
rriste me frikë: Nder edhe lavdi më ty o Zoti Krisht.
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Zoti mbretëroj, u-vesh me madhështi.

Vdiqe, edhe zbrite në një varr, passi u-zbërtheve 
prej Kryqit, o Shpëtimtar Jesu Krisht, Ferri i domonëve, 
u-droth me vrer dhe tmerr, se u-çqye çdo port’ e Uos, 
dhe varret u-hapnë, ja u-ngjalln’ e duallnë, mi dhe të 
vdekurit, edhe i gëzuar Adami, dyke përhiruar thë- 
rriste: Nder edhe lavdi më ty o Zoti Krisht.

Se e shiguroj botën, e cila nukë do ië tundet.

Vdiqe, dhe në varrin trupërisht, dyke dashur vetë 
u-mbylle, o Perëndi edhe Zot, ti i papërshkruari, i pa- 
caktuari, mbretërin’ e demonëve, e zbraze e mbylle, 
gjithë të burgosurve, u fale drit’ e liri; dhe në këtë javë 
të made, na ke vlerësuar të gjithë, për lavdin’ e Mbre- 
tërisë Qiellit.

Shtëpia jote, o Zot, ësht e shenjtëruar për jetë.

Vdiqe, edhe Engjëjtë o Krisht, panë me çudi dhe 
me frikë, që u-dënove pa faj, dridhëshin dhe çirëshin, 
kur të mbulonin me gur, dhe kur vulën ta vun’ ata, 
që të kryqësuan, që me shtijëzën pa shpirt, ta çpuan bri- 
njën mi Kryq, edhe për shpëtimin e botës, të gëzuar 
thoshnin me besë: Nder edhe lavdi më ty o Zoti Krisht.

LAVDI DHE TANI, T. T. I.
Ty që vishesh me dritën si robë, të zbriti Josefi me 

Nikodemin, dhe kur të pa të vdekur, të çveshur dhe të 
pavarrosur, të nisi një vaj të mallëngjyer, dhe të thë- 
rriste i përlotur: Mjer’ o Jesu fort i ëmbël, që u-varre mi 
Kryqin, kur të pa dielli u-err, dheu valoj nga frika, dhe 
kurtina e tempullit u-ça; po tani e shikonj, që durove 
vdekje dyke dashur. Si të të varros o Perëndia im? 
Dhe me ç’ duar të ta prek, trupin e perëndishmë? Apo
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ç’ këngë varrimtare, të të këndonj o i zëmërdhëmpshur? 
Adhuronj Pësimet e tua, dhe madhështonj Varrimin me 
Ngjalljen, dyke thirrur Lavdi më ty.

Kur këndohet ngadale Tropari i sipërmë, klerikët edhe 
besnikët përshëndoshin Epitafinë. Pastaj këndohet Tropari i 
Simeonit, Trishenjti, dhe Përlëshoret:

PERLESHORET, T. H
Bujari Shën Josef, passi e zbriti trupin tënt, prej 

Kryqit të Çëmuar, e vuri në savan, të paqmë nidis my- 
shkeve, edhe me vaje e vëndosi në varr të ri.

Grave me myrra dhe me vaj, përpara varrit u qënd- 
roj, një Engjëll dhe thoshte, se myrrat u përkasin vetëm 
të vdekurve, po Krishti u-ngjit në qjell, si Mbret dhe 
Perëndi.

PERLESHIMI
Krishti, Perëndia ynë i vërtetë, që duroj trupërisht 

Pësimet e tmerruara, Kryqin jetëbërës dhe varrimin vull- 
netar për shpëtimin tonë, me nërmjetimet e Shën Marisë 
dhe të gjithë Shenjtorëve, na mëshiroftë dhe na shpë- 
toftë si i mirë dhe njeridashës.

E SHTUNA E MADHE
SHERBESA E EPITAFISE

Kjo Shërbesë këndohet të Premten e Zezë mbrëmane, 
Këndimet vazhdojnë si në Shërbesën e Mëngjesit në Uratoren, 
f. 19-29, gjer në mbarimin e Litanisë Madhe. Pastaj:

Perëndi dhe Zot, përmi dhenë na u-çfaq, i bekuar 
ësht ay që vjen, më emërin e Zotit. (4 herë)
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PERLESHORET E EPITAFISE, T. H

Sot bujari Shën Josef, passi e zbriti trupin tënt, prej 
Kryqit të çëmuar, e vuri në savan, të paqmë midis my- 
shkeve, edhe me vaje e vëndosi në varr të ri.

Zbrite në vdekje dhe në varr për ne, ti o jet’ e 
pavdekshime, Ferrin të vdekur e shtrive ti, kur shkrepë- 
tive si Perëndi; edhe kur i ngrite nga fundet e dheut 
që të gjithë të vdekurit, Forcat Engjëllore lart në qjell 
thërrisnin me zë të math: Jetëdhënës Jesu, Zoti ynë 
lavdi më ty.

Grave me myrra dhe me vaj, përpara varrit u qënd- 
roj, një Engjëll dhe u thoshte, që myrrat u përkasin ve- 
tëm të vdekurve, po Krishti u-ngjit në qjell, si Mbret 
dhe si Perëndi.

Pastaj Litania e Vogël:

DHJAKU: Përsëri dhe përsëri . . .
PRIFTI: Se ti je Mbreti i paqes, o Krisht, o Perë- 

ndia ynë, dhe ty të dërgojmë lavdi, Atit edhe Birit edhe 
Shpirtit të Shenjtë, tani dhe përherë dhe në jetët e 
jetëve.

Pastaj këndohen:

NDENJESORET, T. I.
PAS TON TAFON SU SOTIR

Josefi e kërkoj, trupin tënt nga Pillati, e merr dhe 
e pështjell, me pëlhura të bardha, dhe myrra të hyjësh- 
me, dhe e ve në një varr të ri, Myrrëprurëset, me natë 
rentn’ e thërrisnin, plot me mallëngjim: Rrëfe-na Ngja- 
lljen e Shenjtë, sikundër parëthe o Krisht.
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LAVDI DHE TANI. I zuri një çudi, shoqërit’ En- 
gjëllore, kur panë ty që rri, më të djathtën e Atit, të 
vihesh në varr o Zot, si njeri ti që kurrë s’ vdes, ti që 
Engjëjtë, të lavdërojnë me hymne, dhe me brohori, se 
zbrite poshtë në ferrin, dhe ngjalle të vdekurit.

Pastaj Psalmi 51 pa zë, dhe këndoliet Kanuni i  Epitafisë 
më gjashtë, dyke përsëritur Troparin e parë në krye të çdo 
Kënge, edhe prapë në funt si Zbritësore:

KANUNI I EPITAFISE, T. T. II 
KIMATI THALLASIS.

KENGA I.
Zotin që një herë, në valat e detit, e mbyti ndjekës- 

in, në një varr e shtinë sot, djemt’ e çliruar prej zgjedhës, 
po si vajzat ne po mblidhemi, dhe thërresim besërisht: 
Lavdi të lavdëruarit. (2 herë)

0  Imzot i lartë, vajtime dhe kuja, të përmivarr- 
shime, të këndojmë sot me mall, se me varrimin na çele, 
lumërit’ e jetës pa mbarim, edhe vdekjen vrasëse, e 
vrave mun në Ferr të zi.

Lart në qjell mi fronin, dhe poshtë në varrin, Forcat 
e Engjëjve, dhe demonët faqezes, posa kuptuan çudinë, 
u-tronditnë për varrimin tënt, se u-çfaqe me lavdi, burim 
i gjithë jetëve.

Për të plotësuar, lavdin’ e shpetimin, zbrite gjer në 
Ferr të zi, nënë dhenë gjer në funt, se na i pe dobësitë, 
edhe mëk^tat e panumurta, edhe me varrimin tënt, na 
përsërite Zoti Krisht.

ZBRITESORJA I
Zotin që një herë, në valat e detit . . . .
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KENGA HI
Ty që varre sterenë, mi ujën dhe malet e lartë n’ 

erën, krijesa e tmerruar, të pa të varrur mi Kryq tani, 
dridhej dhe thirri me çudi: S’ ka tjatër Shenjt si ty, ti 
je Zot i Math i jetëve. (2 herë)

Provat që u-varrose, dishepujve u tregove në 
çfaqjet; edhe tani të fshehtat, ua lëçite të vdekurve, në 
mes të Ferrit faqeza. S’ ka tjatër Shenjt si ty, ti je Zot 
i Math i jetëve.

Duartë kur i ndeve, bashkove të gjitha sa ishin 
ndarë, dhe sot që u-pështolle përbrënda varrit me 
një savan, çlirove të burgosurit. S’ ka tjatër Shenjt si 
ty, ti je Zot i Math i jetëve.

Hyre në varr të vulosur, se deshe ti vetë o i panxënë, 
se forcën e tregove, me vepërimet e hyjëshme, thërresim 
pra me zë të m ath: S’ ka tjatër Shenjt si ty, ti je Zot i 
Math i jetëve.

ZBRITESORJA III.

Ty që varre sterenë, mi ujën dhe malet e lartë n’ 
erën. . .

NDENJESORJA, T. I.
TON TAFON SU SOTIR

Ushtarët o Jesu, që ta ruanin varrin, prej Engjëllit 
qjellor, si të vdekur u-bënë, kur ndriti dhe u lajmeroj, 
Grave Ngjalljen e ndriçime; ty të japim laft,'o abolitës 
i vdekjes, të përgjunjemi, o Perëndi që u-ngjalle, i 
vetëmi Zot i Math.

LAVDI DHE TANI. Gjithajo.
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KENGA IV.
Zbrazjen mi Kryqin dhe Pësimin tënt, Abakumi 

Profet, e parëpa dhe thoshte: Poterat e demonëve, 
shtrive përmi dhe, dhe zbrite në Ferrin, si Perëndi dhe 
Zot. (2 herë)

Ditën e shtattë e bekove sot, si qëmoti o Zot, kur 
mbarove krijesën; të gjitha prap’ i rikrijon, dhe i për- 
sërit, edhe u-çlodhe të Shtunën, o Shpëtimtar dhe Zot.

Me forcën tënde ngadhënonjëse, hodhe trupin 
përdhe, dhe shpirti shkoj në qjellin; të dy armiqt’ e 
njerësve, i dërmove krejt, munde Ferrin dhe vdekjen, 
Fjal’ e poterëshme.

Ferri o Fjalë kur të hasi sot, u-helmua kur pa, njer- 
in* e Perëndinë, të vrarë prej mundimeve, prapë fuqiplot, 
dhe nga tmerr i fytyrës, ra dhe më nuk u-ngrit.

ZBRITESORJA IV.

Zbrazjen mi Kryqin dhe Pësimin t ën t . . . .

KENGA V.

Kur u-fanese ti o Krisht, poshtë mi dhe për shpetim- 
in e botës, Isaia pa një dritë lart në qjell, dhe menatë 
thirri me zë të math: Do të ngjallen të vdekurit, dhe do 
të ngrihen sa janë nëpër varret, dhe do të gëzohen kudo 
të gjithë njerëzit. (2 herë)

I përsërite njerëzit, o Krijetar si njeri që ke qënë, 
një mister u çfaqe gjithë popujve, kur na u-varrose me 
një savan, se Josef’ i Shenjtë bujar, mbaronte urdhërin 
e lartë të Zotit, që deshte me madhështi t’i ngjallte 
njerëzit.
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Me vdekje vdekjen e dërmon, dhe me varrin na jep 
jetën dhe ngjalljen, se u-lavdërove posi Perëndi, dhe 
pavdekurove dhe trupin tënt, se nga vdekja trupi yt s’ u- 
prish, ashtu dhe shpirti yt o Zot i fuqishim, në Ferrin e 
zi s’ qëndroj po fluturoj në qjell.

Linde prej Virgjërës Mari, brinjën ta çpuan o Zot i 
fuqishim, dhe shpëtim i solle Evës me këtë, si u-bërë 
njeri Adamian, si e zgjove çuditërisht, nga gjum’ i 
varreve dhe jetën i fale, ti o Jesu Shpëtimtar i plotpoter- 
ëshmë.

ZBRITESORJA V
Kur u-fanese ti o Krisht.. . .

KENGA VI.
Hyri brënda po dolli përjashta, nga balena Shën 

Jonaj, se ty të shëmbëllente, që pësove dhe në varrin 
zbrite, dhe menjëherë nga balena jasht’ u-hoth, dhe i 
thoshte befas kustodisë: Ju që po ruani gjëra të rrema 
kot, latë për besnikët përdëllim të math. (2 herjë)

Të munduan po nukë të ndanë, nga kufoma dhe 
trupi yt; se trupin ta plagosnë, në kohën e pësimit dhe 
të vojtjes, po prapë trupi nuk u-shqit nga shpirti yt, edhe 
mbete me të dyja bashkë, një Bir i vetëm dhe Fjalë dhe 
Shpëtimtar, Jesu Krishti Perëndi edhe njeri.

Njerin’ e vrau po jo Perëndinë, gjyshi Adam me 
fajn’ e t i j ; se trupi i njeriut, posa ish prej dheu ka pësuar, 
po Perëndia mbeti pa nonjë pësim, dhe e shpuri trupin 
në Parajsën, dhe të pavdekur e mban gjithënjë atje, si 
burim të ngjalljës së besnikëve.

Mbretëroj po jo për shumë kohë, Ferri mi njerëzit 
mi dhe; se passi u-varrose, ti o Zot i fortë jetëdhënës, i
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çele gjithë burgjet e demonëve, dhe ata që ishin të 
burgosur, ti i çlirove nga vdekja përher’ o Zot, si i parë- 
lindur i të vdekurve.

ZBRITESORJA VI.

Hyri brënda po dolli përjasta, nga balena Shën 
Jo n a j___

SHKURTORJA T. II.

Ay, që e mbylli avushën, shikohet i vdekur dhe i 
pështjellur me smirnë dhe me pëlhurë, dhe vihet në varr 
si i vdekur i pavdekshimi. Edhe Gratë arthnë ta spër- 
katnin me myrra, dyke qarë hidhur dhe dyke thirrur: 
Kjo është Java e përmibekuar, në të cilën Krishti do të 
zgjohet, edhe do të ngjallet i tridiçim.

SHTEPIA

Ay, që përmban gjithësinë, u-mbërthye mi Kryqin, 
edhe tërë krijesa u-droth, kur e pa të varrur dhe të 
çveshur: Dielli u-err, dhe u-trondit, deti iku, gurët u- 
çanë, varrët u-hapnë, të vdekurit u-ngjallnë. Ferri tatë- 
pjetë rënkon, dhe Judenjtë mejtohen të mbulojnë 
Ngjalljen e Krishtit me çpifje. Po kjo është Java e 
përmibekuar, në të cilën Krishti do të zgjohet, edhe do të 
ngjallet i tridiçim.

SINAKSARI

Të Shtunën e Madhe të Shenjtë kremtojmë varrimin 
trupësor të Zotit edhe Perëndisë dhe Shpëtimtarit tonë 
Jesu Krisht, edhe zbritjen e tij në Ferrin, me anën e të 
cilave gjindja njerëzore u-çlirua prej vdekjes dhe 
trashëgoj jetën e ameshuar.
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Me dignimin e patreguar, o Krisht, o Perëndia ynë, 
mëshirona. Amin.

KENGA VII.
S’ thuhet çudia! Ay i cili i shpëtoj, Djemat 

oshënarë nëpër zjarr, në varrin pa shpirt, vihet si të 
vdekurit, që të shpëtohemi ne që i këndojmë: Shpëtim- 
tar, Perëndi je i bekuar.

U-plagos Ferri, kur priti Zotin në gji të tij, të plago- 
sur me një shtijëzë, dhe rëndë rënkon, përvëlohet sot me 
zjarr, që të shpëtohemi ne që i këndojmë: Shpëtimtar, 
Perëndi je i bekuar.

0  varr i lumur! Prite në zëmrën dhe gjirin tënt, si të 
vdekur Krishtin Shpëtimtar, që është thesar, i te gjithë 
jëtëve, që të shpëtohemi ne që i këndojmë: Shpëtimtar, 
Perëndi je i bekuar.

Vdekjen e zezë, brënda në varr e ngjërove sot, kur 
jet’ e tërë botës je, gatite për ne ngjalljën prej së vde- 
kurësh, aë të shpëtohemi ne që i kendojmë: Shpëtimtar, 
Perëndi je i bekuar.

Një dhe i vetëm, dhe i pandarë në Ferr të zi, në 
Parajsën ishe dhe në varr, o Krisht Perëndi, At e Bir e 
Shpirti Shenjt, që të shpëtohemi ne që i këndojmë: 
Shpëtimtar, Perëndi je i bekuar.

ZBRITESORJA VII.
S’ thuhet çudia! Ay i cili i shpëtoj. . . .

KENGA V m
Dridhu tmerrohu ti o qjell, edhe tronditu prej 

hemelive ti o dhe, se ja ku hidhet me të vdekurit, Zoti
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që lart mbretëron, dhe mbyllet në varrin e përunjur. 0  
djema e bekoni, priftërinj e hymnoni, të gjith' e lartësoni 
përherë dhe për jetë. (2 herë)

Tmerri dishepujt’ i dërmon, edhe lavdi fiton 
Arimathiani sot, se kur të vdekur dhe të çveshur pa, 
Zotin Jesu Perëndi, e lyp dhe e varros dyke thirrur: 0  
djema e bekoni, priftërinj e hymnoni, të gjith’ e lartësoni 
përherë dhe për jetë.

Ç’ është çudia që shikonj! Ç’ është kjo mirësi ky 
durim që s’ katregim ! Dyke dashur nënë dhe po hyn, Zcti 
që lart mbretëron, dhe shahet si Perëndi i rremë. 0  
djema e bekoni, priftërinj e hymnoni, të gjith’ e lartësoni 
përherë dhe për jetë.

ZBRITESORJA VIII.
Dridhu tmerrohu ti o qjell, edhe tronditu prej 

themelive___
Pastaj Dhjaku thote:

DHJAKU: Hyjlindësen dhe Mëmën e Dritës, me 
hymne nderimi le ta madhështojmë.

Pastaj këndohet Kënga IX  e Kanunit:

KENGA IX
Mos më vajto ti moj Nënë, kur më sheh të varrosur, 

Birin e dashur, që ke lindur virgjërisht, se do të ngrihem 
prapë dhe do të lavdërohem, dhe do t’ i lartësonj si 
Perëndi, ata që të madhështojnë besërisht. (2 herë)

Kur të kam lindur pa dhëmbje, Bir i bashkëpanismë, 
jam lumëruar mi çdo grua përmi dhe; po kur të shoh të 
vdekur, o Zot dhe Bir i dashur, nga shpata e helmit çirem 
tmerrërisht; po ngrehu prapë dhe më madhështo.
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Zbrita në varr dyke dashur, dhe u-drothnë demonët, 
kur më panë të mbuluar plot me gjak, po do t’ i shtronj 
armiqtë, do t’ i godit me Kryqin, dhe do t’ i dërmonj si 
Perëndi, dhe ngrihem prapë dhe të madhështonj.

ZBRITESORJA IX.

Mos më vajto ti moj Nënë, kur më sheh të 
varrosur. . . .

Pastaj Prifti del nga Alltari, e temjanis Epitafinë rreth e 
rrotull, edhe Vallet këndojnë Vajtimet:

STANZA E PARE, T. I.
I ZOI EN TAFO

Ti o Krisht o jetë, ti u-vure në varr, edhe Forcat 
Engjëllore çuditëshin, dhe lavdi këndonin për digni- 
min tënt.

Si po vdes o jetë, si rri brënda në varr, kur poterën 
e armikut e shtype krejt, dhe prej Ferrit të varrosurit i 
ngjall.

Ty të madhështojmë, o Jesu Shpëtimtar, dhe nderoj- 
më që të gjithë varrimin tënt, se prej vdekjes na shpëtove 
lavdërisht.

Ti që mate dhenë, o Jesu Kryembret, në një varr të 
vogël fare sot po banon, dhe të vdekurit prej varreve i 
ngre.

Krishti im i dashur, Mbret mi qjell e mi dhe, ç’ do 
edhe ç’ kërkon që zbrite në Ferr të zi? Mos do gjindjen 
njerëzore ta shpëtosh?

Zot’ i gjithësisë, si i vdekur u-duk, dhe me vaje po
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vëndoset në varr të ri, edhe varret prej të vdekurve i 
zbras.

Ti o Krisht o jetë, ti u-vure në varr, dhe me vdekjen 
tënde vdekjen po e dërmon, dhe jetën tërë botës i buron.

Bashkë me keqbërës, si keqbërës o Krisht, u- 
radhite dhe të gjithë i drejtëson, nga keqbërja e Satanit 
gënjeshtar.

Ti që je m’i bukur, se çdo tjatër njeri, si i vdekur i 
shëmtuar u-çfaqe sot, ti që ndrit e zbukuron çdo gjë mi 
dhe.

Si duroj Skëterra, zbritjen tënde o Krisht, edhe si 
nuk u-verbua prej dritëve, dhe shkreptimave të zjarrta 
që lëshon?

Ti o drit’ e ëmbël, o Jesu Shpëtimtar, si në varr e n’ 
errësirë u-fshehe sot? O durim dhe o çudi që s’ ka tregim!

O çudi e madhe, o poterë dhe z i! Frymëdhënësi pa 
frymë varroset sot, prej bujarit Shën Josef në varr të ri.

Në varr brënda hyre, po nga Ati qjellor, nuk u- 
ndave o Jesu Zot e Perëndi, o poterë o çudi që s’ ka 
shpjegim.

Mbreti i vërtetë, përmi qjell e mi dhe, je megjithëqë 
u-vure në varr o Krisht, dhe fitove lavdërime përmi dhe.

Kur në varr u-shtrive, Krijetar Zoti Krisht, u- 
trondit gjer në themel Ferr i zi me tmerr, dhe u-hapnë 
gjithë varret për ibret.

Kryezot i dheut, që ke vdekur për ne, u-mbulove 
trupërisht nënë dhe tani, dhe të vdekurit prej Ferrit i 
cliron.

Dolli që prej varrit, jeta ime tani, passi vdiqe edhe
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vajte në Ferr të zi, edhe vdekjen e dërmove o Jesu.

Si kandil’ i dritës, trup’ i Zotit Jesu, nënë dhenë sot 
u-fsheh si në një shinik, dhe prej Ferrit errësirën e lar- 
gon.

Forcat Engjëllore, zbresin tok permi dhe, me 
Josefin edhe me Nikodemin sot, ta mbulojnë të panxënin 
në një varr.

Vdiqe dyke dashur, dhe u-vure në dhe, dhe më 
ngjalle o Jesu Shpëtimtari im, që prej varrit të mëkatit 
tiranik.

U-tmerrua bota, kur pësove o Krisht, dyke ditur se ti 
ishe krijonjësi, edhe Fjal’ e Perëndisë lart në qjell.

Ty o shkëmb’ i jetës, si njeri o Jesu, kur të hëngri 
Ferr’ i zi gjithëhamësi, që të gjithë hapsanikët i lëshoj.

Kur o Krisht u-vure, në një varr nënë dhe, përsërite 
njerëzinë fizikërisht, se prej varreve u-ngrite perëndisht.

Për Adamin ardhe, përmi dhe ta shpëtosh, po s' e 
gjete dhe ahere në Ferr të zi, nër të vdekurit ke zbritur 
ta kerkosh.

U-trondit prej frikës, tërë dheu o Krisht, edhe dielli 
mbuloj faqen dhe u-err, kur u-fshehe ti o Diell nënë dhe.

Vdiqe dyke dashur, si njeri Shpëtimtar, edhe 
njerëzit i ngjalle si Perëndi, që prej varrit të mëkatave pa 
funt.

Vaje plot me lote, Nëna jote Jesu, nënërisht për ty 
ka derdhur pa ngushëllim, dhe thërriste Si të të varros 
oBir?

Si një koqe gruri, passi hyre në dhe, humbëmadhin
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e ke lënë pa një kalli, se të vdekurit ia ngrite nga çdo 
varr.

Nënë dhen’ u-fshehe, si një Diell tani, dhe i vdekur 
perëndove në varr të zi, po u-ngrer i buzëqeshur Shpë- 
timtar.

Si një Diell hënat, të ka fshehur o Zot, dhe tani të ka 
mbuluar një varr i zi, qëkur vdiqe trupërisht o Shpëtim- 
tar.

Vdekjen e ngjërove, jetëdhënës Jesu, dhe prej 
vdekjes i çliron gjithë njerëzit, dhe krijesës jetën tënde 
i dhuron.

Evën dhe Adamin, që prej kohe në varr, ti i ngjalle 
përsëri me varrimin tënt, si u-çfaqe Shpëtimtar Adam i 
ri.

Forcat Engjëllore, kur të panë në varr, si të vdekur 
të pështjellurme një savan, syt’ e tyre i mbuluan me habi.

Shën Josef’ i lumur, si të zbriti me nder, që prej 
Kryqit në një varr të mbuloj me vaj, po u-ngrer dhe na 
shpëto si Perëndi.

Engjëjt’ i gëzonje, gjithënjë Shpëtimtar, po tani të 
gjith’ i mbyte me hidhërim, kur u-shtrive i varrosur nënë 
dhe.

Kur u-lartësove, përmi Kryqin o Krisht, lartësove 
përmi dhe gjithë njerëzit, dhe tani i ngre të vdekurit në 
qjell.

Brinjën ta plagosnë, ty që Evën o Krisht, e krijove 
me një brinjë çuditërisht, dhe burove përmi dhenë 
paqësim.

Shqerrën e blatonin, tinësisht për kurban, po
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kurban u-bëre ti tani faqeza, dhe krijesën e bekove 
plotërisht.

Kjo çudi s’ tregohet, kjo poter’ e ky tmerr! Kryezoti 
i krijesës sot po pëson, vdes për ne edhe varrosët nënë 
dhe.

Arkëtar’ i jetës, si i vdekur u-shtri! Të çuditur po 
thërrisnin gjith’ Engjëjtë: Si po vdes e hyn në varr o 
Perëndi!

Brinj’ e shtijëzuar, për ne jetën buroj, dhe prej 
brinjës njerëzore mallkimin dboj, edhe jetën na dhuroj 
që s’ ka mbarim.

Permi Kryq u-ndeve, dhe të gjith’ i bashkon, dlie 
nga brinja jetëdhënëse u buron, ndjesë fajesh që të 
gjithëve Jesu.

Të varros bujari, Shpëtimtar bujarisht, dhe çuditet 
kur e sheh trupin tënt bujar, të plagosur dhe të shëmbur 
tmerrërisht.

Dyke dashur zbrite, nënë dhe si njeri, dhe i shpie 
që prej dheut në qiellin, gjithë njerëzit e rënë dhëmp- 
shërisht.

Si njeri i vdekur, dhe i gjallë si Zot, po i shpie që 
prej dheut në qiellin, gjithë njerëzit e rënë dhëmp- 
pshërisht.

Si njeri i vdekur, dhe i gjallë si Zot, gjithë njerëzit 
e vdekur i ngjalle sot, si e vrave njerivrasësin Satan.

Sa gëzim të rrallë, dhe të lartë dëfrim, kanë ndjerë 
mun në Ferr të burgosurit, kur shkëlqeve n’ errësirë me 
lavdi!

Adhuronj Pësimin, dhe Varrimin hymonj, dhe
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fuqinë njeridashëse madhështonj, me të cilat nga 
pësimet më çliron.

Kundër teje shpata, ishte mprehur o Krisht, po u- 
thye shpat’ e mpreht’ e demonëve, dhe fitoj shpat’ e 
Parajsës me shkëlqim.

Delja kur shikonte, Qengjin brënda në varr, e 
plagosur po thërriste me vaj e lot, dhe në kujën grigj’ e 
tërë pjesë merr.

Ndonëse ke zbritur, dhe në varr dhe në Ferr, i ke 
zbrazur gjithë varret o Shpëtimar, edhe Ferrin e 
shkretove o Jesu.

Zbrite dyke dashur, nënë dhe Shpëtimtar, dhe i 
ngjalle që të gjithë të vdekurit, dhe i shpure në Parajsën 
lart në qjell.

Njëri prej Trinisë, po pëson dhe po vdes, edhe theret 
si kurban për të gjithë ne; dridhu diell dhe tmerrohu ti 
o dhe.

Prej një kroj të hidhur, ca stëmipër Judenj, tatëpjet’ 
e kanë zbritur në grop’ e varr, mannadhënësin ushae- 
njësin Jesu.

Në një gjyq të shtrëmbër, po dënohet pa faj, 
Perëndia dhe Gjykatësi Zoti Krisht, dhe mbërthehet si 
keqbërës përmi Kryq.

Vrasës i pabesë, mburravec Israel, si kuxove dhe 
çlirove një Barabba, dhe Jesun’ e kryqësove si katil?

Ti që bëre botën, dhe njerinë mi dhe, ti njeri për ne 
u-bëre vullnetarisht, edhe vdiqe përmi Kryqin trupërisht.

Sipas porrosisë, t’ Atit tonë qjellor, gjer në Ferrin
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e tmerruar për ne po zbret, edhe gjindjen njerëzore po e 
ngjall.

Mjer’ o drit e botës, drita ime Jesu, o i dashur Biri 
im edhe Zoti im, po thërriste Virgjëresha me vajtim.

Popull i paudhë, dhe zilar dhe katil, që varrose Zotin 
Krisht me savan në varr, turpërohu se po ngjallet pas tri 
ditsh.

Vrasës i pabesë, o dishepull dinak, na trego përse 
u-nxive për hiç asgjë, edhe Krishtin tradhëtove posh- 
tërisht.

Si i zëmërdhëmpshur, hipokrit e dinak, u-tregove o 
i çmëndur dhe tradhëtor, dhe e shite Shpëtimtarin për 
nje çmim.

Ç’ farë çmim ke marrë, për aromën në qjell? Sa e 
shite në pazar më të çmuarin? S’ more tjatër veç 
mallkimit o Satan.

Posa për të mjerët, të vjen keq o dinak, dhe për 
myrrën që po derdhet për njerëzit, si e shite Shpëtimtarin 
për flori?

Perëndi dhe Fjalë, o gëzim dhe o shpirt, qysh 
Varrimin e tmerruar do ta duronj? Zëmra ime përvëlohet 
nënërisht.

Kush më jep vajtime, edhe lote pa funt, po thërriste 
Virgjëresha Hyjlindëse, që ta qanj dhe ta vajtonj Jesur.ë 
tim?

Male edhe fusha, edhe njerës kudo, eni qajeni të 
gjithë vajtojeni, Birin tim dhe Perëndinë Jesu Krisht.

Bir o drit’ e jetës, prapë kur do të shoh, o gëzim i
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zëmrës sime o shpirti im, po thërriste Virgjëresha me 
vajtim.

Si një gur themeli, o Jesu Shpetimtar, u-kalite dhe 
u-vure pastaj në çip, edhe jetën përtë gjithë na buron.

Që prej krojt të brinjës, lum’ i dyshmë buron, dhe 
të gjithë prej ati po vaditemi, edhe jetën trashëgojmë 
pa mbarim.

Deshe dhe u-duke, si i vdekur në varr, po sikundër 
parëthe gjithë njerëzit, që prej varreve i ngrite Shpëtim- 
tar.

LAVDI. Të hymnojmë Fjalë, Zot mi qjell e mi dhe, 
i panismë tok me Atin e Shpirtin Shenjt, dhe varrimin 
adhurojmë besërisht.

TANI. Ty të lumërojmë, Virgjëreshë Mari, dhe 
Varrimin lavdërojmë të Birit tënt, Perëndisë Shpëtim- 
tarit Jesu Krisht.

Ti o Krisht o jetë, ti u-vure në varr, edhe forcat 
Engjellore çuditëshin, dhe lavdi këndonin për dignimin 
tënt.

Pastaj Dhjaku thotë Litaninë e Vogël:

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

PRIFTI: Se emri yt ësht i bekuar, dhe Mbretëria 
jote e lavdëruar, e Atit edhe Birit edhe Shpirtit të 
Shenjtë, tani dhe përherë dhe në jetët e jetëve.

Në këtë rn.es Prifti temjanis, edhe Vallja e Dytë nis Stanzën 
e D ytë :
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STANZA 
AKSION ESTI MEGALININ

Ty të meriton, madhështimi ty o Jetëdhënës, se mi 
Kryq për ne i ndeve sot duartë, dhe armikun e dërmove 
plotërisht.

Ty të meriton, madhështimi Krijetar i botës, se me 
anën e Pësimeve o Jesu, mospësimin dhe paprishjen na 
dhuron.

Dheu u-trondit, edhe dielli i fshehu rezet, kur u-erre 
ti o Diell pa perëndim, edhe hyre nënë dhenë trupërisht

Fjete o Jesu, me një gjumë jetësor në varrin, dhe 
nga gjumi fort i rënd’ i mëkatave, zgjove gjindjen njerë- 
zore Shpëtimtar.

Un’ e vetëmja, midis grash pa dhëmbje të kam 
lindur, po tani kam dhëmbje të paduruara, po thërriste 
Shën Maria me vajtim.

Lart o Shpëtimtar, kur të panë ndënjur tok me Atin, 
dhe të shtrir’ e të varrosur përposh në dhe, Serafimet 
kthyen sytë me tmerrim.

Tempulli u-ça, kur mi Kryq o Fjalë të mbërthyen, 
dhe u-errësua dielli lart në qjell, dhe çdo yll u-fsheh 
nga turpi dhe u-çduk.

Ti o Kryezot, që krijove dhenë me një fjalë, si i 
vdekur nënë dhenë u-shtrive sot, qjell’ i tërë nga kio 
pamje u-çudit.

Hyre nënë dhe, Krijetar dhe Mbret i njerëzisë, dhe 
kufomat njerëzore prej varreve, me të djathtën e fuqish- 
me po i ngjall.

Kujë dhe vajtim, Shpëtimtarit eni t’i këndojmë,
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që të marrim përshëndoshjen Gëzohuni, posi Gratë 
Myrrëprurëse në varr.

Myrrë që s’ ka çmim, dhe që s’ ka mbarim je ti o 
Fjalë, përandaj pra Myrrëprurëset suallnë, që menatë 
myrra ty o Perëndi.

Zbrite gjer në varr, dhe dërmove Mbretërin'* e 
Ferrit, dhe me vdekje vrave vdekjen si Perëndi, edhe 
jetën të varrosurve u fal.

Jetën na buron, Urtësi dhe Fjal’ e Perëndisë, u- 
varrose dhe rëmbeve të vdekurit, nga Skëterra e demon- 
ëve të liq.

Jam plagosur keq, dhe më çiren mushkërit’ o Fjalë, 
kur të shoh të kryqesuar padrejtësisht, po thërriste 
Virgjërsha me vajtim.

Që ta përsërit, njerëzin’ e thyer nga natyra, dyke 
dashur i duronj këto vojtje sot, po prej varrit ngrihem 
posi Perëndi.

Hyre nënë dhe, Dritëprurësi i drejtësisë, dhe prej 
gjumit i ke zgjuar të vdekurit, si shkëlqeve n’ errësirë 
dhe në Ferr.

Jetëlindësi, si një koqe e dybimtë mbillet, nënë 
dhenë dhe vaditet me lote sot, po pa f jalë nesër mbin dhe 
lulëzon.

Gjyshi yn’ Adam, u-trondit kur iu-afrua Zoti, në 
Parajsë po në Ferr me gëzim e pret, se i rëni tani ngrihet 
përsëri.

Të spërkat me lot, Nëna jote dhe vajton me kujë, 
kur u-vure trupërisht në një varr të z i: “Ngrehu Bir siç 
parëthe” po të thërret.

Shën Josefi sot, të vëndos në varr të ri prej shkëmbi,



256 TRIO DI

dhe me këngë vajtimtare po të përcjell, me nderimet e 
përkatëshme o Zot.

Kur të pa mi Kryq, të mbërthyer me perona Nëna, 
dhe pastaj në varr të shtrirë o Zoti Krisht, zëmra hidhur 
me shigjeta iu-plagos.

Ty o ëmbëlsi, kur të pa jot’ Emë të vaditesh, uthull 
edhe t’ ëmbël ti mannadhënësi, qante hidhur nënë Kryq- 
in pa pushim.

Syn’ e ëmbël tënt, edhe buzën tende të venitur, si t’i 
mbyll e ç’ farë vaj të këndonj për ty, të thërriste Shën 
Josefi plot me lot.

Hymne përmi varr, Nikodemi dhe Josefi bashkë, të 
këndojnë me vajtim ty o Perëndi, tok me Forcat Engjëll- 
ore lart në qjell.

Perëndove sot, ti o Dielli i drejtësisë, dhe kur humbe 
Nëna jote Hyjindëse, u-venit edhe u-err me hidhërim.

Ferri kur të pa, tja rëmbesh thesaret që kish mble- 
dhur, dhe tja ngresh nga varri gjithë të vdekurit, u-habit 
e u-tmerrua Shpëtimtar.

Dielli gazmor, vetëtin pas natës dhe skëterrës, edhe 
ti pas Ngjallljes ndrit posi Dhëntërri, buzëqeshur me 
kurorë dhe lavdi.

Dheu Krijetar, nënë gji të priti i t-merruar, u-trondit 
o Shpëtimtar dhe përpjet’ u-hoth, dyke zgjuar çdo të 
vdekur nga çdo varr.

Myrra Shpëtimtar, solli Nikodemi me Josefin, të 
spërkatn’ e të varrosnë me vaj dhe lot, dyke thirrur 
Dridhu ti o gjithësi.

Dritëhënësi, përëndoj dhe Diellin e erri, dhe u-droth 
Krijes’ e tërë dhe u-trondit, Krijetar të gjithësisë të lëçit.
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I latuar gur, po mbulon një gur të kryeçiptë, se në 
varrin po mbulohet një Perëndi; dridhu botë dhe 
tmerrohu ti o dhe.

Shih dishepullin, që ke dashur Bir dhe Nënën tënde, 
dhe një fjalë ti na fol ngushëllonjëse, të thërriste Nëna 
jote nënë Kryq.

Ti që jetën fal, si s’i vrave sot Judenjt’ o Fjalë, kur 
ta ndenë përmi Kryq trupin Shpëtimtar, po u ngjalle dhe 
të vdekurit në Ferr.

Ti m’ i bukuri, kur pësove bukurin’ e humbe, po 
passi u-ngjalle prapë shkëlqen si yll, edhe njerëzit i 
ndrite me gëzim.

Dritëprurësi, i pangrysur perëndoj në varrin, edhe 
kur e pa u-err edhe dielli, dhe në zi krijes’ e tërë u- 
përmbyt.

Hëna Shpëtimtar, edhe dielli u-ermë bashkë, si 
besnikë shërbëtorë po çfaqëshin, që u-veshnë me të zeza 
për vajtim.

Perëndi të njeh, Kryeqindësi përpara Kryqit; si pra 
të të prek me duart’ o Perëndi? Po thërriste Shën 
Josefi plot me tmerr.

Kur Adami fle, brinj’ e tij krijon mëkat e vdekje, po 
kur f jete ti o Fjalë dhe Perëndi, brinja jote botës jetën i 
buroj.

Fjete fare pak, dhe të vdekurve u fale jetë, edhe 
kur u-zgjove ngjalle të gjith’ ata, që po flenin që prej jete 
Shpetimtar.

Fluturove lart, po burove verën e shpëtimit, ti o 
vreshtë me hardhi jetërrjedhëse; lavdëronj Pësimin tënt 
o Shpëtimtar.
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Si duruan dot, Kumandarët Engjëllorë kur të panë, 
të përgjakur dhe të çveshur mi Kryqin sot, dhe s’ i shuan 
kryqësonjësit e tu?

Bres Arabian, e paudhë gjindje e Hebrenjve, posa e 
kuptove ngritjen e tempullit, qysh ahere e dënove Zotin 
Krisht?

Robë tallëse, zbukuronjësit të math i dhatë, që me 
yj na ndriti qjellin e kaltërtë, dhe me lule dhenë tonë na 
e shtroj.

Si një pelekan, i plagosur me një shtijëzë në brinjën, 
i ushqen edhe i ngjall bijt’ e tu me gjak, dhe me çurka 
jetëplote i vadit.

Diellin Jesuj, e qëndroj dhe i dërmoj armiqtë, gjith- 
ashtu dhe ti e erre sot diellin, dhe e shtype të mallkuarin 
Satan.

Gjirin atëror, o Jesu në qjell s’ e neverite, dhe njeri 
si ne u-bërë me dhëmpshëri, edhe zbrite gjer në Ferrin 
Shpëtimtar.

Lart mi Kryq u-varr, dhe pa frym’ u-shtri në varr i 
vdekur, Zoti që ka varrur dhenë mi ujërat, edhe dheu 
s’e duroj dhe u-trondit.

Mjera un’ o Bir, Virgjëresha të vajton e thotë, Krye- 
zotin edhe Mbretin e qiellit, të dënuar përmi Kryqin e 
shikonj.

Siç më lajmëroj, Gabrieli me Ungjillëzimin, 
Mbretëri’ e Birit tim edhe Zotit tim, do të jetë pa mbarim 
edhe pa funt.

Mjera un’ u-mbush, profetia e Shën Simeonit, se një 
shpat’ e mprehtë zëmrën tani ma çpon, kur të shoh të 
vdekur o Emmanuel.
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Nga të vdekurit, që ju ngjalli Zoti jetëdhënës, kini 
turp Judenj të liq dhe pendohuni, se e vratë nga zilia pa 
një faj.

Dielli u-droth, kur pa dritën e paperënduar, t’ errë- 
suar dhe në varr jetëdhënësin, fshehu dritën i tmerruar 
dhe u-err.

Qante me vajtim, Nëna jote Virgjeresh’ o Fjalë, kur 
të pa në varr të shtrirë o Zoti Krisht, i panism’ i patreguar 
Perëndi.

Kur të pa në varr, Nëna jote e pangushëlluar, të 
vajtonte dhe të thoshte me hidhërim: Ngrehu Biri im 
sikundër parëthe.

Ferr’ i zi u-droth, u-tmerrua kur të pa o Diell, që po 
ndrit e mbretëron me lavdi në qjell, dhe të vdekurit me 
vrap i dorëzoj.

Tmerr edhe çudi! Shpëtimtari e habiti botën, se 
ay që është shkaku i jetëve, vdiq tani që të na ngjallë 
përsëri.

Brinja t’ u-plagos, t’ u-mbërthyen duartë me goxhda, 
dhe me brinjën e plagosur çpërlave sot, çdo mëkat dhe 
çdo mallkim stërgjyshëror.

Qau cilido, për Josefin në Misir qemoti, dhe tani po 
qajnë gjithë dishepujtë, tok me Nënën për Jesunë Shpë- 
timtar.

Dacka po duron, nga një dorë njerëzore Zoti, që me 
dorën bëri botën dhe njerëzit, dhe Satanin e mallkuar 
e dërmoj.

Lavdërojm’ o Krisht, Kryqësimin tënt edhe Varri- 
min, ne besnikët që të gjithë me bes’ e mall, se prej 
vdekjes na çlirove lavdërisht.
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LAVDI. I panismi Zot, Fjal' e Shpirtit Shenjt i 
ameshuar, ep-i forcë kombit kundër barbarëve, dhe 
armiqve Perëndi mëshirëplot.

TANI. Jetëlindëse, Virgjërëshë Nën’ e pacinuar, 
eja dhe pushoji sherret e Kishëve, edhe paqen e paprerë 
na dhuro.

Ty të meriton, madhështimi ty o Jetëdhënës, se mi 
Kryq për ne i ndeve sot duartë, dhe armikun e dërmove 
plotërisht.

Pastaj Dhjaku thotë Litaninë e Vogël:

DHJAKU: Përsëri dhe përsëri, me paqe le t’i 
lutemi Z otit.........

PRIFTI. Se i Shenjtë je, o Perëndia ynë, që rri mi 
fronin e lavdëruar të Kerubimeve, dhe ty të dërgojmë 
lavdi, bashkë me Atin e panismë dhe me Shpirtin e tërë- 
shenjtë, dhe të mirë, dhe jetëbërës, tani dhe përherë dhe 
në jetët e jetëve.
Passi temjanis Prifti, VaUja e Parë nis Stanzën ne Tretë:

STANZA E TRETE 
E JENEE PASE

Gjithë gjeneratat, vaje të blatojnë, o Krishti im mi 
varrin.

Arimathiani, të zbërthen prej Kryqit, dhe të varros me 
vaje.

Myrrëprurset arthnë, ta spërkatnë varrin, me lote dhe 
me myrra.

O Krijes’ e tërë, eja t’i blatojmë, vajtime Krijetarit.
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Jetën si të vdekur, tok me Myrrëprurset, me lot le ta 
spërkatim.

0  Josef i lumur, shtjer në varr kufomën, e Krishtit 
jetëdhënës.

Ngrënësit e mannës, shajnë dhe shkelmojnë, atë që i 
ushqeu.

O Judenj të çmëndur, o profetëvrasës, që kryqësuat 
Krishtin.

Tradhëtoj të zotin, mjeshtërin e urtë, dishepull’ i pabesë.
Juda i pabesë, robi i Satanit, e shiti Shpëtimtarin.
Sipas Sollomonit, goja e Judenjve, është një grop’ e 

thellë.
Driza ka dhe gracka, shpirti i Judenjve, të shtrëmbër të 

paudhë.
Krishtin e varrosin, nxënësit me lote, Josefi e Nikodemi.
Shpëtimtar i jetës, qofsh i lavdëruar, se e dërmove Ferrin.
Kur të pa të shtrirë, Nëna Virgjëreshë, me kujë të 

vajtonte.
O prënver’ e ëmbël, Biri im i dashur, ku e ke bukurinë!
Vaj të ligjëronte, Nëna Virgjëresha, kur vdiqe ti o Fjalë.
Gratë sjellin myrra, të mirosin Krishtin, myrrën e 

perëndishme.
Ti e vrave vdekjen, Zoti Krisht me vdekje, me forcë 

perëndore.
Rrehet gënjeshtari, u-çpërble me mëndje, njeriu i 

gënjyer.
Fundin e Skëterrës, gjeti tradhëtori, në pusin e greminës.
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Driza ka dhe gracka, shpirti i pabesë, i Judës të mallkuar.
Humpçin të pabesët, që të kryqësuan, o Bir i Perëndisë.
Humbjen dhe greminën, gjeçin të pabesët, dhe gjithë 

gjakatarët.
Bir i Perëndisë, Mbret i gjithësisë, si e durove Kryqin!
Çirej blegërinte, kur e pa mishqerra, mi Kiyq të varrur 

Demthin.
Trupin jetëdhënës, tok me Nikodemin, po e varros Josefi.
Vajza po thërriste, dyke derdhur lote, dhe çirte 

krahërorin.
0  moj drit’ e syrit, Biri im i ëmbël, në varr si po 

mbulohesh?
Evën dhe Adamin, t’i çlironj po vuanj, po mos vajto moj 

Nënë.
Lavdëronj pa prerë, dhëmshërin’ e madhe, që vuan 

për të mjerët.
Uthull edhe t’ ëmbël, pive dhe e shove, mallkimin e 

Adamit.
Përmi Kryq u-ndeve, ti që mprove gjindjen, me një 

kollonë reje.
Myrrëprurset arthnë, Shpëtimtar në varrin, dhe myrra 

të blatuan.
Ngrehu zëmërdhëmpshur, dhe të gjithë ngrema, nga 

gropat e Skëterrës.
Ngrehu Jetëdhënës, Nëna që të lindi, të thoshte e 

përlotur.
Forcat Engjëllore, dridhen e tmerrohen, të vdekur kur 

të shohin.
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Falna ndjesë fajesh, neve që nderojmë, me frik’ e mall 
Pësimet.

O çudi e madhe, Fjal’ e Perëndisë, si të ka nxënë dheu!
Iku dhe të fshehu, një Josef qëmoti, sot të varros një 

tjatër.
Të vajton jot’ Emë, kur të sheh të vdekur, o Shpëtimtar 

i botës.
Engjëjtë tmerrohen, kur e shohin Zotin, të shtrir’ e të 

varrosur.
Varrin ta spërkatnë, Gratë me arroma, dhe lote që 

menatë. (3 herë)
Fal-i paqen Kishës, popullit shpëtimin, o Zot me Ngjall- 

jen tënde.
LAVDI. 0  Trini e Shenjtë, Ati Biri Shpirti, mëshirë 

kij për botën.
TANI. Shën Mari bekona, falna vlerësona, për 

Ngjalljen e tyt-Biri.
Gjithë gjeneratat, vaje të blatojnë, o Krishti im mi 

varrin.
Pastaj Dhjaku thotë Litaninë e Vogël:

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

PRIFTI: Se ti je Mbreti i Paqes, o Krisht, o Per- 
ëndia ynë.. . .

BEKIMTORET 

I bekuar je, o Zot, mëso-më të drejtat e tua.
Gjithë Engjëjt e qjellit, u-çuditnë kur panë, që u-
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shtrive i vdekur, dhe dërmove Shpëtimtar, tiraninë e 
Skëterrës, dhe me veten tok, ngjalle gjithë njerëzit, dhe 
çlirove gjithë të burgosurit.

Ç’ e spërkatni me myrra, ç’ e vajtoni me lote, gra 
besnike mi varrin? I pyeste me çudi, dritëprurësi En- 
gjell, dhe u thosh kështu, Grave Myrrëprurëse: Shihni 
vetë, Krishti u-ngjall së vdekuresh.

Që menatë shpejtuan, Myrrëprurëset rentnë, dhe 
mi varrin vajtonin, po një Engjëll i qëndroj, i shkelqyer 
me dritë, dhe kështu u thosh: Zia shkoj mos qani më. 
Ngjalljen time Apostujve lajmërojuni.

Myrrëprurëset arthnë, që menatë me myrra, dhe mi 
varrin vajtonin, po qëndruan me çudi, kur u thirri nje 
Engjëll: Si e nëmëroni të gjallin me të vdekurit? Se ay 
u-ngrit prej varrit si Perëndi.

LAVDI. Po i falemi Atit, edhe Birit të vetëm, edhe 
Shpirtit të Shenjtë, që përbëjnë Trininë, me substancën 
e njëshme, dhe me brohori therresim si Engjëjtë: Shenjt 
i Shenjtorëve i Shenjtë je.

TANI. Jetëbërësin linde, Virgjireshë dhe Nënë, e 
çlirove Adamin, i dhurove gazin Evës, të helmuar prej 
je te ; ishin nënë dhe, po i shpuri lart në qjell, Jesu Krishti, 
Biri yt njeri dhe Perëndi.

Alilluia, alilluia, alilluia, lavdi më ty o Zot. (3 
herë)

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

PRIFTI: Se ty të këndojnë të gjitha Forcat e 
Qiellit, edhe ty të dërgojmë lavdi, Atit edhe Birit edhe 
Shpirtit të Shenjtë, tani dhe përherë dhe në jetët e jetëve.

KORI: Amin.
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DERGIMESORET, T. II.

Në vëndin e Dërgimësoreve këndohet vetëm:

I Shenjtë është Zoti Perëndia ynë. (3 herë) 

LAVDERIMET, T. U.

Çdo frymë le ta lavdëronjë Zotin; lavdërojeni 
Zotin prej qiellit; lavdërojeni në më të lartat. Ty të ka 
hie kënga, o Perëndi.

Lavdërojeni gjithë Engjëjt’ e t i j ; lavdërojeni gjithë 
Forcat e tij. Ty të ka hie kënga, o Perëndi.

Lavdërojeni për poterat e tij; lavdërojeni për shkëlqimin e 
madhërisë tij.

Sot varri e përmban atë, që përmban krijesën në 
pëllëmbë; guri e mbulon atë, që e ka mbuluar qjellin me 
virtut; jeta fle dhe Ferri dridhet, edhe Adami zgjidhet 
nga vargonjtë. Lavdi më ty o Krisht, që na dhurove 
Ngjalljen prej së vdekurësh.

Lavdërojeni me trumbetë, lavdërojeni me këngëtore dhe me 
gitare.

Ç’ është kjo pamje që shohim? Ç’ është ky pushim? 
Mbreti i jetëve, passi i mbaroj Pësimet, tani çlodhet në 
varr. Ati le t’i thërresim: Ngrehu o Perëndi, dhe gjykoje 
dhenë, se ti mbretëron për jetë, o Zot i mëshirave.

Lavdërojem me timpane dhe me valle; lavdërojeni me 
kordha dhe me strumenta.

Ejani ta shikojmë jetën, që dergjet në varrin, për 
të ngjallur të vdekurit. Ati le t’i therresim: U-shtri dhe 
fjeti si luan. Cili do të ngrerë o Mbret? Po ngrehu me 
fuqinë tënde, o Zot lavdi më ty.
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Lavdërojeni nle kimbale tingëllonjëse; lavdërojeni me kim- 
bale brohoritëse; çdo frymë le ta lavdëronjë Zotin.

Josefi e kërkoj trupin e Jesujt, edhe e vëndosi në 
një varrtë ri, po ay dolli nga varri, si dhëntërr me kurorë.
0  Zot që dërmove vdekjen, dhe na çele Parajsën lavdi 
më ty.

LAVDI, T. T. n. Moisiu i Math e parëlajmëroj, ditën 
e sotme mistikërisht: Se Zoti e bekoj ditën e shtattë ,* se 
kjo është dita e prëhjes, në të cilën u-çloth pas Pësimeve, 
Biri i vetëm i Perëndisë, dhe na fali jetën e ameshuar, si
1 mirë dhe njeridashës.

TANI. E përmibekuar je, o Hyjlindëse Virgjëreshë. 
Të hymnojmë, se prej Birit që linde, Ferri u-robërua, 
Adami u-nduall prapë, mallkimi vdiq, Eva u-çlirua, 
vdekja u-dërmua, dhe ne muarmë jetë. Perandaj po 
hymnojmë, dhe thërresim: I bekuar je  o Krisht Perëndi, 
që e pëlqeve kështu, lavdi më ty.

Pastaj këndohet Doksollogjia e Madhe, edhe pas Doksollogji- 
së rotvllohet Epitafia reth Kishës, dyke këndmar ngadale Hymnin 
Trishenjtor, ose Troparin pasonjes:

TON ILION KRIPSANTA T. T. I
Kur dielli fshehu rezet dhe kurtin’ e tempullit u-ça, 

bujari Josef i vajti natën Pillatit dhe i lutej: Nema këtë 
të huaj, të cilin e tradhëtoj për vdekje dishepulP i pabësë. 
Nema këtë të huaj, të cilin kur e pa e-jëma të varrur mi 
Kryq, vajtonte dhe thërriste, dhe me lote llogoriste. 0  
Bir dhe Perëndia im, më digjet krahërori, kur të shoh të 
shtrirë dhe të vdekur. Profeti’ e Simeonit në tëmpull dolli 
e vërtetë, se zëmrën ma çpoj një shpatë tej përtej. Po 
kam shpresë në Ngjalljen tënde dhe zin’ e pushonj. 
Adhurojmë Pësimet e tua o Krisht, adhurojmë Pësimet
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e tua o Krisht, adhurojmë Pësimet e tua o Krisht, rëfe- 
na dhe Ngjalljen tënde të lavdëruar.

Pastaj këthehen në Kishë, Klerikët hyjnë me Epitafinë në 
Shenjtëroren, edhe Dhjaku thote:

DHJAKU: Le të vemë re.
PRIFTI: Paqe të gjithëve.
DHJAKU: Urtësi.

Klerikët e rotvllojnë Epitafinë tri herë reth Alltarit, edhe 
Vallet këndojmë Troparet e Epitafisë. Pastaj:

APOSTULLI
Ngrehu, o Zot, o Perëndia im, lartësoje dorën.
Do të lavdëronj, o Zot, me tërë zëmrën.
Këndimi prej Letrës së Palit për Galatianët.
Vëllezër, pak brumë mbrun tërë miellin. Paqësojeni, 

pra, brumën e vjetër, që të bëheni brumë e re meqënëqë 
tani jini të pambrujtur, se Krishti, shqerra e Pashkës 
sonë, u-bë therore për ne. Pra, le ta kremtojmë jo me 
brumë të vjetër, as me brumë keqësie dhe ligësie, po me 
brumë drejtësie dhe vërtetësie. Se Krishti na çpërbleu 
prej mallkimit të ligjës, dyke u-mallkuar ay vetë, se 
Shkriptura thotë: “Esht i mallkuar ay, që varret mi 
drurin.” Që të vinjë bekimi i Abrahamit mi kombet me 
anën e Jesu Krishtit, edhe të marrim trashëgimin e 
Shpirtit me anën e besës.

UNGJILLI PAS MATTHEUT
Të nesërmen pas së Premtes u-mblothnë Kryeprif- 

tinjtë dhe Farisianët në shtëpinë e Pillatit, edhe i thanë: 
“Zot, u-kujtuam se ay gënjeshtar ka thënë kur ishte i
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gjallë, ‘Do të ngjallem pas tri ditësh.’ Pra urdhëro të 
shigurohet varri gjer më ditën e tretë se mos vijnë natën 
dishepujtë e tij, e vjedhin, edhe i thonë popullit. ‘U- 
ngjall së vdekuresh.’ Edhe gënjeshtra e funtme do të 
jetë më e keqe se para.” Po Pillati u tha: “Kini kusto- 
dine,” shkoni pra, dhe shigurojeni varrin si të muntni.” 
Edhe ata shkuan, dhe e shiguruan varrin, dyke shiluar 
gurin dhe dyke vënë kustodinë.

Pastaj Litania e Gjerë, Litania e Gjatë, dhe Përlëshimi:

PRIFTI. Krishti, Perëndia ynë i vërtetë, që duroj 
Kryqësimin dhe Varrimin për shpëtimin tonë.

MBREMESORJA 
DHE MESHA E SHEN BASILIT

Kjo Sherbesë këndohet të Shtunën e Madhe në mëngjes pas 
regidlës pasonjëse: Dhjaku del nga Alltari, qëndron nga ana e 
djathtë e Derës së Bukur përpara Korës së Krishtit, falet tri 
herë, dhe thotë:

DHJAKU: Beko, o Atë.
Prifti falet tri herë, puth Ungjiilin dhe Alltarin, e ngre 

Ungjillin, dhe bën shenjën e Kryqit mi Antimensin, dyke thënë:

PRIFTI. E bekuar eshtë Mbretëria e Atit edhe Birit 
edhe Shpirtit të Shenjtë, tani dhe përherë dhe në jetët e 
jetëve.

KORI: Amin.
Prifti temjanis Kishën dhe popuUin, kur këndohet Psalmi 

Nistor, dhe passi mbaron së temjanisuri, qëndron përpara Derës 
së Bukur, dhe këndon me zë të unjur Urimet e Dritës.

KENDONJESI: Ejani t’i falemi dhe t’i pergjunjemi 
Krishtit, Perëndisë dhe Mbretit tone. (3 herë)
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Këndimet vazhdojne sipas Uratores f. 1-13, gjer në Thirr- 
toret:

THIRRTORET, T. I.
Këndohen tetë, domethënë katër Ngjallësore dhe tri të ditës, 

dyke përsëritur të parën:

Prej thellësirave të thirra, o Zot; dëgjo-ma zërin o Zot.

Prit-i lutjet tona mbrëmësore, o Zoti Shenjtë, se ti 
je i vëtëmi, që tregove Ngalljen në botë.

Ver-i veshin zërit të lutjes sime.

Qarkojeni Sionën o popuj, dhe rrethojeni në mest, 
dhe jepini lavdi ati, që u-ngjall së vdekurësh, se ay është 
Perëndia ynë, që na ka çpërblerë, nga paligjësitë tona.

Po t'i vësh re paudhësitë, kush munt të qëndronjë përpara 
teje, o Zot. Po pranë teje është ndjesa.

Ejani popuj hymnojeni, Jesu Krishtin adhurojeni, 
dhe Ngjalljen e tij lavdërojeni, se ay është Perëndia ynë, 
që e çpërbleu botën, nga gënjeshtrat e demonëve.

Jam dyke pritur Zotin, dhe shpirti im ka shpresë në fjalën 
e tij.

Me Pësimin tënt o Krisht, shpëtuam prej pësimeve, 
dhe me Ngjalljen tënde, u-çpërblemë prej vdekjes, o Zot 
lavdi më ty.

T. T. IV. Që në mëngjes gjer mbrëmane, le të shpërenjë Is- 
raeli më Zotin.

Sot Ferri rënkon dhe thërret: Më mirë të mos e 
kisha pritur, të Birin e Marisë, se ardhi dhe ma çkatërroj 
mbretërinë; m’i dërmoj portat e kipërta, dhe m’i ngjalli 
shpirtet e të vdekurve. Lavdi Kryqit tënt o Zot, edhe 
Ngjalljes sate.
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Se Zoti ka mëshirë, dhe ay do ta çpërblenjë Israelin nga të 
gjitha paudhësitë.

Sot Ferri rënkon dhe thërret: Më mirë të mos e 
kisha pritur, të Birin e Marisë, se ardhi dhe ma çkaterroj 
mbretërinë, m’i dërmoj portat e kipërta, dhe m’i ngjalli 
shpirtet e të vdekurve. Lavdi Kryqit tënt o Zot, edhe 
Ngjalljes sate.

Lavdërojeni Zotin gjithë kombet; lavdërojeni gjithë 
popujtë.

Sot Ferri rënkon dhe thërret: Fuqia m’ u-rrëzua, se 
prita një të vdekur, të cilin nuk e mbanj dot, edhe i cili 
m’i rrëmbeu të gjithë të vdekurit, edhe i ngjalli si Per- 
ëndi. Lavdi Kryqit tënt o Zot, edhe Ngjalljes sate.

Se ka yatur mëshirë të madhe për ne, dhe e vërteta e Zotit 
mbretëron për jetë.

Sot Ferri rënkon dhe thërret: M’ u-përpi mbretëria. 
Bariu u-kryqësua, dhe e ngjalli Adamin; i humba nënë- 
shtetasit, mi të cilët mbretëronja, se i Kryqësuari i zbrazi 
varret, edhe forca e vdekjes u-dërmua. Lavdi Kryqit tënt
0 Zot, edhe Ngjalljes sate.

LAVDI, T. T. II. Moisiu i Math e parëlajmëroj, ditën 
e sotme mistikërisht: Se Zoti e bekoj ditën e shtattë, se 
kjo është dita e prëhjes, në të cilën u-çloth pas Pësimeve, 
Biri i vetëm i Perëndisë, dhe na fali jetën e ameshuar, si
1 mirë dhe njeridashës.

TANI, T. I. Virgjëreshën dhe Zonjën . . . (Shiko 
Kremtoren, F. 72).

Pastaj bëhet Hyrja me Ungjillin:

DHJAKU: Urtësi, o të drjtë!
KORI. Dritë gazmore.........



E SHTUNA E MADHE 271

Pas Hyrjes këndohet në Tingëllin Tërthor I I :

HYMNII TRE DJEMAVE
Hymnoni lartësoni, Zotin Perëndinë, përherë dhe 

për jetë.
Hymni këndohet si refren në fundin e çdo vargu pasonjes:

VARGJET

Gjithë veprat e Zotit, bekojeni Zotin; hymnojeni dhe lav- 
dërojeni për gjithë jetët.

Ju o Engjëj të Zotit, ti o qjell i Zotit, bekojeni Zotin.
Ju o ujëra të qjellit, ju o Forca të Zotit, bekojeni Zotin.
Ti o diell ti moj hënë, ju o y j të qjellit, bekojeni Zotin.
Ti moj dritë ti moj errësirë, ju o net* e ju o ditë, bekojeni 

Zotin.
Juo shira ju  o vesë, me të gjitha frymat, bekojeni Zotin.
Ti o zjarr dhe ti moj flagë, ti e ftohlf e ti moj vapë, bekojeni 

Zotin.
Ti moj ves’ e ti moj Uohë, ti veri dhe ti o akull, bekojeni 

Zotin.
Ti moj brymë dhe dëborë, ju o re dhe vetëtima, bekojeni 

Zotin.
Ti moj tok’ e ju o male, me çdo dru dhe me çdo bimë, beko- 

jeni Zotin.
Ju lumënj dhe ju burrime, ti o det me pishq e vala, bekojeni 

Zotin.
Ti o qjell me gjithë shpesët, ti o pyll me gjithë bishat, beko- 

jeni Zotin.
Ju o gra dhe ju o burra, bij dhe bija t* Israelit, bekojeni 

Zotin.
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Priftërinj dhe meshëtarë, që shërbeni rreth Alltarit, beko- 
jeni Zotin.

Ju o zëmra ju o shpirte, Oshënarësh dhe Shenjtorësh, beko- 
jeni Zotin.

Anania Azariay Misail ju o Tre Djema, bekojeni Zotin.
Apostuj edhe Profetë, ju o Atër dhe Dëshmorë, bekojeni 

Zotin.
E bekojmë Atin edhe Birin ëdhe Shpirtin e Shenjtë.
Hymnojmë dhe bekojmë edhe adhurojmë Zotin.
Pastaj Dhjaku thotë Litaninë e Vogël:

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

PRIFTI: Se i shenjtë je, o Perëndia ynë. . . .
Në vëndin e Hymnit Trishenjtor, këndohet “Sa u-pagëzuat."

APOSTULLI
Tërë dheu le ta adhuronjë dhe le ta këndonjë Zotin.
Tërë dheu le ta brohoritë Perëndinë.
Këndimi prej Letrës së Palit për Romanët.
Vëllezër sa u-pagëzuam më Krishtin, me vdekjen e 

tij u-pagëzuam. Se dyke u-pagëzuar, vdiqmë dhe u- 
varrosmë, që të ngrihemi me një jetë të përseritur ashtu, 
sikundër u-ngjall Krishti prej së vdekurësh me lavdinë e 
Atit. Se posa vdesim pas mënyrës së tij, gjithashtu do të 
ngjallemi si ay, dyke ditur se njeriu ynë i vjetër u- 
kryqësua, që të çduket trupi i mëkatit, dhe të mos i shër- 
bejmë mëkatit më, se ay që vdiq ësht i çliruar prej 
mëkatit. Pra, posa vdiqmë bashkë me Krishtin, besojmë 
se edhe do të rrojmë bashkë me atë, dyke ditur që 
Krishti, passi u-ngjall së vdekurësh, nukë vdes më, dhe
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vdekja nuk e zotëron më. Se kur vdiq një herë, vdiq për 
mëkatin, po tani që rron, po rron me Perëndinë. Ashtu 
edhe ju e nëmëroni veten tuaj të vdekur nga mëkati dhe 
të gjallë nga Perëndia, më Jesu Krishtin, Zotin tonë.

Pas Apostullit, në vëndin e “Alilluia”-s, këndoket në 
TingëUin e Rëndë:

ANASTA 0  THEOS
O Zot o Perëndi, ngrehu tani, dhenë e gjyko se ti je 

Mbreti, i gjithë krijesave.
Tropari i sipërmë përsëritet si refren në fundin e çdo vargu 

pasonjës:

VARGJET
Perëndia ynë qëndroj në mest, edhe i gjykoj Perënditë 

pagane.
Gjer kur do të gjykoni me padrejtësi, dhe në favorin e 

mëkatarëve?
Gjykojeni jetimin dhe të varfërin, drejtësojeni nevojarin 

dhe të përunjurin,
Çlirojeni të vobekun dhe të shtypurin, shpëtojeni nga duart' 

e mëkatarëve.
Nukë kuptuan as muamë vesh, edhe baresin në errësirë, 

edhe u-tronditnë themelitë e dheut.
Unë thashë: Jini Perëndira, dhe bijtë e të Lartit të gjithë, 

po ju vdisni si njerës dhe si krerë të dheut.

UNGJILLIPAS MATTHEUT
Edhe si shkoj e Shtuna, kur po gëdhihej dita e parë 

e javës, Maria Madalena dhe Maria tjatër arthnë për të 
shikuar varrin. Edhe ja ku u-bë një tërmet i math. Se
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Engjëlli i Zotit zbriti prej qjellit, edhe e rrugullizi gurin 
nga dera e varrit, edhe rrinte mi ate. Edhe pamja e tij 
ishte si vetëtimë, edhe roba e tij ishte e bardhë si dëborë. 
Edhe ruajtësit u-drothnë nga frika, dhe u-bënë si të 
vdekur. Edhe Engjëlli u tha grave: “Mos kini frikë; se e 
di që kërkoni Jesunë e kryqësuar. Nuk është këtu, se u- 
ngjall sikundër tha. Ejani, shikojeni vëndin, ku dergjej 
Zoti. Edhe shkoni shpejt, edhe u thoni dishepujve që u- 
ngjall prej së vdekurësh, edhe ja ku ju pret në Galile; 
atje do ta shikoni; ja  ku jua thashë.” Edhe ato duallnë 
me vrap nga varri me frikë dhe me gas të math, edhe 
rentnë për të lajmëruar dishepujtë. Edhe tek po shkonin 
t’i lajmëronin dishepujtë, ja ku i hasi Jesuj, edhe u th a : 
“Gëzohuni.” Edhe ato iu-afruan, edhe i ranë nër këmbë, 
dhe iu-falnë. Edhe Jesuj u th a : “Mos kini frikë; shkoni 
edhe lajmërojini vëllezërit e mi të shkojnë në Galile, dhe 
atje do më shohin.”

Edhe tek po shkonin ato, ja  disa prej kustodisë 
arthnë në qytet, edhe u treguan Kryepriftinjve të gjitha 
ato, që kishin ngjarë. Edhe ata, passi u-mblothnë dhe u- 
këshilluan me pleqtë, u dhanë ushtarëve shumë argjënde, 
dhe u thanë: “Thoni se dishepujtë e tij arthnë natën, 
dhe e vothnë, kur ne po flinim. Edhe nëqoftë se e dëgjon 
guvernori, ne do ta bindim, dhe do ta ujdisim punën 
tuaj.” Kështu ata i muamë argjëndet, edhe bënë ashtu, 
siç u-mësuan. Edhe kjo fjalë është përhapur midis 
Judenjve gjer më sot.

Edhe të njëmbëdhjetë dishepujtë vajtin në Galile, 
në malin ku i kishte porrositur Jesuj. Dhe kur e panë, iu- 
falnë, po ca dyshuan. Dhe u-afrua Jesuj, dhe u foli dyke 
thënë: “Më është dhënë e tërë fuaia mi ajellin edhe mi 
dhenë. Ecëni, pra, dhe nxënësojini gjithë kombet, dyke 
i pagëzuar më emrin e Atit edhe Birit edhe Shpirtit të
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Shenjtë, edhe dyke i mësuar t’i ruajnë të gjitha ato, që 
ju porrosita. Dhe ja, unë do të jem bashkë me ju gjithë 
ditët gjer në mbarimin e jetës. Amin.

KORI: Lavdi më ty, o Zot, lavdi më ty.
Pastaj vazdhon Mesha e Skën BasiUt. Në vëndin e Hymnit 

Kerubik, këndohet ky Tropatr më Tingëllin Tërthor I:

SUISATO PASA SARKS 
Heshtni që të gjithë ju  o njerës, qëndroni me tmerr 

dhe me frikë, dhe mos u-mejtoni për gjëra të dheshme; 
se Mbreti i Mbretërve, dhe Zoti i zotërinjve, vjen që të 
theret, edhe të jipet për të ngrënë nëpër besnikët.

Përpara ati po shkojnë, Shoqëritë Engjëllore, me të 
gjitha Kryesitë dhe Poterat, Kerubimet e shumësyshme, 
dhe Serafimet e gjashtëkrahëshme, dyke mbuluar 
fytyrën, dhe dyke kënduar Hymnin: Alilluia, alilluia, 
alilluia.

MADHESHTIMI, T. T. n  
Mos më vajto ti moj Nënë, kur e sheh të varrosur, 

Birin që linde për shpëtim të botës virgjërisht, se do 
ngrihem prapë dhe do fitonj lavdi, dhe to t ’i lartësonj në 
qjell si Perëndi, gjith’ ata që të madhështojnë me bes’ e 
mall.

KUNGATORJA 
Zoti u-zgjua nga gjumi, edhe u-ngjall edhe na 

shpëtoj. Alilluia, alilluia, alilluia.
Në vënt të “Pamë D ritën’’ këndohet:
Kujtona o i zëmërdhëmpshur edhe ne, sikundër e 

kujtove Kusarin, në Mbretërinë e Qiellit.
PERLESHIMI 

Krishti, Perëndia ynë i vërtetë, që duroj trupërisht 
Pësimet e tmerruara, Kryqin jetëbërës dhe Varrimin 
vullnetar për shpëtimin tonë.



276 P E SE D H JE T O R JA

PJESA E DYTE

PESEDHJETORJA 
E DIELA E SHENJTE E PASHKES SE MADHE

Kjo shërbesë bëhet të Shtunën e Madhe në mes të natës më 
të gëdkirë e Diela. Passi bekon Prifti, thuhet Trishenjti, Psalmi 
51 pa zë, dhe pastaj këndohet Kanuni i Epitafisë më gjashtë me 
Vargun pasonjës:

Lavdi më ty, o Perëndia ynë, lavdi më ty.
Pastaj këndohet në Alltar Trishenjti, Përlëshorja e 

TingëUit II, Litama e Gjerë dhe Prifti bën Përlëshimin e Vogël:

PRIFTI. Krishti, Perëndia ynë i vërtetë, me nërm- 
jetimet e Shën Marisë dhe të gjithë Shenjtorëve, na 
mëshiroftë dhe na shpëtoftë si i mirë dhe njeridashës.

Pastaj shuhen të gjitha dritët e Kishës përveç atyre të 
Shenjtërores, edhe Prifti del me nje llambadhe të ndezur, dyke 
kënduar më Tingëllin Tërthor I:

DHEFTE LLAVETE FOS
Merrni dritë këtu, se kjo dritë s’ ka perëndim; 

lavdëroni Zotin Krisht, se sot u-ngjall së vdekurësh.
Vallet e përsëritin nga një herë, dhe në këtë mes besnikët 

i ndezin llambadhet. Pastaj klerikët edhe poptdli dalin jashtë 
Kishës. Vallet këndojnë më Tingëllin Tërthor II:

TIN ANASTASIN SU
Ngjalljen tënde të Shenjtë o Zoti Krisht, Engjëjt’ e 

hymnojnë me brohori; vlerësona edhe ne përmi dhenë 
sot, të të këndojmë me zëmër të paqme.
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Passi arrijnë në platformën e pregatitur jashtë Kishëst 
Prifti këndm Ungjillin Mëngjezor II ose Ungjillin e së Shtunes 
se Madhe:

DHJAKU: Dhe që të vlerësohemi ta dëgjojmë 
Ungjillin e Shenjtë, Zotit Perëndisë tonë le t’i lutemi.

KORI: Mëshiro, o Z o t. (3herë)
DHJAKU: Urtësi, o të drejtë. Le ta dëgjojmë 

Ungjillin e Shenjtë.
PRIFTI: Paqe të gjithëve.

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

Markut.

PRIFTI: Le të vemë re.

Pastaj Prifti këndon Ungjillin:

UNGJILLI PAS MARKUT
Passi shkoj e Shtuna, Maria Madalena, dhe Maria 

e Jakobit, edhe Salloma kishin blerë arroma që të vinin 
edhe ta lyenin trupin e Jesujt. Edhe shumë menatë, më 
të lindur dielli, ditën e parë të javës, po venin në varrin, 
dhe po thoshin me veten e tyre: “Kush do na e rrugullizë 
gurin prej derës së varrit?” Edhe kur ngritnë sytë, panë 
se guri ishte rrugullizur; edhe guri ishte fort i math. Edhe 
kur hynë brënda në varrin, panë një djalosh, te veshur 
me një stoli të bardhë, që rrinte më të djathtë, edhe u- 
çuditnë. Po ay u tha: “Mos u-çuditni. Kërkoni Jesunë e 
kryqësuar prej Nazaretit; u-ngjall, nuk është këtu; ja 
vëndi, ku e kishin vënë. Po ecëni, dhe u thoni dishepujve 
te tij dhe Pjetrit që shkoj edhe ju pret në Galile; atje do
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ta shikoni, sikundër ju ka thënë.” Dhe ato duallnë me 
vrap, edhe iknë nga varri; edhe ishin të trëmbura dhe të 
habitura, dhe nuk i thanë njeriu gjësendi, se kishin frikë.

KORI. Lavdi më ty, o Zot, lavdi më ty.
Në vëndin e UngjUlit të sipërmë, munt të këndohet Ungjilli 

pasonjës:

UNGJILLI PAS MATTHEUT
Edhe si shkoj e Shtuna kur po gëdhihej dita e parë e 

javës, Maria Madalena dhe Maria tjatër arthnë për të 
shikuar varrin. Edhe ja ku u-bë një tërmët i math. Se 
Engjëlli i Zotit zbriti prej qjellit, edhe e rrugullizi gurin 
nga dera e varrit, edhe rrinte mi atë. Edhe pamja e tij 
ishte si vetëtimë, edhe roba e tij ishte e bardhë si dëborë. 
Edhe ruajtësit u-drothnë nga frika, dhe u-bënë si të 
vdekur. Edhe Engjëlli u tha grave: “Mos kini frikë; se 
e di që kërkoni Jesunë e kryqësuar. Nuk është këtu, se 
u-ngjall, sikundër tha. Ejani, shikojeni vëndin, ku 
dergjej Zoti. Edhe shkoni shpejt, edhe u thoni dishepuj- 
vë që u-ngjall prej së vdekurësh, edhe ja ku ju pret në 
Galile; atje do ta shikoni; ja ku jua thashë.’’ Edhe ato 
duallnë me vrap nga varri me frikë dhe me gas të math, 
edhe rentnë për të lajmëruar dishepujtë. Edhe tek po 
shkonin, t’i lajmëronin dishepujtë, ja  ku i hasi Jesuj, 
edhe u th a : “Gëzohuni.” Edhe ato iu-afruan, edhe i ranë 
nër këmbë, dhe iu-falnë. Edhe Jesuj u tha: “Mos 
kini frikë; shkoni edhe lajmërojini vëllezërit e mi te 
shkojnë në Galile, dhe atje do më shohin.”

Edhe tek po shkonin ato, ja  disa prej kustodisë 
arthnë në qytet, edhe u treguan Kryepriftinjve të gjitha 
ato, oë kishin ngjarë. Edhe ata, passi u-mblothnë dhe u- 
këshilluan me pleqtë, u dhanë ushtarëve shumë argjënde,
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dhe u thanë: “Thoni se dishepujtë e tij arthnë natën, dhe 
e vothnë, kur ne po flinim. Edhe nëqoftëse e dëgjon guv- 
ernori, ne do ta bindim, dhe do ta ujdisim punën tuaj.” 
Kështu ata i muarnë argjëndet, edhe bënë ashtu, siç u- 
mësuan. Edhe kjo fjalë është përhapur midis Judenjve 
gjer më sot.

Edhe të njëmbëdhjetë dishepujtë vajtin në Galile, 
në malin ku i kishte porrositur Jesuj. Dhe kur e panë, iu- 
falnë, po ca dyshuan. Dhe u-afrua Jesuj, dhe u foli dyke 
thënë: “Më është dhënë e tërë fuqia mi qjellin edhe mi 
dhenë. Ecëni, pra, dhe nxënësojini gjithë kombet, dyke 
i pagëzuar më emrin e Atit edhe Birit edhe Shpirtit të 
Shenjtë, edhe dyke i mësuar t’i ruajnë të gjitha ato, që ju 
porrosita. Dhe ja, unë do të jem bashkë me ju gjithë ditët 
gjer në mbarimin e jetës.” Amin.

Pastaj Prifti thotë me zë të lartë:

PRIFTI: Lavdi Trinisë së Shenjtë, së bashkëqën- 
shime, dhe së pandarë, gjithënjë, tani dhe përherë dhe 
në jetët e jetëve.

KORI: Amin.

Pastaj Prifti këndon tri herë Troparin e Pashkës:

KHRISTOS ANESTI, T. T. I.
U-ngjall nga varri Zoti Krisht, me vdekje vdekjen 

dyke shkelur, edhe të varrosurve një jet’ u dhuroj të re. 
(3 herë)

Pastaj Kori këndon Troparin e Pashkës gjasktë hers me 
Vargjet pasonjëse, të cilat i  thotë Prifti përpara Troparit:

PRIFTI: Le të ngrihet Perëndia, dhe le të pëmda-
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hen armiqtë e tij, dhe le të ikin prej faqes së tij ata që 
i kanë mëri.

KORI: U-ngjall nga varri Zoti Krisht, me vdekje 
vdekjen dyke shkelur, edhe të varrosurve, një jet’ u 
dhuroj të re.

PRIFTI: Do të humbasin si tymi në erë; do te 
shkrijnë si dylla përpara zjarrit.

KORI: U-ngjall nga varri Zoti Krisht, me vdekje 
vdekjen dyke shkelur, edhe të varrosurve, një jet’ u 
dhuroj të re.

PRIFTI: Ashtu do të humbasin mëkatarët nga faqja 
e Perëndisë, edhe të drejtët do të dëfrejnë.

KORI: U-ngjall nga varri Zoti Krisht, me vdekje 
vdekjen dyke shkelur, edhe të varrosurve, një jet’ u 
dhuroj të re.

PRIFTI: Kjo është dita që ka bërë Zoti; le të nga- 
zëllohemi dhe le të dëfrejmë n’ atë.

KORI: U-ngjall nga varri Zoti Krisht, me vdekje 
vdekjen dyke shkelur, edhe të varrosurve, një jet’ u 
dhuroj të re.

PRIFTI: Lavdi Atit edhe Birit edhe Shpirtit të 
Shenjtë.

KORI:U-ngjall nga varri Zoti Krisht, me vdekje 
vdekjen dyke shkelur, edhe të varrosurve, një jet’ u 
dhuroj të re.

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

KORI: U-ngjall nga varri Zoti Krisht, me vdekje
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vdekjen dyke shkelur, edhe të varrosurve, një jet’ u 
dhuroj të re.

Pastaj Prifti e këndon Troparin e Pashkës një herë:

PRIFTI: U-ngjall nga varri Zoti Krisht, me vdekje 
vdekjen kyke shkelur, edhe të varrosurve, një jet’ u 
dhuroj të re.

Pastaj thuhet Litania e Madhe, dhe pas kësaj klerikët edhe 
populli kthehen prapë në Kishë, edhe këndohet Kanuni i Pashkës 
më gjashtë me këtë Vark:

Lavdi Ngjalljes sate së Shenjtë, o Zot lavdi më ty.

KANUNII PASHKES, T. I. 

ANASTASEOS IMERA

KENGA I.

Dit’ e Ngjalljes sot na ndriti, ngazëllohuni pra, 
Pashka e Zotit Pashka, se ja  prej vdekjes në gëzim, dhe 
prej dheut lart në qjell, na shpuri me këngë mundëse 
Zoti Krisht, Shpëtimtari i shpirteve. (2 herë)

Le t’i zgjojmë ndjenjat tona, që ta shohim me sy, 
dritën e paafruar, Jesun’ i cili shkrepëtin dhe me gas na 
përshëndosh, si Gratë në varr me fjalën Gëzohuni, 
Shpëtimtar’ i triumfeve. (2 herë)

Ngazëllohu ti o qiell, dhe dëfre ti o dhe, ejani që të 
gjithë, dhe kremtëroni me gëzim, ju o njerës përmi dhe, 
me Engjëjtë se u-ngjall dhe na dha Jesuj, ngazëllimin e 
jetëve.
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ZBRITESORJAI.
Dit’ e Ngjalljes sot na ndriti, ngazëllohuni pra . . . .
U-ngjall nga varri Zoti Krisht, me vdekje vdekjen 

dyke shkelur, edhe të varrosurve, një jet’ u dhuroj të re. 
(3 herë)

Kur u-ngrit Jesuj prej varrit i tridiçim siç tha më 
parë, jetë na dhuroj, të pasosur lart në qjell dhe për- 
dëllim të math.

Pastaj Litania e Vogël:

DHJAKU: Përsëri dhe përsëri.. . .
PRIFTI: Se jotja është madhështia, edhe jotja 

është Mbretëria dhe fuqia dhe lavdia, e Atit edhe 
Birit edhe Shpirtit të Shenjtë, tani dhe përherë dhe në 
jetët e jetëve.

KENG A m

Eni pini uje krejt të re, që s’ e nxori prej shkëmbit, 
shkopi çuditërisht, po që buron si rrëke, nga varri i Zotit 
Krisht, që jetën na shiguron. (2 herë)

Sot me dritë bota po shkëlqen, qjell’ i tërë me 
dhenë, dhe i nënëdhesmi Ferr; le ta kremtojmë pra tok, 
të kremten e Zotit Jesu Krisht, që jetën na shiguron. (2 
herë)

Die hyra tok me ty në varr, edhe sot që u-ngjalle, 
u-ngrita tok me ty; mi Kryqin vojta me ty, dhe ti pra 
tani më lavdëro, në qjellin si Mbret dhe Zot.

ZBRITESORJA III
Eni pini uje krejt të re, që s’ e nxori prej shkëmit-----
U-ngjall nga varri Zoti Krisht, me vdekje vdekjen
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dyke shkelur, edhe të varrosurve, një jet’ u dhuroj të re. 
(3 herë)

Kur u-ngrit Jesuj prej varrit i tridiçim siç tha më 
parë, jetë na dhuroj, të pasosur lart në qjell dhe për- 
dëllim të math.

Pastaj Litania e Vogël:

DHJAKU: Përsëri dhe përsëri. . . .
PRIFTI: Se ti je Perëndia ynë, dhe ty të dërgojmë 

lavdi, Atit edhe Birit edhe Shpirtit të Shenjtë, tani dhe 
përherë dhe në jetët e jetëve.

DEGJIMI, T. IV.
Kur arthnë Gratë me Marinë përpara agimit, edhe 

e gjetnë gurin të rrugullizur, Engjëlli u th a : Si e kërkoni 
si njeri me të vdekurit, atë që rron në dritën e ameshuar? 
Rentni dhe lëçitini botës, që Zoti u-ngrit, edhe e vrau 
vdekjen, se është i Biri i Perëndisë, që shpëtoj gjindjen 
e njerësve.

KENGA IV
Nga fron’ i qjellit o Profet, Perëndifolës Abakum, 

eja sot me ne dhe tregona, dritën edhe Engjëllin, i cili 
sheshit lajmëron: Sot i ka ardhur botës shpëtimi, se Jesu 
Krishti u-ngjall, si Zot dhe Perëndi. (2 herë)

I pari djaF i pari Bir, i Virgjëreshës Shën Mari, 
ishte si njeri Jesu Krishti, përandaj u-qua qenq, se ishte 
i panjollëshmë, dhe na dhuroj të kremten e Pashkës, si 
Perëndi dhe Zot i gjithë botëve.

Si i pafajmë qenq për mot, u-suall Krishti mi alltar, 
dhe vullnetarisht me kurorë, për të gjithë ne u-ther, si 
Pashkë shenjtëronjëse, dhe përsëri prej varrit i bukur,
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prapë na ndriti me gas dielli Zoti Krisht.

David’ i Shenjtë dhe Hyjprind, rreth arkës hidhej 
me gëzim, dhe me lavdërim po këcente, edhe ne me 
popullin, me çfaqjen e simboleve, le ta krentojmë ditën 
e Pashkës, se Jesu Krishti u-ngjall si Perëndi dhe Zot.

ZBRITESORJA IV.

Nga fron’ i qjellit o Profet, Perëndifolës Abakum.. .
U-ngjall nga varri Zoti Krisht, me vdekje vdekjen 

dyke shkelur, edhe të varrosurve, një jet’ u dhuroj të re. 
(3 herë)

Kur u-ngrit Jesuj prej varrit i tridiçim siç tha më 
parë, jetë na dhuroj, të pasosur lart në qjell dhe për- 
dëllim të math.

Pastaj thuhet Litania e Vogël:

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

PRIFTI: Se ti je Perëndi i mirë dhe njeridashës, dhe 
ty të dërgojmë lavdi, Atit edhe Birit edhe Shpirtit të 
Shenjtë, tani dhe përherë dhe në jetët e jetëve.

KENGAV

Mëngoni menatë dhe eni, dhe le t’i shpiem këndime, 
si myrrë Zotit në varrin, që ta shohim Zotin Krisht, që na 
fal si dielli, jetën dhe paqen të gjithëve. (2 herë)

Kur panë mëshirën e madhe, ata që ishin në Ferrin, 
të robëruar për jetë, me gëzim nxitohëshin, për të 
shikuar dellin, ditën e Pashkës së Zotit Krisht. (2 herë)

Ndisni llambadhet e dilni, prisni Jesunë që dolli,
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prej varrit si prej një dasme, dhe le ta kremtojmë tok, 
me botën e besnikëve, Pashkën e Shenjtë shpëtonjëse.

ZBRITESORJA V.

Mëngoni menatë dhe eni, dhe le t’i shpiem 
këndime.............

U-ngjall nga varri Zoti Krisht, me vdekje vdekjen 
dyke shkelur, edhe të varrosurve, një jet’ u dhuroj të re. 
(3 herë)

Kur u-ngrit Jesuj prej varrit i tridiçim siç tha më 
parë, jetë na dhuroj, të pasosur lart në qjell dhe për- 
dellim të math.

Pastaj thuhet Litania e Vogël:

DHJAKU: Përsëri dhe përsëri, më paqë le t’i lutemi 
Z o tit.. . .

PRIFTI: Se ësht i shenjtë dhe i lavdëruar emri yt 
i nderçim edhe madhështor, i Atit edhe Birit edhe 
Shpirtit të Shenjtë, tani dhe përherë dhe në jetët e jetëve.

KENGA VI

Kur zbrite gjer në funt të dheut në Ferr, dhe dër-
move gjithë llozet e burgut, çlirove të gjithë skllevët o 
Krisht, edhe pas tri ditsh, prej balenës si Jonaj, dolle 
jashtë nga varri. (2 herë)

Pa ngarë vulën Zoti Jesu Krisht, dolle jashtë varrit 
ti që ke lindur, prej Nënës dhe Virgjëreshës Mari, edhe 
dyertë, e Parajsës lart në qjell, për të gjithë i hape. 
(2 herë)

Blatove veten dyke dashur për kurban, mi alltarin.
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dhe u-there për botën, o Zoti ynë Jesu Perëndi, edhe 
ngrite sot, njerëzinë në qjell, kur u-ngjalle prej varrit.

ZBRITESORJA VI
Kur zbrite gjer në funt të dheut në F err.. . .
U-ngjall nga varri Zoti Krisht, me vdekje vdekjen 

dyke shkelur, edhe të varrosurve, një jet’ u dhuroj të re. 
(3 herë)

Kur u-ngrit Jesuj prej varrit i tridiçim siç tha më 
parë, jetë na dhuroj, të pasosur lart në qjell dhe për- 
dëllim të math.

Pastaj thuhet Litania e Vogël:

DHJAKU: Përsëri dhe përsëri. . . .
PRIFTI: Se ti je Mbreti i paqes dhe Shpëtimtari i 

shpirteve tona, dhe ty të dërgojmë lavdi, Atit edhe 
Birit edhe Shpirtit të Shenjtë, tani dhe përherë dhe në 
jetët e jetëve.

SHKURTORJA, T. T. IV 
I KE EN TAFO KATILTHES

0  i pavdekur që zbrite në varr për ne, dhe e dërmove 
Skëterrën o Zot përdhe, dhe u-ngjalle si fitimtar o Krisht 
Perëndi, edhe Grave me myrra u thirre Gëzohuni, dhe u 
dhurove paqen e qjellit dishepujve, ti që u fale Ngjalljen 
të rënëve.

SHTEPIA
Diellin përpara diellit, që perëndoj një herë në varr, 

dyke mënguar që menatë, vajtin ta kërkonin si ditë 
Vajzat Myrrëprurëse, dhe i thërrisnin njërjatrës: Eni, o 
miqesha, ta lyejmë me aroma trupin jetëprurës të varro-
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sur, trupin e shtrirë në varr, që ngjalli Adamin fajtor. 
Eni shpejtoni si Magët t’i falemi, dhe t’i blatojmë myrra 
për dhurata të pështjellurit në prokof edhe jo në shpër- 
ginj, le ta qajmë dhe le t’i thërresim: Ngjallu, o Zot, që 
u fale Ngjalljen të rënëve.

SINAKSARI
Të Dielën e Shenjtë të Pashkës së Madhe kremtojmë 

Ngjalljen jetëprurëse të Zotit edhe Perëndisë dhe 
Shpëtimtarit tonë Jesu Krisht.

E ati është lavdia dhe fuqia në jetët e jetëve. Amin.
Pastaj thuhet për së treti:

Passi pamë Ngjalljen e K rishtit. . .  (3 herë)
Kur u-ngrit Jesuj prej varrit___(3herë)

KENGA VII.
Tre Djemat midis flagës i mproj me shi, dhe vetë 

u-bë njeri, dhe pësoj si ne, dhe me Pësimin shpëtimtar, 
na stolisi me jetën që nukë vdes, i vetëmi Perëndi i 
bekuar, i Atërve lavdi më ty. (2 herë)

Me myrra t’ arthnë Gratë vajtonjëse, në varrin o 
Zoti Krisht; dhe me lot në sy të kërkonin si njeri, po të 
gjetnë me gas Perëndi dhe Zot, dhe Pashkën e re mi dhe, 
ua çpalln’ Apostujve dhe besnikëve.

Kremtojmë se Skëterra përdhe u-shtri, vdekj’ e zezë 
u-përmbys, dhe një jet’ e re, e shenjtë pa mbarim po nis, 
dhe këcejm’ e këndojmë çlironjesin, të vetëmin Perëndi 
të bekuar, të Atërve lavdi më ty.

Kjo ditë ësht e shenjtë shpëtonjëse, ditë lumëro- 
njëse, ditë që na ndrit, se Pashka botën e gëzon, se ahere
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u-ngjall i përjeçimi, Jesuj dhe Zoti Shpëtimtar, i vetëmi 
Perëndi i bekuar, i Atërve lavdi me ty.

ZBRITESORJA VII.

Tre Djemat midis flagës i mproj me sh i___
U-ngjall nga varri Zoti Krisht, me vdekje vdekjen 

dyke shkelur, edhe të varrosurve, një jet’ u dhuroj të re. 
(3 herë)

Kur u-ngrit Jesuj prej varrit i tridiçim siç tha më 
parë, jetë na dhuroj, të pasosur dhe përdëllim të math.

Pastaj thuhet Litania e Vogël:

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

PRIFTI: Qoftë e bekuar dhe e lavdëruar madhështia 
e Mbretërisë sate, e Atit edhe Birit edhe Shpirtit të 
Shenjtë, tani dhe përherë dhe në jetët e jetëve.

KENGA V in .
Dita m’ e shkëlqyer është Pashk’ e Madhe, e para 

dit’ e javës, që mbretëron mi të gjitha, panair dhe krem- 
tim, i kremtimeve dhe i panaireve. Pra sot e bekojmë, për 
jetë Jesu Krishtin. (2 herë)

Eni të kungojmë me verën e hardhisë, të vreshtës së 
bekuar, të Perëndisë tonë, se Jesuj sot u-ngrit, dhe u hapi 
qjellin gjithë besnikëve. Pra sot e bekojmë, për jetë Jesu 
Krishtin.

Hidh-e syrin rrotull o breg i Sionës, shiko se ja  ku 
vijnë, si yj të ndriçim besnikët, që në jug’ e veri, dhe 
prej lindjes gjer në detin djemat e tu. Pra sot e bekojmë, 
për jetë Jesu Krishtin.
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Ati i fuqishim o Bir o Shpirt’ i Shenjtë, Trinia e 
pandarë, tre veta një natyrë, Zot i math Perëndi, që të 
gjith’ u-pagëzuam mi emrin tënt. Pra sot e bekojmë, për 
jetë Jesu Krishtin.

ZBRITESORJA VIII.
Dita m’ e shkëlqyer është Pashk’ e Madhe. . . .
U-ngjall nga varri Zoti Krisht, me vdekje vdekjen 

dyke shkelur, edhe të varrosurve, një jet’ u dhuroj të re. 
(3 herë)

Kur u-ngrit Jesuj prej varrit i tridiçim siç tha më 
parë, jetë na dhuroj, të pasosur lart në qjell dhe për- 
dellim të math.

Pastaj thuhet Litania e Vogël:

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

PRIFTI: Se emri yt ësht i bekuar, dhe Mbretëria 
jote e lavdëruar, e Ati't edhe Birit edhe Shpirtit të Shenj- 
të, tani dhe përherë dhe në jetët e jetëve.

KORI: Amin.
DHJAKU: Hyjlindësen dhe Mëmën e Dritës, me 

hymne nderimi le ta madhështojmë.

KENGA IX
O shpirt madhështoje, Krishtin jetëdhënës, që vdiq dhe u- 

mbulua, dhe vu-ngrit nga varri, si mundës i tridiçim.

Ndriçohu ndriçohu, qytet i ri Jerusalem, se lavdia c 
Zotit, përmi ty ka lindur sot. Valle këce, dhe gëzohu 
Sion, ti o Mari, Nën’ e Perëndisë, dëfre për Ngjalljen e 
Birit tënt. (2 herë)
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Krishti është Pashka, dhe therorja e shenjtë, dhe qengj’ i 
Perëndisë, që ngre mëkatin e botës.

0  zë fort i dashur, zë fort i ëmbël dhe gazmor, se 
me ne u-zotove, që të jesh o Zoti Krisht, gjer m’ atë kohë 
kur bota merr funt; pra çdo besnik, shpresë ka për 
qjellin, të gjithë pra ngazëllohuni.

Sot krijes’ e tërë, gëzohet ngazëllohet, u-ngjall nga varri 
Krishti, dhe Femri u-dërmua.

0  zë fort i dashur, zë fort i ëmbël dhe gazmor, se 
me ne u-zotove që të jesh o Zoti Krisht, gjer m’ atë kohë 
kur bota merr funt; pra çdo besnik, shpresë ka për 
qjellin, të gjithë pra ngazëllohuni.

Lavdi A tit edhe Birit edhe Shjdrtit të Shenjtë. 0  shpirt 
madhështoje, Perëndin’ e vetëm, Trininë me tre veta, të Shenjt’ 
e të pandarë.

0  Pashka e Madhe, Pashka e Shenjt’ o Zoti Krisht, 
Perëndi edhe Fjalë, urtësi edhe fuqi; shpjema pra lart, 
në Parajs’ e në qjell. ku mbretëron ti o Zot për jetë, mi 
fronin e gjithë botëve.

Tani dhe përherë dhe në jetët e jetëve Amin. Gëzohu 
Virgjëreshë, gëzohu e bekuar, dhe e lavdërttar, se Biri y t nga 
varri, u-ngjaXl si i pavdekur.

0  Pashka e Madhe, Pashka e Shenjt’ o Zoti Krisht, 
Perëndi edhe Fjalë, urtësi edhe fuqi; shpjerna pra lart, 
në Parajs’ e në qjell, ku mbretëron ti o Zot për jetë, mi 
fronin e gjithë botëve.

ZBRITESORJA IX
Një Engjëll i thërriste, hirplotes pa pushuar: Gëzohu Vir- 

gjëreshë, dhe prapë të them Gëzohu, se Biri y t nga varri, u- 
ngjall të tretën ditë.
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Ndriçohu ndriçohu, qytet i ri Jerusalem, se lavdia e 
Zotit, përmi ty ka lindur sot. Valle këce, dhe gëzohu 
Sion, ti o Mari, Nën’ e Perëndisë, dëfre për Ngjalljen e 
Birit tënt.

U-ngjall nga varri Zoti Krisht, me vdekje vdekjen 
dyke shkelur, edhe të varrosurve, një jet’ u dhuroj të re. 
(3 herë)

Kur u-ngrit Jesuj prej varrit i tridiçim siç tha më 
parë, jetë na dhuroi, të pasosur dhe përdëllim të math.

Pastaj Litania e Vogël:

DHJAKU: Përsëri dhe përsëri........
PRIFTI. Se ty të këndojnë gjithë forcat e qjellit.. . .

DERGIMESORJA, T. II 
SARKIIPNOSAS

Si fjete si njeri me trup, o Mbreti ynë Zoti Krisht, 
u-ngjalle të tretën dite, dhe ngrite gjyshin Shën Adam, 
dhe e dërmove vdekjen krejt. Pashkë burim i jetës, 
shpëtim i besnikëve. (3 herë)

LAVDERIMET, T. I.
Çdo frymë le ta lavdëronjë Zotin; lavdërojeni Zotin 

prej qiellit; lavdërojeni në më të lartat. Ty të ka hie 
kënga, o Perëndi.

Lavdërojeni gjithë Engjëjt’ e tij; lavdërojeni gjithë 
Forcat e tij. Ty të ka hie kënga, o Perëndi.

Lavdërojeni për poterat e tij; lavdërojeni për shkëlqimin 
ë madhërisë së tij.

Pësimin shpëtimtar, Jesu Krisht e hymnojmë, dhe e 
lavdërojmë Ngjalljen e tridiçime.
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Lavdërojeni me trumbetë, lavdërojeni me këngëtore dhe me 
gitarrë.

Ti o Zot që durove, Kryq dhe vdekje për njerëzinë, 
edhe u-ngjalle pas tri ditsh, paqësonaje jetën si i gjithë- 
fuqishim.

Lavdërojem me kimbale dhe me vaUe; lavdërojeni me 
kordha e me strumenta.

E plaçkite Skëterrën, dhe njerinë e përsërite, me 
Ngjalljen tënde o Jesu, pra ti na vlerëso të të hymnojmë, 
me zëmer të ndriçime.

Lavdërojeni me kimbaXe tingëllonjëse; lavdërojeni me kim- 
bale brohoritëse; çdo frymë le ta lavdëronjë Zotin.

Zbrite me lavdi si Perëndi, për hir të njerësve, o 
Krisht o Shpëtimtar, se linde prej Marisë, dhe s’ u-ndave 
nga yt-Atë lart në qjell; vojte si njeri mi dhe, dhe u- 
mbertheve me dashje përmi Kryq, edhe u-ngjalle nga 
varri, dhe fluturove lart në qjell; dhe shpëtove tërë botën 
o Zot lavdi më ty.

Pastaj këndohen Lavdërimet e Pashkës, T. T. I:

Le të ngrihet Perëndia, dhe le të pëmdahen armiqtë e tij, 
dhe le të ikin prej faqes së tij ata që i  kanë mëri.

Pashka e bekuar na ndriti dhe na shkëlqeu sot; 
Pashk’ e shenjtë Pashk’ e re; Pashka plotmister; Pashka 
e besnikëve; Pashka me Krishtin çlirimtar, Pashk’ e 
ndriçime; Pashk’ e madhe; Pashka për besnik; Pashka 
që çeli çdo derë të Parajsës për neve; Pashk’ e Krishtit 
që bekon çdo besnik.

Do të humbasin si tymi në erë; do të shkrijnë si dylla për- 
para zjarrit.
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Ejani prej pamjes o gra mirëlajmëronjëse, edhe 
Sionës thojini, lajmën me gëzim prej nesh po mësojeni; 
luaj dhe këce, dhe gëzohu o Jerusalem, se Mbretin tonë 
Jesu, e pe të ngjallet prej së vdekurësh, me kurorë prej 
një dhëntëri.

Ashtu do të humhasin mëkatarët prej faqes së Perëndisë, 
dhe të drejtët do të dëfrejnë.

Gramyrëprurëse arthnë, pa u-gëdhirë, dhe qëndruan 
pranë varrit të Shpëtimtarit, gjetnë Engjëllin, i cili rrinte 
mi gur atje, dhe ay u-drejtua mi ato, dhe kështu-u tha: 
Si kërkoni të gjallin me të vdekurit? Si vajtoni si të 
prishur të paprishurin? Shkoni lajmën shpjeruni 
Apostujve të tij.

o ësbtë dita që ka hërë Zoti; le të ngazëllohemi dhe le 
të dëfrejmë n’ atë.

Pashka që na çel; Pashka e Zotit Pashka; Pashka e 
nderuar na shkëlqeu sot mi dhe; Pashka me gëzim, pra 
eni të përshëndoshemi; o Pashkë që ndjek helmin. Se 
sot prej varrit pas tri ditsh, si prej nusërores ndriti Jesuj, 
dhe gratë i gëzoj dyke u thënë Lëçituni Apostujve.

LAVDIDHE TANI: Ardhi dit’ e shenjt’ e Ngjalljes, 
le të ndriçohemi prej panairit, dhe eni të përshëndoshemi; 
çpallim sot vllazëri, me sa na kanë mëri, le t’i ndjejmë 
të gjitha ditën e Ngjalljes, dhe le të thërresim sot: U- 
ngjall nga varri Zoti Krisht, me vdekje vdekjen dyke 
shkelur, edhe të varrosurve, një jet’ u dhuroj të re. (3 
herë)

Pastaj nis menjëherë Mesha e Shën Joan Gojartit:

DHJAKU: Beko, o Atë.
PRIFTI: E bekuar është Mbretëria e Atit edhe Birit
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edhe Shpirtit të Shenjtë, tani dhe përherë dhe në jetët 
e jetëve.

KORI Amin.
Pastaj Tropari i Pashkës tri herë, dhe Litania e Madhe. Në 

Hyrjen këndohet Përlëshorja e Pashkës tri herë.

HYRTORJA
Nër Kishët e bekoni Perëndinë, Zotin nga burim’ i 

Israelit. Shpëto-na o i Bir i Perëndisë, që u-ngjalle së 
vdekurësh, ne që të këndojmë Alilluia.

SHKURTORJA 
I KE EN TAFO KATILTHES

0 i pavdekur që zbrite në varrpër ne, dhe e dërmove 
Skëterrën o Zot përdhe, dhe u-ngjalle si fitimtar O' 
Krisht Perëndi, edhe Grave me myrra u thirre Gëzohuni, 
dhe u dhurove paqen e qjellit dishepujve, ti që u fale 
Ngjalljen të rënëve.

Në vëndin e Hymnit Trishenjtor, thuhet:

OSI IS KHRISTON EVAPTISTHITE
Sa u-pagëzuat më Zotin Krisht, u-veshtë me Zotin 

Krisht, Alilluia.
APOSTULLI

DHJAKU: Le të vëmë re.
KENDONJESI: Kjo është dita që ka bërë Zoti; le 

të ngazëllohemi, dhe le të dëfrejmë n’ atë.
DHJAKU: Urtësi.
KENDONJESI: Këndimi prej Akteve të Apostujve.
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DHJAKU. Le të vëmë re.

KENDONJESI: Në shkresën e parë, o Theofil, kam 
folur për veprat, që bëri Jesuj, dhe për mësimet, që dha 
gjer në ditën që fluturoj në qjell, passi u la Apostujve, që 
pati zgjedhur, porrosira me anën e Shpirtit të Shenjtë. 
Përpara këtyre u-fanes i gjallë pas Pësimeve me shumë 
shenja, dyke u-dukur përpara atyre për dyzet ditë dhe 
dyke u folur mi Mbretërinë e Perëndisë. Dhe një ditë, 
që ishin mbledhur, i porrositi të mos largohen nga 
Jerusalemi, po të presin zotimin e Atit, për të cilin ju 
kam folur. Se Joani pagëzoj me ujë, po ju do të pagëzo- 
heni me Shpirtin e Shenjtë pas pakë ditësh që sot. Pra, 
kur ishin mbledhur, e pyesnin dhe i thoshin: “0  Zot, a 
do ta ristorosh Mbretërinë e Israelit këtë herë?” Dhe ay 
u th a : “Nuk është puna juaj të dini kohët edhe motet, 
të cilat i ka në dorë Ati. Po do të merrni fuqi, kur të vinjë 
mi ju Shpirti i Shenjtë. Dhe do të dëshmoni për mua 
në Jerusalem dhe në tërë Judene, dhe Samarinë, dhe 
gjer në funt të dheut.”

KORI: Alilluja, alilluja, alilluja.

DHJAKU: Urtësi, o të drejtë. Le ta dëgjojmë 
Ungjillin e Shenjtë.

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

Joanit.
PRIFTI: Le të vëmë re.

UNGJILLI PAS JOANIT

DHJAKU: Në krye ishte Fjala, dhe Fjala ishte me
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Perëndinë, dhe Fjala ishte Perëndi. Ky ishte në krye me 
Perëndinë, dhe të gjitha u-bënë me anën a tij, dhe pa atë 
nuk u-bë asnjë kriesë. Ay kishte je të ; dhe jeta ishte drita 
e njerësve. Ishte një njeri, i dërguar nga Perëndia, i cili 
quhej Joan. Ky ardhi që të dëshmonte për Dritën, që të 
besonin të gjithë me anën e tij. Ay nuk ishte Drita, po 
vetëm dëshmonte për Dritën, për Dritën e vërtetë, që 
ndrit të gjithë njerëzit që vijnë në botë. Ardhi në botë, 
dhe bota u-bë me anën e tij, po bota nuk e njohu. Ardhi 
në njerëzit e tij, po njerëzit e tij nuk e pritnë. Po atyre, 
të cilët e pritnë dhe besuan më emrin e tij, u dha fuqi të 
bëhen bij të Perëndisë, të cilët nukë lintnë nga gjaku dhe 
nga trupi prindëror po nga Perëndia vetë. Edhe Fjala u- 
mishërua, dhe banoj në mes tonë, dhe e pamë lavdinë e 
tij, si lavdi të Birit të vetëmlindur të Perëndisë, plot me 
hir e me të vërtetë. Joani dëshmoj për atë, dhe thirri, dy- 
ke thënë: “Ay që vjen pas meje është më i math së unë, 
se ishte përpara meje.” Dhe nga plotësia e tij kemi 
marrë të gjithë ne, dhe hir për hir. Se ligja u-dha prej 
Moisiut, po hiri dhe e vërteta arthnë prej Jesu Krishtit.

Në “Veçan Tërëshenjtën”, këndohet Zbritësorja IX:

0  ANGELLOS EVOA T. T. I

Një Engjëll i thërriste, hirplotes pa pushuar: Gezohu Vir- 
gjëreshë, dhe prapë të them Gëzohu, se Biri y t nga varri, u- 
ngjall të tretën ditë.

Ndriçohu ndriçohu, qytët i ri Jerusalem, se lavdia 
e Zotit, përmi ty ka lindur sot. Valle këce, dhe gëzohu 
Sion, ti o Mari, Nen’ e Perëndisë, dëfre për Ngjalljen e 
Birit tënt.

KUNGATORJA 

Trupin e Krishtit e kungoni, burimin e pavdekur
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e ngjëroni, Alilluia, alilluia, alilluia.
Në vënt të “Pamë Dritën” edhe “Emri i Zotit", këndohet 

Përlëshorja e Pashkës. Pas Vratës perpara Tribunës këndohei 
Urata e Pashkës prej Shën Joan Gojartit. (Shiko Vratoren f. 
519-521). Pastaj menjëherë këndohen:

PERLESHORJA E SHEN JOAN GOJARTIT, T.T.IV.
I TU STOMATOS SU

Fjala jote si një pishtar, shkëlqeu dhe ndriti, botën 
e tërë me dituri; thesaret e varfërisë na dhuroj, dhe 
lartësinë e përunjësisë na tregoj. Po siç na rrite me 
fjalë, Atë Shën Joan Gojartë, lutju Krishtit Fjalës Pe- 
rëndi, të shpëtohen shpirtet tona.

PERLESHIMI

U-ngjall nga varri Zoti Krisht, me vdekje vdekjen 
dyke shkelur, edhe të varrosurve, një jet’ u dhuroi të 
re. (3 herë pa zë)

Krishti, Perëndia ynë i vërtetë, që u-ngjall së 
vdekurësh, me nërmjetimet e Shën Marisë dhe të gjithë 
Shenjtorëve, na mëshiroftë dhe na shpëtoftë si i mirë 
dhe njeridashës.

U-ngjall nga varri Zoti Krisht, me vdekje vdekjen 
dyke shkelur, edhe të varrosurve, një jet’ u dhuroj të 
re. (3 herë pa ze)
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MBREMESORJA E PASHKES
Përpara drekës Priftërinjtë vishen me robat më të mira dhe 

shetitin në fshatin a në qytetin, dyke kënduar ngadale Përlë■■ 
shoren e Pashkës. Pastaj këthehen në Kishë, Prifti temjanis 
Alltarin, dhe nis Mbrëmësoren:

PRIFTI: Lavdi Trinisë së bashkëqënshime, jetë- 
bërëse, dhe së pandarë, gjithënjë, tani dhe përherë dhe 
në jetët e jetëve.

KORI: Amin.
Pastaj këndohet Tropari i Pashkës me Vargjet si në Ngjall- 

jen e Parë, pastaj Lvtania e Madhe dhe Thirrtoret:

THIRRTORET, T. n.

Ty o Zot, të thirra në mëngjes; dëgjo-ma lutjen, 
dëgjo-ma lutjen, shpejt o Zot. Ty o Zot, të thirra në 
mëngjes; dëgjo-ma lutjen, ver-i veshin zërit të lutjes 
sime. Ja ku të thërres që në mëngjes; dëgjo-ma lutjen, 
shpejt o Zot.

Le të drejtohet posi temjani, lutja ime sot, përpara 
teje; duart’ i ngre përpjetë, për mbrëmë si për kurban; 
dëgjo-ma lutjen, shpejt o Zot.

Po t’i vësh re paudhësitë, ku&h munt të qëndronjë përpara 
teje, o Zot. Po pranë teje është ndjesa.

Ejani t’ adhurojmë Fjalën e Perëndisë, që lindi prej 
Atit përpara jetëve, dhe u-mishërua prej Marisë Hyjli- 
ndëse, se duroj kryqësimin dhe varrimin me dashje, dhe 
u-ngjall së vdekurësh, d'he e shpëtoj njerin’ e arratisur.

Jam dyke pritur Zotin, dhe shpirti im ka shpresë në fjalën 
e tij.

Shpëtimtari Jesu Krisht, e mbërtheu dhe e shojti,



PASHKA E MADHE 299

dënimin tonë përmi Kryqin, dhe e dërmoj fuqin’ e vdek- 
jes; ejani pra t’ adhurojmë, Ngjalljen e tij të tridiçime.

Që në mëngjes gjer mbrëmane le të shpërenjë Israeli më 
Zotin.

Tok me Krye-ëngjëjtë, le ta hymonjmë Ngjalljen e 
Zotit Krisht, se ay është çlironjësi, dhe Shpëtimtari i 
shpirteve tona, dhe do të vinjë prapë me lavdi, dhe me 
fuqi të tmerruar, për të gjykuar botën që krijoj.

Se Zoti ka mëshirë, dhe ay do ta çpërblenjë Israelin nga 
të gjitha paudhësitë.

Ty që u-kryqësove dhe u-varrose, Engjëlli të lëçiti 
sot, edhe u thoshte Grave. Eni dhe shihni ku dergjej 
Zoti, se u-ngjall sikundër tha, si i gjithëfuqishim; pra 
të adhurojmë, o i vetëm, i pavdekur dhe jetëdhënës, kij 
mëshirë për ne o Krisht.

Lavdërojeni Zotin gjithë kombet; lavdërojeni gjithë popuj-
të .

E abolite me Kryqin tënt, mallkimin e drurit, dhe 
e dërmove me varrimin tënt, fuqin’ e vdekjes, dhe me 
Ngjalljen e tridiçime, e ndriçove gjindjen njerëzore, 
përandaj pra të thërresim: Mirëbërës Jesu Krisht, o Zot 
lavdi më ty.

Se ka patur mëshirë të madhe për ne, dhe e vërteta e 
Zotit mbretëron për jetë.

T’ u-hapnë o Zoti Krisht, nga frika dyert’ e vdekjes 
dhe portarët e Skëterrës, u-tmerruan kur të panë, se i 
dërmove portat e kipërta, dhe i theve llozet e hekurta, 
dhe na nxore nga errësira, dhe nga hija e vdekjes, dhe 
na i çkepute vargonjtë.

LAVDI. Po këndojmë hymnin shpëtimtar, dhe 
thërresim me zë të math. Ejani në shtëpinë e Zotit, t ’i
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themi mëgjimjazi: Ti që u-kryqësove mi Kryq, edhe u- 
ngjalle pas tri ditsh, dhe je në gjirin atëror, dhurona 
ndjesën e mëkatave.

TANI. Ka shkuar errësir’ e Ligjes, se ardhi hiri 
dhe mëshira, se posi ferra që s’ po digjej nga zjarri dhe 
nga flaga, linde e virgjër Zotin Krisht, mbete e virgjër 
dhe pastaj; si kollonë me zjarr, na lindi Dielli i drejtësi- 
së, dhe si Moisiu Jesuj, qe i shpëtoj të gjithë njerëzit.

Pastaj bëhet Hyrja e Vogël me Ungjillin: Dhjaku përpara 
dhe Prifti pas, dalin nga dera e veriut, qëndrojnë përpara Derës 
së Bukur, dhe Prifti bekon Hyrjen. Pastaj Dhjaku ia jep 
Priftit Ungjillin që ta përshëndoshë, shkon përpara Priftit, edhe 
thotë me zë të lartë:

DHJAKU: Urtësi, o të drejtë.
Prifti dhe Dhjaku hyjnë brënda në Shenjtëroren, dhe 

Dhjaku temjanis Alltarin; Kori këndon:

KORI: Dritë gazmore e lavdisë qjellore, Jesu
Krisht, si arrimë perëndimin e diellit, edhe pamë dritën 
e mbrëmës, hymnojmë Atin e Birin edhe Shpirtin Shenjt, 
se të ka hie kënga kurdoherë o i Bir i Perëndisë që fal 
jetën, përandaj të lavdëron e tërë bota.

Pastaj Dhjaku thotë me zë të lartë:

DHJAKU. Parëvargu i mbrëmës.
KORI: Cili vall’ është, i math sa ti o Zot. Ti vetëm 

bën çudi, o Perëndia ynë. (3 herë)
PRIFTI: Dhe që të vlerësohemi ta dëgjojmë, 

Ungjillin e Shenjtë, Zotit Perëndisë tonë t’i lutemi.
KORL Mëshiro, o Zot. (3 herë)

Pastaj këndohet Ungjilli në gjuhë të ndryshme, i ndarë në 
tri pjesa:
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DHJAKU: Urtësi o të drejtë. Le ta dëgjojmë Un- 
gjillin e Shenjtë.

PRIFTI: Paqe të gjithëve.

KORI: Dhe me frymën tënde.

PRIFTI: Këndimi prej Ungjillit të Shenjtë pas
Joanit.

DHJAKU: Le të vemë re.

UNGJILLI PAS JOANIT

Passi u-ngrys atë ditë, e cila ishte e para e javës, 
edhe kur ishin dyertë të mbyllura atje, ku qenë mbledhur 
dishepujtë nga frika e Judenjve, ardhi Jesuj, edhe qënd- 
roj në mest, edhe u th a : “Paqe më ju.” Edhe passi u tha 
këto fjalë, u dëfteu duartë dhe brinjën e vetë. Edhe 
disheputjë u-gëzuan, kur e panë Zotin.

Pastaj Jesuj u tha përsëri: “Paqe më ju. Sikundër 
më ka dërguar mua Ati, ashtu edhe unë ju dërgonj ju.” 
Edhe passi u tha këto fjalë, u fryri dhe u th a : “Merreni 
Shpirtin e Shenjtë. Kujve tua falni mëkatat, u janë falur; 
kujve tua mbani, u janë mbajtur.”

Po Thomaj, një prej të dymbëdhjetëve, i cili quhej 
Binjak, nuk ishte me ata, kur ardhi Jesuj. Dishepujtë 
e tjerë, pra, i thoshnin: “E pamë Zotin.” Po ay u tha: 
“Në mos pafsha shenjat e peronave në duartë e tij, dhe 
në mos vënça gishtin në shenjat e peronave, dhe në mos 
e vënça dorën në brinjën e tij, nukë do ta besonj.”

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

Pastaj Litania e Gjërë, Vlerësona, dhe Litania e Gjatë.
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PASVARGJET

T. n . Ngjallja jote, o Shpëtimtar Jesu, ndriti tërë 
botën dhe tërë krijesën, dhe e ndolli prapë njerin’ e 
mjerë. Zot i Forcave lavdi më ty.

Pastaj Vargezimet e Pashkës, Lavdia e Pashkës dhe Përlë- 
shimi i Pashkës.

E HENA E PASHKES
Kjo Shërbesë bëhet të Hënën e Pashkës së Madhe në mën-

gjes.

DHJAKU: Beko, o Atë.
PRIFTI: I bekuar është Perëndia ynë, gjithënjë, 

tani dhe përherë dhe në jetët e jetëve.
KORI: Amin.

Pastaj këndohet tri herë Përlëshorja e Pashkës, një herë 
prej Priftit edhe nga një herë prej të dy Valleve:

PERLESHORJA E PASHKES 
KHRISTOS ANESTI

U-ngjall nga varri Zoti Krisht, me vdekje vdekjen 
dyke shkelur, edhe të varrosurve, një jet’ u dhuroj të re. 
(3 herë)

Pastaj këndohen pa zë Troparet pasonjëse:

Passi pamë Ngjalljen e Krishtit, le ta adhurojmë 
Zotin e Shenjtë Jesu, të vetëmin të pamëkatmë. E a- 
dhurojmë Kryqin tënt o Krisht, edhe e hymnojmë dhe e 
lavdërojmë Ngjalljen tënde të Shenjtë, se ti je Perëndia 
ynë, veç teje nukë njohim tjatër, dhe emërojmë emrin
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tënt. Ejani të gjithë, o besnikë, ta adhurojmë Ngjalljen 
e Shenjtë të Krishtit; se ja ku ardhi gëzimi në tërë botën 
me anën e Kryqit. Pra e bekojmë kurdoherë Zotin, edhe 
e hymnojmë Ngjalljen e tij, se duroj Kryqin për ne dhe 
e shkeli vdekjen me vdekje. (3 herë)

Kur arthnë Gratë me Marinë përpara agimit, edhe 
e gjetnë gurin të rrugullizur, Engjëlli u th a : Si e kërkoni 
si njeri me të vdekurit, atë që rron në dritën e ameshuar? 
Rentni dhe lëçitini botës, që Zoti u-ngrit, edhe e vrau 
vdekjen, se është i Biri i Perëndisë, që shpëtoj gjindjen 
e njerësve.

O i pavdekur që zbrite në varr për ne, dhe e dërmove 
Skëterrën o Zot përdhe, dhe u-ngjalle si fitimtar o Krisht 
Perëndi, edhe Grave me myrra u thirre Gezohuni, dhe u 
dhurove paqen e qjellit dishepujve, ti që u fale Ngjalljen 
të rënëve.

Në varr me trup si njeri, në Ferr me shpirt e dritë 
si Perëndi, dhe në Parajsë tok me një Kusar, edhe ndënje 
mi fronin o Krisht, me Atin dhe me Shpirtin Shenjt, 
botën e mbush, i papërshkruari.

LAVDI. Si jetëprurës na u-tregua, varri yt më i 
bukur, më i ndriçim se çdo pallat mbretëror, se andej 
na lindi na buroj, o Krisht o Perëndi, ngjallja edhe 
shpëtim’ i shpirteve.

TANI. Gëzohu o banes’ e të Lartit, Virgjëreshë 
gezohu. se na linde Zotin Krisht Perëndi, Shpëtimtarin 
e besnikëve; pra e bekuar je në mes të grave, o Zonjë 
Hyjlindëse.

KENDONJESI: Mëshiro, o Zot. (40 herë)
Lavdi Atit edhe Birit edhe Shpirtit të Shenjtë.
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Tani dhe përherë dhe në jetët e jetëve, Amin.

Ti je e nderuar mi Kerubim, dhe e lavdëruar pa 
përqasje mi Sërafim, ti me të vertetë linde Fjalë Perën- 
dinë, pra ty të madhështojmë, Zonjë Hyjlindëse.

Mëshiro o Zot. (3 herë)
Beko, o Atë, më emrin e Zotit.
PRIFTI: I bekuar je, o Krisht o Perëndia ynë, 

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

Pastaj thuhet Përlëshorja e Pashkës pa zë:

U-ngjall nga varri Zoti Krisht, me vdekje vdekjen 
dyke shkelur, edhe të varrosurve, një jet u’ dhuroj të re. 
(3 herë).

Këndimet e sipërme tkuhen tërë javën e Pashkës në vëndin 
e Pasdarkave, Mesnatorëve, dhe Orëve. Në mëngjes, pas këtyre 
këndimeve, Prifti thotë me zë të lartë:

PRIFTI: Lavdi Trinisë së Shenjtë, së bashkëqën- 
shime, jetëbërëse, dhe së pandarë, gjithënjë, tani dhe 
përherë dhe në jetët e jetëve.

KORI: Amin.
Pastaj këndohet Tropari i  Pashkës me Vargjet, Litania e 

Madhe, Kanuni i Pashkës, Madhështimet, edhe Dërgimësorja si 
në Ngjailjen e Parë.

LAVDERIMET, T. H.
Këndohen katër të Tingëllit edhe katër të Pashkës:

Çdo frymë dhe çdo krijesë, ty të lavdëron o Zot, se 
me kryqësimin tënt e shove vdekjen krejt, dhe u çpalle
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popujve, Ngjalljen e gjithë njerësve, o Zot i mëshirave.

Tregoni o të pabesë, si e qysh ata që e ruanin, e 
humpnë natën Jesunë, dhe përse vallë guri nuk e ruajti 
dot gurin jetësor? A të varrosurin kthenani, a si të 
ngjallur adhurojeni; thoni pra tok me ne= 0  Shpetim- 
tar i zëmërdhëmpshur, o Zot lavdi më ty.

Gëzohuni dhe ngazëllohuni o popuj, Engjëlli i 
qiellit që po rrinte mi varrin tënt, ay na lajmëroj edhe na 
th a : U-ngjall nga varri Zoti Krisht, Shpëtimtar i botës, 
dhe e mbushi gjithësinë me erë lulesh, gëzohuni o popuj 
dhe ngazëllohuni.

Gratë me myrra dhe me lote, mi varrin t’ arthnë o 
Jetëdhënës, dhe me gas e përhapnë lajmën kudo, që Zoti 
u-ngjall prej së vdekurësh.

Pastaj këndahen Lavdërvmet e Pashkës, Lavdia e Pashkës, 
dhe nis menjëherë Mesha e Shën Joan Gojartit:

DHJAKU: Beko, o Atë.

PRIFTI: E bekuar është Mbretëria e Atit edhe Birit 
edhe Shpirtit të Shenjtë, tani dhe përherë dhe në jetët e 
jetëve.

KORI: Amin.
Pastaj tri herë Tropari i Pashkës dhe Litania e Madhe. 

Në Hyrjen këndohen Troparet e Pashkës, dhe në vënt të Hymnit 
Trishenjtor thuhet:

Sa u-pagëzuat më Zotin Krisht, u-veshtë me Zotin 
Krisht, Alilluia.

APOSTULLI

Fjala e tyre u-përhap në tërë dhenë.
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Qielli tregon lavdinë e Perëndisë.
Këndimi prej Akteve të Apostujve.
Më ato ditë, dishepujtë u-kthyen në Jerusalem nga 

mali i quajtur i Ullishtes, i cili është një ditë udhe pranë 
Jerusalemit. Edhe kur hynë në qytetin, u-ngjitnë në një 
dhomë të sipërme, ku prisnin Pjetri, dhe Jakobi, dhe 
Andreu, Filipi, dhe Thomaj, Barthollomeu, dhe Mattheu, 
Jakobi i biri i Alfeut, edhe Simon Zelloti, dhe Juda i 
vëllaj i Jakobit. Këta të gjithë vazhdonin me një mëndje 
faljet edhe lutjet. bashkë me gratë dhe me Marinë, t’ 
ëmën e Jesujt, edhe me të vëllezërit. Edhe më ato ditë, 
Pjetri qëndroj në mes të dishepujve, të cilët ishin nja një 
qint e njëzet nga numri i emrave, dhe u th a : “Burra vë- 
llezër, duhej të plotësohej ajo Shkripturë, të cilën Shpirti 
i Shenjtë na e parëtha me gojën e Davidit përmi Judën, 
i cili u-bë udhëheqësi i atyre, që e zunë Jesunë. Se ishte 
i nëmëruar me ne, edhe mori pjesë në shërbimin tonë. 
Përandaj, nga ata njerës, të cilët kanë qënë shokë tanë 
tërë kohën, qëkur na ardhi gjer sa na shkoj Zoti Jesu, 
dyke nisur nga pagëzimi i Joanit gjer ditën që fluturoj 
nga mezi ynë, duhet të zgjedhim një njeri, i cili të jetë 
dëshmor i Ngjalljes së tij tok me ne. Edhe caktuan dy 
veta, Josefin, i cili quhej Barsaba me llagapin e Justit, 
edhe Matthinë. Edhe u-falnë, dhe thanë: “Ti, o Zot, që 
ua njeh të gjithëve zëmrat, tregona cilin ke zgjedhur nga 
këta të dy qe të marrë pjesë në këtë shërbim dhe apostu- 
llatë, dhe të zerë vëndin e Judës. i cili u-rrëzua prej 
këtyre me tradhësinë e tij. Edhe i dhanë votat, edhe vota 
i ra Matthisë, i cili hyri në radhën e të njëmbëdhjetë 
Apostujve.

UNGJILLI PAS JOANIT 

Zoti tha: Askusk nuk e ka parë Perëndinë nonjë
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herë. Biri i vetëm, i cili është në gjirin e Atit, ay e ka 
lëçitur. Edhe ky është dëshmimi i Joanit, kur Judenjtë 
i dërguan Priftërinj edhe Levitë nga Jerusalemi, dhe 
e pyetnë: “Cili je?” Edhe ay e tregoj, dhe nuk e mohoj, 
po th a : “Unë nukë jam Krishti.” Edhe ata e pyetnë ■ 
“Ahere a je Elia?” Edhe ay u-përgjeq: “Nukë jam.” 
Edhe ata e pyetnë: “A je ay Profet?” Edhe ay u-përgjeq: 
“Jo.” Edhe ata e pyetnë: “Cili je? Na thuaj që tu japim 
përgjigjen atyre, që na kanë dërguar. Ç’ thua për veten 
tënde?” Edhe ay u-përgjeq: “Unë jam zëri i ati, që 
thërret në shketëtirën: Gatiteni udhën e Zotit, sikundër 
tha Profeti Isaia.” Edhe ata, që u-dërguan, ishin Farisi- 
anë. Edhe e pyetnë përsëri, dhe i thanë: “Ahere përse 
pagëzon posa nukë je as Krishti, as Elia, as ay Profet?” 
Edhe Joani u-përgjeq, edhe u tha: “Unë pagëzonj me 
ujë, po në mes tuaj qëndron dikush, të cilin ju nuk e 
njihni. Ay është që vjen pas meje, po qëndron përmi mua, 
ati unë nukë jam i vyer tja zgjith rripin e këpucës.” Këto 
gjera u-bënë në Bethabarë përtej Jordanit, ku pagëzonte 
Joani.

Të nesërmen Joani e pa Jesunë, që i vinte, edhe 
th a : “Ja qengji i Perëndisë, që e ngre mëkatin e botës. 
Ky është ay, për të cilin kam thënë: ‘Pas meje vjen 
dikush, i cili qëndron përmi mua, se ay ishte përpara 
meje.’ Edhe unë nuk e njihnja, po përandaj kam ardhur, 
edhe pagëzonj me ujë, që ta çfaq përpara Israelit.” Edhe 
Joani dëshmonte dhe thoshte: “E pashë Shpirtin, oë 
zbriti nga qjelli si një pullump, edhe qëndroj mi atë. 
Edhe unë nuk e njihnja. Po ay, që më ka dërguar të 
pagëzonj me ujë, ay më th a : ‘Ay, mi të cilin do të shikosh 
që të zbresë dhe të qëndronjë Shpirti, ay është që pagë- 
zon me Shpirtin e Shenjtë.’ Edhe unë e pashë, edhe 
dëshmonj që ky është i Biri i Përëndisë.”
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Pastaj Mesha vazhdon si ditën e Pashkës. Pas Uratës 
Përpara Tribunës këndohet tri herë pa zë Përlëshorja e Pashkës, 
dhe bëhet Përlëshimi i Pashkës. Shërbesa e sipërme përsëritet 
edhe ditët e tjera të Javës së Pashkës me ndryshimin e Apostu- 
ttit, UngjiUit, edhe Tingëllit të ditës. Tingëjte këndohen me 
radhë tërë javën, dyke nisur me Tingëllin I ditën e Pashkës së 
Madhe, me Tingëttin II të Hënën e Pashkës, dhe kështu tutje 
gjer të Premten e Pashkës, kur këndohet Tingëlli Tërthor II. 
Të Shtunën e Pashkës këndohet Tingëtti Tërthor IV, edhe të 
Dielën e Shën Thomajt nis përsëri T. I., po këtë herë çdo Tingëll 
vazhdon tërë javën.

BURIMI JETEPRITES
Mbrëmësorja nis gjithashtu si e Pashkës së Madhe.

DHJAKU: Beko, o Atë.

PRIFTI: Lavdi Trinisë së bashkëqënshime, jetëbë- 
rëse, dhe së pandarë, gjithënjë, tani dhe përherë dhe në 
jetët e jetëve.

KORI: Amin.
Pastaj këndohet Tropari i Pashhës me Vargjet si diten e 

Pashkës, pastaj vazhdon Litania e Madhe, dhe Thirrtoret, 
katër të Tingëllit Tërthor II, dhe kaiër të Burimit Jetëpritës:

PAS OLIN APOTHEMENI, T.T.H.

Që në mëngjes gjer mbrëmane le të shpërenjë Israeli me 
Zotin.

Gjëra të çudiçime, janë mbaruar prej Zotit, Shën 
Mari Hyjlindëse, Virgjëresh’ e ndriçime, se që lartazi; 
zbriti ves’ e qiellit, edhe Shpirt’ i Shenjtë, edhe linde 
Zotin Krisht për ne, o burim i hireve, që vadit luadhet 
e Kishëve: dhuron shërim dhe ngushëllim, dhe pëmdan
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pa reshtur gëzim kudo; pra më ty përikim, se jemi të 
sëmur’ e në rezik, falna shëndetin e trupeve, dritën e 
shpirteve.

Se Zoti ka mëshirë, dhe ay do ta çpërblenjë Israelin nga 
të gjitha paudhësitë.

Gjëra të çudiçime, janë mbaruar prej Zotit, Shën 
Mari Hyjlindëse, Virgjëresh’ e ndriçime, se që lartazi; 
zbriti ves’ e qiellit, edhe Shpirt’ i Shenjtë, edhe linde 
Zotin Krisht për ne, o burim i hireve, që vadit luadhet 
e Kishëve; dhuron shërim dhe ngushëllim, dhe përndan 
pa reshtur gëzim kudo; pra më ty përikim, se jemi të 
sëmur’ e në rezik, falna shëndetin e trupeve, dritën e 
shpirteve.

Lavdërojeni Zotin gjithë kombet; lavdërojeni gjithë 
popujtë.

Manna e besnikëve, o Virgjëresh’ e Parajsës, dhe 
burim i qiellit, je o Kryezonjë Perëndilindëse; se 
pëmdan kudo mi dhe, më të katër anët, çdo dhuratë 
dhe çdo hir për ne, ke fituar fam’ e nam, më çudit’ e 
panëmëruara; pra më ty përikim, se jemi të sëmur’ e në 
rezik, falna shëndetin e trupeve, dritën e shpirteve.

Se ka patur mëshirë të madhe për ne, dhe e vërteta e 
Zotit mbrëtëron për jetë.

Valat e shërimeve, o Shën Mari Virgjëreshë, pa 
kursim po u buron, gjithë të sëmurëve dhe besnikëve; 
darovisht po rrjeth për ne, dhe përndan dhurata, për 
të gjith’ ata që vuajnë, sy u jep të verbërve, këmbët ua 
ndreqe të çalëve; dhe frym’ u jep të mbyturve, ngre 
përpjet’ ulokun të vdekurin; pra më ty përikim, se jemi 
të sëmur’ e në rezik, falna shëndetin e trupeve, dritën e 
shpirteve.
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LAVDI, T. T. II. Kush munt t’ i tregonjë, çudirat 
e panumërta, dhe shërimet e perëndishme, që ke 
vepëruar, o Burim Jetëpritës? Na i ke larguar sëmund- 
jet, na i ke larë shpirtet, edhe na dhurove përdëllimin 
e math.

TANI. Cili s’ te lumëron tani, Shën Mari Virgjë- 
reshë? (Shiko Kremtoren, f. 110-111)

Në këtë mes behet Hyrja e Vogël kështu: Prifti dhe 
Dhjaku dalin nga dera e ve-riut, Dhjaku me Temjanicën dhe 
me Manalin përpara, dhe Prifti pas, dhe qëndrojnë përpara 
Derës së Bukur. Dhjaku bën shenjën e Kryqit me Temjanicën, 
dhe Prifti bekon Hyrjen. Pastaj Dhjaku thotë me zë të lartë:

DHJAKU: Urtësi, o të drejtë.
Pastaj Prifti dhe Dhjaku hyjnë në Shcnjtëroren, Dhjaku 

temjanis Alltarin, dhe Kori këndon:

KORI: Dritë gazmore e lavdisë qjellore.............
Pastaj Dhjaku thotë me zë të lartë:

DHJAKU: Parëvargu i mbrëmës.

PAREVARGU, T. R.

KORI: Do të dua o Zot o forca ime, o Zot o 
shigurimi im, dhe përikja ime dhe Shpëtimtari im. 
(3 herë)

Pastaj këndohen:

PASVARGJET

T.T.II. Ngjalljen tënde të Shenjtë o Zoti Krisht, 
Engjëjt’ e hymnojnë me brohori; vlerësona edhe ne 
përmi dhenë sot, të të këndojmë me zëmër të paqme.
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PAS KHERIS ASKITIKON
T.T.I. Lum’ ti o jetëprurës Burim, që nëpër detet, 

me çudi ke fituar nam, në gjithë viset e botës, o Oqean 
shpirtëror, dhe ke kapërcyer, Nilin në Misir; në derdh- 
jen e hireve, u-tregove një Silloam, liqen i bukur, i 
rrethuar prej maleve, edhe more hir, si Jordani për 
vepërim; manna e shkretëtirave, që bie nga qielli, për 
çdo besnik që të lutet, pa reshtur kurrë dhe pa kursim; 
o Nën’ e bekuar, e Jesujt që na fali, mëshirë dhe shpëtim.

Ejani o besnikë këtu, le ta hymnojmë, ren’ e bukur 
të qiellit, që vesën e perëndishme, Zotin e ëmbël Jesu, 
përmi dhen’ e zbriti, për ne njerëzit; si ujë të hyjëshme, 
që përpjetë këcen me hov, nxier shkëndija plot me jetë 
dhe gjallësi, dhe flladit me hir, shkretëtirat e shpirteve; 
ujën e gjallë epnaje, që etjen ta shuajmë, me bes’ e 
shpresë vaditna, pa reshtur kurrë dhe pa kursim; o Nën’ 
e bekuar, e Jesujt që na fali, mëshirë dhe shpëtim.

Lum ti o jetëpritës Burim, që kurdoherë, na buron 
përdëllim dhe hir, shëndet edhe shërime, për çdo lën- 
gatë dhe helm, dhe për çdo shtrëngicë të besnikëve; o 
drit’ e të verbërve, o spastrim i leprozëve, barrë dhe 
ilaç, për mjerimet e trupeve; rendim pra që të gjithë 
sot, të biem mëgjunjazi, të na dhurosh përdëllimin, pa 
reshtur kurrë dhe pa kursim; o Nën’ e bekuar, e Jesujt 
që na fali, mëshirë dhe shpëtim.

LAVDI. Fryni trumbetat me brohori, edhe këceni, 
rreth Burimit të ujëve, dëfreni me tërë zëmrën, se na 
dhuron përdëllim, Kryezonj’ e Shenjtë, dhe Hyjlindëse; 
ju mbretër dhe ju barinj, dhe ju burra dhe ju o gra, ju 
o të pasur, dhe të varfër përmblidhuni, edhe lypini, tju 
dhuronjë shërim dhe hir; dritë për t’ errësuarin, dhe 
vesh për të shurdhërin, dhe për të vdekurin jetë, pa
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reshtur kurrë dhe pa kursim; o Nën’ e bekuar, e Jesujt 
që na fali, mëshirë dhe shpëtim.

TANL. Ardhi dit’ e shenjt’ e Ngjalljes............
Pastaj bëhet Përlëshimi i Pashkës. Të Prëmten, Shërbesa 

e Mëngjezit nis si pason:

DHJAKU. Beko, o Atë.
PRIFTI: I bekuar është Perëndia ynë, gjithënjë, 

tani dhe përherë dhe në jetët e jetëve.
KORI: Amin.

Pastaj këndohet tri herë Perlëshorja e Pashkës, një herë 
prej PrifUt edhe nga një herë prej të dy Valleve:

PERLESHORJA E PASHKES 
KHRISTOS ANESTI

U-ngjall nga varri Zoti Krisht, me vdekje vdekjen 
dyke shkelur, edhe të varrosurve, një jet’ u dhuroj të 
re. (3 herë)

Pastaj këndohen pa zë Troparet pasonjëse:

Passi pamë Ngjalljen e Krishtit, le ta adhurojmë 
Zotin e Shenjtë Jesu të vetëmin të pamëkatmë. E a- 
dhurojmë Kryqin tënt o Krisht, edhe e hymnojmë dhe e 
lavdërojmë Ngjalljen tënde të Shenjtë, se ti je Perëndia 
ynë, veç teje nukë njohim tjatër, dhe emërojmë emrin 
tënt. Ejani të gjithë, o besnikë, ta adhurojmë Ngjalljen 
e Shenjtë të Krishtit; se ja  ku ardhi gëzimi në tërë botën 
me anën e Kryqit. Pra e bekojmë kurdoherë Zotin, edhe 
hymnojmë Ngjalljen e tij, se duroj Kryqin për ne, dhe 
e shkeli vdekjen me vdekje. (3 herë)

Kur arthnë Gratë me Marinë përpara agimit, edhe
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e gjetnë gurin të rrugullizur, Engjëlli u tha: Si e kërkoni 
si njeri me të vdekurit, atë që rron në dritën e ameshuar? 
Rentni dhe lëçitini botës, që Zoti u-ngrit edhe e vrau 
vdekjen, se është i Biri i Perëndisë, që shpëtoj gjindjen 
e njerësve.

O i pavdekur që zbrite në varr për ne, dhe e dër- 
move Skëterren o Zot përdhe, dhe u-ngjalle si fitimtar 
o Krisht Perëndi, edhe Grave me myrra u thirre Gëzohu- 
ni, dhe u dhurove paqen e qjellit dishepujve, ti që u fale 
Ngjalljen të rënëve.

Ne varr me trup si njeri, në Ferr me shpirt e dritë 
si Perëndi, dhe në Parajsë tok me një Kusar, edhe 
ndënje mi fronin o Krisht, me Atin dhe me Shpirtin 
Shenjt, botën e mbushi i papërshkruari.

LAVDI: Si jetëprurës na u-tregua, varri yt më i 
bukur, më i ndriçim se çdo pallat mbretëror, se andej 
na lindi na buroj, o Krisht Perëndi, ngjallja dhe shpë- 
tim’ i shpirteve.

TANI: Gëzohu o banes’ e të Lartit, Virgjëreshë 
gëzohu, se na linde Zotin Krisht Perëndi, Shpëtimtarin 
e besnikëve; pra e bekuar je në mes të grave, o Zonjë 
Hyjlindëse.

KONDONJESI: Mëshiro, o Zot. (40 herë)

Lavdi Atit edhe Birit edhe Shpirtit të Shenjtë.
Tani dhe përherë dhe në jetët e jetëve, Amin.
Ti je e nderuar mi Kerubim, dhe e lavdëruar pa 

përqasje mi Serafim, ti me të vërtetë linde Fjale Perë- 
ndinë, pra ty të madhështojmë, Zonjë Hyjlindëse.

Mëshiro, o Zot. (3 herë)
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Beko, o Atë, më emrin e Zotit.
PRIFTI: I bekuar je, o Krisht o Perëndia ynë, gji- 

thënjë, tani dhe përherë dhe në jetët e jetëve.
KORI: Amin.

Pastaj thuhet Përlëshorja e Pashkës pa zë:

U-ngjall nga varri Zoti Krisht, me vdekje vdekjen 
dyke shkelur, edhe të varrosurve, një jet’ u dhuroj të 
re. ( 3 herë)

Këndimet e sipërme thuhen tërë javën e Pashkës në vëndin 
e Pasdarkave, Mesnatoreve, dhe Orëve. Në mëngjes, pas këtyre 
këndimeve, Prifti thotë me zë të lartë:

PRIFTI: Lavdi Trinisë së Shenjtë, së bashkëqën-
shime, dhe së pandarë, gjithënjë, tani dhe përherë dhe 
në jetët e jetëve.

KORI: Amin.
Pastaj këndohet Tropari i Pashkës me Vargjet edhe Kan- 

nuni i Pashkës gjer në fundin e Zbritësores VI, pastaj:

SHKURTORJA, T. T. IV 
PAS TI IPERMAKHO STRATIGO

0  Kryezonjë, Virgjëreshë dhe Hyjlindëse,
Qe na dhurove, përdëllime të panumërta,
Pa pushuar, pa kursyer, dhe buzëqeshur,
Qe na linde, Jesu Krishtin Perëndi-njeri,
Nga burimi yt flladit-më sot me hirin tënt,
Se po të thërres: Gëzohu, ujë shpëtonjëse.

SHTEPIA
Hyjlindëse Virgjëreshë, që na linde Jesunë, Fjalën
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e Perëndisë dhe Atit, forco-ma shpirtin për lavdërimin 
tënt, me ujën e Burimit Jetëpritës, se po të thërres: 
Gëzohu, ujë shpëtonjëse.

SINAKSARI

Të Prëmten e Pashkës, kremtojmë dedikatën e 
Kishës së Kryezonjës sonë dhe Hyjlindëses të Burimit 
Jetëpritës, edhe kujtojmë çudirat e sipëmatyrëshme, që 
janë bërë në këtë Kishë prej Shën Marisë.

Passi pamë Ngjalljen e Krishtit.. . .  (3 herë)
Kur u-ngrit Jesuj prej varrit......... (3 herë)

Pastaj vazhdojnë Këngët e Kanunit VII, VIII, dhe IX, 
Dërgimësorja e Pashkës, dhe e Burimit Jetëpritës:

DERGIMESORJA, T. H

Burimi i vërtetë je, Zonjë Perëndilindëse, i ujëve 
të qiellit, që lajnë çdo lëngatë dhe çdo helm, të trupeve 
dhe shpirteve, uj’ e gjall’ e shpëtimit, o Nëna e Zotit 
Krisht.

LAVDERIMET, T. T. H

Këndohen gjithësej dymbëdhjetë, domethënë katër të 
TingëUit, katër të Shën Marisë, dhe katër të Pashkës:

PAS IKOS TU EFRATHA, T. H.

Lavdërojeni me timpane dhe me vaUe; lavdërojeni me 
kordha dhe me strumenta.

Ejani tok këtu, dhe ujë nga Burimi, merrni për të 
sëmurët, afrohuni me besë, dhe hirin trashëgojeni.

Lavdërojeni me kimbale tingëllonjëse; lavdërojeni me 
kimbale brohoritëse; çdo frymë le ta lavdëronjë Zotin.
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Pusi me jetën plot, Burimi i pavdekur, dhurata dhe 
shërime, u fal të gjith’ atyre, që vijnë plot me bes’ e 
mall.

Ngrehu, o Zot, o Perëndia im; le të lartësohet dora jote; 
mos i harro të varfërit e tu në funt.

Shpirteve u jep hir, Burim’ i Virgjëreshës, dhe 
trupeve shëndetin, pra ejani të gjithë, në Kishën e 
Hyjlindëses.

Do të rrëfenj, o Zot, me tërë zëmrën time; do t’i lëçit të 
gjitha çudirat e tua.

Shtëmba me mannën plot, Burimi Jetëpritës, që na 
vadit pa reshtur, me ujën e bekuar, pra pini dhe 
shërohuni.

Pastaj Vargëzimet e Pashkës, Lavdia e Pashkës, dhe Mesha 
e Shën Joan Gojartit. Në Hyrjen këndohen Troparet e Pashkës, 
dhe në vënt të Hymmt Trishenjtor thuhet: “Sa u-pagëzuat”.

APOSTULLI

Shpirti im madhështon Zotin.
Se e hodhi syrin mi shërbëtoren e përunjur.
Këndimi prej Letrës së Palit për Filipianët.
Vëllezër, kini atë frymë, që ka patur Jesu Krishti, 

i cili kishte formën e Perëndisë, dhe ishte barabar me 
Perëndinë, po e zbriti veten e tij aqë sa mori formën e 
shërbëtorit edhe shëmbëllsinë e njeriut, edhe u-çfaq si 
njeri nga fytyra, dhe e përunji veten e tij, edhe u-tregua 
i bindur gjer në vdekje, dhe në vdekje mi Kryqin. 
Përandaj edhe Perëndia e lartësoj, edhe i dha një emër 
tjatër, që përpara ati të përgjunjen të gjithë ata, që 
janë në qjell edhe mi dhe edhe nënë dhenë, edhe çdo
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gjuhë të rrëfenjë se Jesu Krishti është Zot për lavdin’ 
e Perëndisë dhe Atit.

UNGJILLI PAS LUKAJT

Më atë kohë, Jesuj hyri në një katunt, edhe një 
grua, e quajtur Martha, e priti në shtëpinë e vetë. Edhe 
ajo kishte një motër, të quajtur Maria, e cila ndënji 
pranë këmbëve të Jesujt edhe dëgjonte fjalët e tij. 
Edhe Martha mundohej shumë dyke shërbyer, dhe 
qëndroj dhe tha: “Zot, nukë do të dish që ime-motër
më la të vetëm për të shërbyer? Pra, thuaji të më 
ndihë.” Edhe Jesuj u-përgjeq, edhe i tha: “Marthë, 
Marthë, kujdesesh edhe trubullohesh për shumë gjëra, 
po vetëm për një gjë është nevojë; dhe Maria zgjodhi 
pjesën e mirë, e cila nukë do të merret prej saj.” Dhe 
kur po thoshte ay këto, një grua prej turmës ngriti 
zërin edhe i tha. “Lum’ barku që të ka mbajtur, edhe 
sisët që ke thëthitur.” Edhe ay th a : “Jo, po lum’ ata, 
që e dëgjojnë fjalën e Perëndisë dhe e ruajnë.”

Në “Veçan Tërëshenjtën," këndohet Zbritesorja IX më 
Tingëllin e Parë:

MADHESHTIMI I MESHES 
0  ANGELLOS EVOA

Një Engjëll i thërriste, hirplotes pa pushuar: Gezohu 
Virgjëreshë, dhe prapë të them Gëzohu, se Biri y t nga varri, 
Ur-ngjall të tretën ditë.

Ndriçohu ndriçohu, qytet i ri Jerusalem, se lavdia 
e Zotit, përmi ty ka lindur sot. Valle këce, dhe gëzohu 
Sion, ti o Mari, Nën’ e Perëndisë, dëfre për Ngjalljen 
e Birit tënt.
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Në Diptiket këndohet:

PAS TIN TIMIOTERAN
T. T. II. Ujën jetëprurëse që shëron, mannën e 

bekuar, edhe vesën që na ringjall, dhe renë qjellore, 
edhe verën e Parajsës, dhe mjaltën që prej shkëmbit, 
me besë nderojeni.

KUNGATORJA
Trupin e Krishtit e kungoni, burimin e pavdekur e 

ngjëroni. Alilluia, alilluia, alilluia.
Në v'ënt të “Pamë Dritën" edhe “Emri i  Zotit,” këndohet. 

Përlëshorja e Pashkës. Në fundin e Meshës hëhet Përlëshimi 
i  Pashkës.

E DIELA E SHEN IHOMAJT
Që të Dielën e Shën Thomajt gjer në ditën e Shestjes, 

passi hekon Prifti dhe nis Mhrëmësoren, këndohet tri herë 
Përlëshorja e Pashkës, si pason:

DHJAKU: Beko, o Atë.
PRIFTI: Lavdi Trinisë së bashkëqënshime, jetë- 

bërëse dhe së pandarë, gjithënjë, tani dhe përherë dhe 
në jetët e jetëve.

KORI: Amin.
PRIFTI: U-ngjall nga varri Zoti Krisht, me vdekje 

vdekjen dyke shkelur, edhe të varrosurve, një jet’ u 
dhuroj të re.

VALLJA I: U-ngjall nga varri Zoti Krisht, me 
vdekje vdekjen dyke shkelur, edhe të varrosurve, një 
je't’ u dhuroj të re.
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VALUA II: U-ngjall nga varri Zoti Krisht, me 
vdekje vdekjen dyke shkelur, edhe të varrosurve, një 
jet’ u dhuroj të re.

Pastaj Këndonjësi ligjëron Psalmin Nistor, dhe vazhdon 
regulla e zakontë e Mbrëmësores.

THIRRTORET, T. I.

Thomaj kërkoj që ta prekte shenjën e gozhdave, 
dhe ti o Krisht e ftove, dhe durove nxonitjen, ashtu siç 
e durove Kryqin për ne, dhe varrimin e trupit tënt, pastaj 
u-ngjalle i tridiçim si Përendi, dhe u-çfaqe nër dishe- 
pujtë.

Thomaj provoj me dyshimin çudit’ e Zotit Krisht, 
se si në Ferrin zbriti, dhe u-ngjall i tridiçim, se duarte ia 
pa i preku me gisht, mun në shënjat e gozhdave, e pa 
dhe brinjën e çpuar pashpirtërisht, nga e cila rrodhi uj’ 
e gjak.

Kur ishin mbledhur të gjithë, pas kryqësimit tënt, 
Shën Apostujt’ e trëmbur, derëmbyllur nga frika, pa 
pritur mun’ në mes u-çfaqe o Krisht, edhe paqen të 
gjithëve, me Shpirtin Shenjt u dhurove dhe Shën 
Thomajt, ia tregove shenjat faqeza.

LAVDI DHE TANI, T. II. Pas Ngjalljes sate o 
Krisht, kur ishin mbledhur dishepujtë, edhe dyertë ishin 
të mbyllura, hyre brënda befas, dhe u qëndrove në mest, 
dhe u fale paqen të gjithëve, edhe Shën Thomaj u-bint, 
nga brinja dhe duartë e çpuara, dhe të lëçiti Perëndi dhe 
Zot, edhe Shpëtimtar të besnikëve.

PASVARGJET, T. II.
PAS IKOS TU EFRATHA

Pa dhe besoj Thomaj, që Krishti Shpëtimtari, për
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ne në varrin hyri, dhe jashtë prapë dolli, i gjallë Perëndi 
dhe Zot.

Çdo Apostull të pa, kur dyert’ ishin mbyllur, edhe 
u fale paqen, dhe u dhurove Shpirtin, për ndjesën e 
mëkatave.

0  Perëndi dhe Mbret, me sy o Krisht të pashë, me 
zëmërtë kam dashur, dhe ty të kam besuar, o ngjallës i të 
vdekurve.

LAVDI DHE TANL Paqen o Shpëtimtar, dhe 
ndjesën na dhurove, për fajet dhe mëkatat, me lutjet e 
paprera, të Zonjës dhe Hyjlindëses.

PERLESHORJA, T. R.

Kur ishe i shiluar në varrin tënt, ti o jet’ u-ngjalle 
së vdekurësh, o Krisht Perëndi; edhe kur dyert’ ishin 
mbyllur, dolle përpar’ Apostujv’ e Dishepujve, dhe për- 
sërite nër ne Shpirtin Shenjt me ata, dhe përdëllimin e 
math o Zot.

NDENJESORET, T. I.
PAS TU LITHU SFRAJISTHENTOS

Nga frika e Judenjve kur u-fshehn’ Apostujtë, edhe 
në Sion u-përmblothnë dhe dyert’ i mbyllnë; u-dolle pa 
pritur mun’ në mest, dhe paqen ua fale me gëzim, u 
pëmdave frymësimin e Shpirtit Shenjt, të lidhin edhe të 
zgjidhin, fajet edhe mëkatat përmi dhe, binde dysho- 
njësin Shën Thoma, kur të preku dhe të pa me sy, Zot i 
mëshirave.

PAS TON TAFON SU SOTIR 
U dolle mun’ në mes, kur u-mblothnë të trëmbur,
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dishepujt’ o Jesu, dhe atje u tregove, çdo shenjë të 
peronave, përmi brinjën dhe duartë, mirë po Thomaj, 
s’ u-ndoth atje me të tjerët, u thërriste pra. Në mos e 
pafsha me sytë, askurrë nuk e besonj.

LAVDI DHE TANI. Gjithajo.

PAS TON TAFON SU SOTIR

Thoma tani m’i pe, brinjën duart’ e këmbët, tani pra 
e beson, që u-ngrita nga varri, u thoshte me zë të math, 
si u-ngjall prej së vdekurësh, Zoti Jesu Krisht, gjith’ 
Apostujve të mbledhur; edhe Shën Thomaj, u-bint dhe 
thirri me besë; Ti je im Zot dhe Perëndi.

LAVDIDHE TANI. Gjithajo.

SHKALLESA KREMTORE, T. IV.
Që prej djalërisë, shumë pasione më lëftojnë. . . .

PAREVARGU

Lavdëroje Zotin o Jerusalem, adhuroje Perëndinë 
o Sion.

SHKURTORJA, T. T. IV
Thomaj me dorën trazovaçe, ta nxoniti brinjën 

jetëdhënëse, o Krisht o Perëndi, kur ishin dyertë të 
mbyllura, dhe me Apostujtë e tjerë thirri: Ti je Zoti im 
dhe Perëndia im.

SHTEPIA

Qysh nukë shkriu dora e dishepullit, kur e preku 
brinjën e zjarrtë të Zotit? Po ky hir iu-dha Thomajt, i 
eili i thirri Krishtit: Ti je Zoti im dhe Perëndia im.
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SINAKSARI

Gjthë sot, të Dielën e Dytë pas Pashkës, kremtojmë 
Tetoren e Ngjalljes dhe Prekjen e Apostullit Shën 
Thoma.

Me nërmjetimet e Apostullit Shën Thoma, o Krisht 
o Perëndi, mëshirona. Amin.

ZBRITESORET E PASHKES, T. I.

l. Dit’ e Ngjalljes sot na ndriti, ngazëllohuni pra, 
Pashka e Zotit Pashka. Se prej vdekjes në gëzim, dhe 
prej dheut lart në qjell, na shpuri me këngë mundëse 
Zoti Krisht, Shpëtimtari i shpirteve.

m. Eni pini ujë krejt të re, që s’ e nxori prej 
shkëmbit, shkopi çuditërisht, po që buron si rrëke, nga 
varri i Zotit Jesu Krisht, që jetën na shiguron.

IV. Nga fron’ i qjellit o Profet, Perëndifolës 
Abakum, eja sot me ne dhe tregona, dritën edhe En- 
gjëllin, i cili sheshit lajmëron: Sot i ka ardhur botes 
shpëtimi, se Jesu Krishti u-ngjall, si Zot dhe Perëndi.

V. Mëngoni menatë dhe eni, dhe le ti shpiem 
këndime, si myrrë Zotit në varrin, dhe do ta shikojmë 
Krishtin diellin që u dhuron, jetën dhe paqen të gjithëve.

VI. Kur zbrite gjer në funt të dheut në Ferr, dhe 
dërmove gjithë llozet e burgut, çlirove skllevet e jetëve, 
edhe pas tri ditsh, prej balenës si Jonaj, dolle jashtë nga 
varri.

VII. Tre Djemat midis flagës i mproj me shi, dhe 
vetë u-bë njeri, dhe pësoj si ne, dhe me Pësimin 
shpëtimtar, na stolisi me jetën që nukë vdes, i vetëmi 
Perëndi i bekuar, i Atërve lavdi më ty.
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VTIL Dita m’ e shkëlqyer është Pashk’ e Madhe, e 
para dit’ e javës, që mbretëron mi të gjitha, panair dhe 
kremtim, i kremtimeve dhe i panaireve. Pra sot e be- 
kojmë, për jetë Jesu Krishtin.

UNGJILLIIMENGJEZIT PAS MATTHEUT

Më atë kohë, të njëmbëdhjëtë dishepujtë vajtin në 
Galile, në malin ku i kishte porrositur Jesuj. Dhe kur e 
panë, iu-falnë, po ca dyshuan. Dhe u-afrua Jesuj, dhe u 
foli dyke thënë: “Më është dhënë e tërë fuqia mi qjellin 
edhe mi dhenë. Ecëni, pra, dhe nxënësojini gjithë kom- 
bet, dyke i pagëzuar më emrin e Atit edhe Birit edhe 
Shpirtit të Shenjtë, edhe dyke i mësuar t’i ruajnë të gji- 
tha ato, që ju porrosita. Dhe ja, unë do të jem bashkë me 
ju gjithë ditët gjer në mbarimin e jetës.” Amin.

Pastaj këndohen Madhështimet e Pashkës me Këngën IX  
të Kanunit.

DERGIMESORET, T. HI.
PAS EPESKEPSATO IMAS

Eja prek-m’i duartë, dhe shenjat e peronave, edhe 
beso-më o Thoma, që vojta për të gjithë ju; pra që të 
gjithë lidhuni, dhe Perëndin’ e gjallë, në botë lëçiteni. 
(2 herë)

Sot prënvera na gëzon, edhe krijes’ e re këcen, sot 
Krishti çeli dyertë, dhe hyri dhe qëndroj në mest. Tho- 
maj e preku dhe besoj, dhe thirri Ti je Zoti, ti je Perën- 
dia im.

LAVDERIMET, T. I. 
PAS PANEFIMI MARTIRES

Kur dolle prej varrit me lavdi, o Jesu o Perëndi,
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vulat i le të pazgjidhura, pa nonjë cen mi gur, gjithashtu 
pra hyre, nga dyert’ e mbyllura, qëndrove mun në mes të 
dishepujve, paqe dhë gas u dhe, dhe për ndjesën e 
mekatave, i dërgove, me anën e Shpirtit Senjt. (2 herë)

Thomaj që e quanin Binjak, nukë ndodhej tok me 
ta, kur u-fanese o Zoti Krisht, pra s’ e besonte dot, 
Ngjalljen e shkëlqyer, dhe u thoshte shokëve, në mos ia 
preksha vetë me gishtin tim, plagët e duarve, edhe she- 
njat e peronave, nukë bindem, që u-ngjall së vdekurësh.

Siç deshe ashtu të tha Jesuj, eja prek-më o Thoma, 
dhe ver-e dorën dhe gishtin tënt, edhe mos kij dyshim, 
që kam trup njeriu, dhe besoje shigurisht, dhe botës ia 
lëçit me dishepujtë, edhe Thomaj i tha: Zoti im dhe 
Perënëdia im, je përherë, nder edhe lavdi më ty.

LAVDI DHE TANI, T. T. H.
Tetë ditë pas Ngjalljes sate, o Mbret o Jesu Krisht, 

o Bir i vetëm i Atit, u-çfaqe nër dishepujtë, kur ishin dy- 
ertë të mbyllura, dhe u fale paqen të gjithëve; dhe dishe- 
pullit që dyshonte, ia tregove shenjat e peronave; edhe 
ay u-bint edhe th irri: O Zoti im dhe Perëndia im, lavdi 
më ty.

Doksollogji e Madhe, Përlëshorja e Shën Thomajt, pastaj
Mesha e Shën Joan Gojartit, e cila nis kështu:

DHJAKU: Beko, o Atë.
PRIFTI: E bekuar është Mbretëria e Atit edhe 

Birit edhe Shpirtit të Shenjtë, tani dhe përhërë dhe në 
jetët e jetëve.

KORI. Amin.
Pastaj këndohet Përlëshorja e Pashkës një herë prej 

Priftit edhe nga një herë prej të dy Valleve:
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PERLESHORJA E PASHKES 
KHRISTOS ANESTI

U-ngjall nga varri Zoti Krisht, me vdekje vdekjen 
dyke shkelur, edhe të varrosurve, një jet’ u dhuroj të re. 
(3 herë)

Pastaj Dhjahu thotë Litaninë e Madhe. Në Hyrjen këndo-
het:

PERLESHORJA E SHEN THOMAJT, T. R.
ESFRAJISMENU TU MNIMATOS

Kur ishe i shiluar në varrin tënt, ti o jet’ u-ngjalle 
së vdekurësh, o Krisht Perëndi; edhe kur dyert’ ishin 
mbyllur, dolle përpar’ Apostujv’ e Dishepujve, dhe për- 
sërite nër ne Shpirtin Shenjt me ata, dhe përdëllimin e 
math o Zot.

HYRTORJA E PASHKES

Nër Kishët e bekoni Perëndinë, Zotin nga burim’ 
i Israelit. Shpëtona o i Bir i Perëndisë, që u-ngjalle së 
vdekurësh, ne që të këndojmë Alilluia.

Përsëritet Përlëshorja e Shën Thomajt, pastaj këndohet:

SHKURTORJA E PASHKES, T. T. IV.

0  i pavdekur që zbrite në varr për ne, dhe e dërmove 
Skëterrën o Zot përdhe, dhe u-ngjalle si fitimtar o Krisht 
Perëndi, edhe Grave me myrra u thirre Gëzohuni, dhe u 
dhurove paqen e qjellit dishepujve, ti që u fale Ngjalljen 
të rënëve.

Pas Litanisë së Vogël, Hymni Trishenjtor, pastaj:
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APOSTULLI

Zoti ësht’ i math, edhe ka forcë të madhe.

Lavdërojeni Zotin, se ësht i mirë.
Këndimi prej Akteve të Apostujve.
Më ato ditë, Apostujtë bënë shumë shenja dhe çu- 

dira në mes të popullit. Edhe ishin që të gjithë të bash- 
kuar në portikën e Sollomonit. Edhe asnjë nga të jasht- 
mët nukë kuxonte të lidhej me ta, po populli i madhësh- 
tonte. Edhe ca më tepër shtohëshin me shumicë burra 
dhe gra, që e besonin Zotin, kështu që i nximin të sëmu- 
rët jashtë në sheshet, edhe i vinin mi shtrate dhe sofate 
që të pakën disave prej atyre tu binte përsipër hija e 
Pjetrit, kur të shkonte s’ andejmi. Gjithashtu kishte 
ardhur një shumicë nga qytetet rreth e rrotull Jerusa- 
lemit, të cilët sillnin të sëmurët edhe të demonisurit, të 
cilët shëroheshin që të gjithë. Ahere u-ngrit Kryeprifti 
me shokët, të cilët ishin nga herezia e Sadukenjve, edhe 
u-mbushnë me zëmërim, edhe i vunë duartë mi Apos- 
tujtë, dhe i mbyllnë në burgun botor. Po Engjëlli i Zotit 
i hapi dyertë e burgut natën, dhe i nxori jashtë, dhe u 
th a : “Shkoni, dhe qëndroni në tempull, dhe folini popul- 
lit të gjitha f jalët e kësaj jete.”

UNGJILLIPAS JOANIT
Këndohet Ungjilli Mëngjezor IX  (shiko Kremtoren, f. 

148-150)

Në “Veçan Tërëshenjtën,” këndohet:

MADHESTIMI, T. I.

Ty llambadhen e shkëlqyer, që na linde Zotin
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Krisht, ty lavdinë qjellore, dhe më të lartën nga të gjitha 
krijesat, të madhështojmë plot me mall.

KUNGATORJA

Lavdëroje Zotin, o Jerusalem, dhe adhuroje Perën- 
dinë, o Sion. Alilluia, alilluia, alilluia.

Në vënt të “Pamë Dritën,” këndohet:

PERLES'HORJA E PASHKES

U-ngjall nga varri Zoti Krisht, me vdekje vdekjen 
dyke shkelur, edhe të varrosurve, një jet’ u dhuroj të re.

Pas Uratës Përpara Tribunës, “Emri i Zotit,” pastaj: 

PERLESHIMI

U-ngjall nga varri Zoti Krisht, me vdekje vdekjen 
dyke shkelur, edhe të varrosurve, një jet’ u dhuroj të 
re.

Krishti, Perëndia ynë i vërtetë, që u-ngjall së vde- 
kurësh, me nërmjetimet e Shën Marisë dhe të gjithë 
Shenjtorëve, na mëshiroftë dhe na shpëtoftë si i mirë 
dhe njeridashës.

U-ngjall nga varri Zoti Krisht, me vdekje vdekjen 
dyke shkelur, edhe të varrosurve, një jet’ u dhuroj të re.

E DIELA E MYRREPRURSEVE
THIRRTORET, T. II

Këndohen dhjetë, domethënë shtatë të Tingëllit edhe tri 
të Myrrëprurseve, dyke përsëritur të parën:
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PAS IKOS TU EFRATHA, T. H

Kush na e rrugullis, nga der’ e varrit gurin? Po 
Engjëlli i ndriçim, me buj’ u thirri Grave: U-ngjall dhe 
fluturoj në qjell.

Lote dhe myrra plot, në varr i prunë Gratë; po En- 
gjëlli pyeste: Në varrin ç’ e kërçoni, të gjallin me të vde- 
kurit?

Shkoni në Galile, dishepuj si qëmoti, atje do ta 
shikoni, dhe passi ta dëgjoni, zbatoni porrosit’ e tij.

LAVDI. Trupi s’ishte në varr, dhe Gratë po 
vajtonin: Kush na e vodhi Krishtin? Mos mbani zi në 
dasmën! U-ngjall dhe fluturoj në qjell.

TANI. Ka shkuar errësir’ e Ligjës. . .  (Shiko Krem- 
toren, f. 80)

PASVARGJET, T. II

Ngjallja jote o Shpëtimtar Jesu, ndriti tërë botën 
dhe tërë krijesën, dhe e ndolli prapë njerin’ e mjerë, 
Zot i Forcave lavdi më ty.

Pdstaj Vargëzimet e Pashkës, Lavdia e Pashkës, dhe Për- 
lëshoret e Myrrëprurseve. (Shiko në Hyrjen e Meshës). Në 
Shërbesën e Mëngjezit, Ndënjësoret, Bekimtoret, Dëgjimi, dhe 
Shkallesat e Tingëllit II si të Dielat e zakonta, pastaj:

SHKURTORJA, T. II.

Passi u the Myrrëprurseve Gëzohuni, dhe e pushove 
vajtimin e stërgjyshes Eva, me Ngjalljen tënde o Krisht 
o Perëndi, i urdhërove Apostujtë të lëçitin: Shpëtimtari 
u-ngrit nga varri.
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SHTEPIA

Myrrëprurëset, kur shkonin në varrin tënt, pyesnin 
vetë veten: Cili do na e rriigullizë gurin nga varri? 
Edhe kur ngritnë sytë, panë Engjëllin, i cili u th a : Mos 
kini frikë, po shkoni dhe lajmërojini dishepujtë: Shpë- 
timtari u-ngrit nga varri.

SINAKSARI

Gjithë sot, të Dielën e Tretë pas Pashkës, krem- 
tojmë ditën e Grave të Shenjta Myrrëprurëse.

Gjithë sot, kujtojmë Josefin e Arimathisë, i cili ishte 
dishepull i fshehur.

Gjithë sot, kujtojmë edhe Nikodemin, dishepullin e 
nates.

Me nërmjetimet e Myrrëprurseve të Shenjta, o Per- 
ëndi, mëshirona. Amin.

Pastaj Zbritësoret e Pashkës, Ungjilli Mëngjezor IV (shi- 
ko Kremtoren, f. 143-4), dhe Madhështimet e Pashkës.

DERGIMESORET, T. II.
SARKIIPNOSAS

Si fjete si njeri me trup, o Mbreti yne Zoti Krisht, u- 
ngjalle të tretën ditë, dhe ngrite gjyshin Shën Adam, 
dhe e dërmove vdekjen krejt. Pashkë burim i jetës, 
shpëtim i besnikëve. (1 herë)

Pastaj dy herë kjo e Myrrëprurseve:

PAS TIS MATHITES SINELTHOMEN
Dëgjoni Myrrëprurëse, një lajmë ngazëllimi:
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Krishti e shkeli Ferrin sot, dhe na shpëtoj nga vdekja, 
pra rentni thojuni miqve, Zoti u-ngrit nga varri, edhe ju 
pret në Galile, dhe atje do ta hasni si gjithënjë, për të 
nisur punën edhe lëçitjen, në botën midis kombeve, gjer 
në mbarim të jetës. (2 herë)

LAVDERIMET, T. n.
Këndohen tetë, domethënë katër të Tingëllit edhe katër 

të Pashkës së Madhe:

Çdo frymë dhe çdo krijesë, ty të lavdëron o Zot, 
se me kryqësimin tënt e shove vdekjen krejt, dhe u 
çpalle popujve, Ngjalljen e gjithë njerësve, o Zot i 
mëshirave.

Tregoni o të pabesë, si e qysh ata qe e ruanin, e 
humpnë natën Jesunë, dhe përse vallë guri, nuk e ruajti 
dot gurin jetësor? A të varrosurin kthenani, a si të 
ngjallur adhurojeni; thoni pra tok me ne: 0  Shpëtimtar 
i zëmërdhëmpshur, o Zot lavdi më ty.

Gezohuni dhe ngazëllohuni o popuj, Engjëlli i 
qiellit që po rrinte mi varrin tënt, ay na lajmëroj edhe 
ay na th a : U-ngjall nga varri Zoti Krisht, Shpëtimtar i 
botës, dhe e mbushi gjithësinë me erë lulesh, gëzohuni
0 popuj dhe ngazëllohuni.

Engjëlli i tha Gëzohu, Shën Marisë Zonjës Hyjli- 
ndëse, dhe ardhjen tënde botës ia lajmëroj; Engjëlli 
prapë zbriti edhe gurin e varrit tënt, e rrugullizi për 
Ngjalljen e ndriçime. Kështu pra ky na çeli, na lëçiti 
lajmë ngazëllimi, ay në vënt të vdekjes, të gjallë Shpë- 
timtarin na e prokllamoj, thërresim pra me zë: Mirëbërës
1 krijesës o Zot lavdi më ty.

Pastaj Vargëzimet e Pashkës, Lavdia e Pashkës, dhe Tania
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e Ditës më Tingëllin II: “Kur me myrrat u-afrmn. . .’* (shiko 
Kremtoren, f. 136). Pastaj nis Mesha si ditën e Shën Thomajt. 
Në Hyrjen këndohen:

PERLESHORET E MYRREPRURSEVE, T. H

Zbrite në vdekje dhe në varr për ne, ti o jet’ e 
pavdekshime, Ferrin të vdekur e shtrive ti, kur shkrep- 
ëtive si Perëndi; edhe kur i ngrite nga fundet e dheut 
që të gjithë të vdekurit, Forcat Engjëllore lart në qjell 
thërrisnin me zë të math: Jetedhënës Jesu, Zoti ynë 
lavdi më ty.

LAVDI. Bujari Shën Josef, passi e zbriti trupin 
tënt, prej Kryqit të Çëmuar, e vuri në savan, të bardhë 
midis myshkeve, edhe me vaje e vëndosi në varr të ri.

TANI. Grave me myrra dhe me vaj, përpara varrit 
u qëndroj, një Engjëll që u thoshte, se myrrat u përkasin 
vetëm të vdekurve, po Krishti u-ngrit si Perëndi, prej 
vedkjes aspak s’ u-nga. U-ngjalle o Zoti Krisht, dhe 
botës i fale mëshirë dhe shpëtim.

Hyrtorja dhe Shkurtorja e Pashkës, Hymni Trishenjtor, 
dhe pastaj:

APOSTULLI

Zoti është forca ime dhe mprojtja ime.
Zoti më mundoj dhe më arësoj.
Këndimi prej Akteve të Apostujve.
Më ato ditë, si u-shtuan dishepujtë, u-bë një qarje 

prej Helenistëve kundër Hebrenjve, se lihëshin mënjanë 
të vejat e tyre në shërbimin e përdiçim. Edhe të Dymbë- 
dhjetët e ftuan shumicën e dishepujve, dhe u thanë:
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“Nuk ësht e pëlqyer që ne ta lemë fjalën e Perëndisë. 
dhe të shërbejmë në tryezat. Zgjithni pra, o vëllezër, 
shtatë veta prej jush, të frymësuar prej Shpirtit të Shenj- 
të, të cilët të kenë rekumandata të mira, dhe të cilët 
t’i vëndosim për këtë detyrë, edhe ne të shikojmë shërbe- 
sën e faljes dhe të predikimit.” Edhe ky proponim u- 
pëlqye prej të gjithëve me një zë; edhe zgjothnë Stef- 
anin, një burrë plot me besë dhe me Shpirt të Shenjtë, 
dhe Filipin, dhe Prokorin, dhe Nikanorin, dhe Timonin, 
dhe Parmenanë, dhe Nikollin, një proselit Antiokas, të 
cilët i nxuarnë përpara Apostujve; edhe këta, passi u- 
falnë, u vunë duartë mi kokën. Edhe fjala e Perëndisë 
përhapej, edhe numri i dishepujve rritej shumë; edhe 
një shumicë e madhe prej Priftërinjve e dëgjonin besën.

UNGJILLI PAS MARKUT

Më atë kohë, Josefi nga Arimathia, i cili ishte dish- 
epull i Jesujt, po i fshehur nga frika e Judenjve, iu-lut 
Pillatit që ta ngrente trupin e Jesujt. Edhe Pillati i dha 
leje. Ardhi pra, dhe e ngriti trupin e Jesujt. Ardhi edhe 
Nikodemi, ay që i kishte vajtur Jesujt një natë më parë, 
edhe pruri smirnë dhe allojë të përzier nja një qint litra. 
Pra, e muarnë trupin e Jesujt, edhe e pështuallnë me 
pëlhura dhe me aroma, siç e kanë zakon të varrosin 
Judenjtë. Edhe në vëndin ku u-kryqësua ishte një 
kopsht, edhe në kopshtin ishte një varr i ri, në të cilin 
nuk ishte varrosur tjatër njeri. Atje, pra, e vëndosnë 
Jesunë nga shkaku i së Premtes së Judenjve, se varri 
ishte afër.

Edhe passi shkoj e Shtuna, Maria Madalena dhe 
Maria e Jakobit edhe Salloma kishin blerë arroma që 
të vinin edhe ta lyenin trupin e Jesujt. Edhe shumë
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menatë, më të lindur dielli, ditën e parë të javës, po 
venin në varrin, dhe po thoshin me veten e tyre: “Kush 
do na e rrugullizë gurin prej derës së varrit?” Edhe kur 
ngritnë sytë, panë se guri ishte rrugullizur edhe guri 
ishte fort i math. Edhe kur hynë brënda në varrin, panë 
një djalosh, të veshur me një stoli të bardhë, që rrinte më 
të djathtë, edhe u-çuditnë. Po ay u tha: “Mos u-çuditni. 
Kerkoni Jesunë e kryqesuar prej Nazaretit; u-ngjall, 
nuk është këtu; ja vëndi, ku e kishin vënë. Po ecëni, dhe 
u thoni dishepujve të tij dhe Pjetrit që shkoj edhe ju 
pret në Galile; atje do ta shikoni, sikundër ju ka thënë.” 
Dhe ato duallnë me vrap, edhe iknë nga varri; edhe ishin 
të trëmbura dhe të habitura, dhe nuk i thanë njeriu 
gjësendi, se kishin frikë.

Në “Veçan Tërëshenjtën,” këndohet Zhritësorja IX me 
Tingëllin Tërthor të Parë:

MADHESHTIMI I MESHES 
0  ANGELLOS EVOA

Një Engjëll i thërriste, hirplotes pa pushuar: Gëzohu Vir- 
gjëreshë, dhe prapë të them Gëzohu, se Biri yt nga varri, u- 
ngjall të tretën ditë.

Ndriçohu, ndriçohu, qytet i ri Jerusalem, se lavdia e 
Zotit, përmi ty ka lindur sot. Valle këce, dhe gëzohu Sion, 
ti o Mari, Nën’ e Perëndisë, dëfre për Ngjalljen e Birit 
tënt.

KUNGATORJA

Trupin e Krishtit e kungoni, burimin e paVdekur 
e ngjëroni. Alilluia, alilluia, alilluia.

Në vënt të “Pamë Dritën,” këndohet Përlëshorja e Pashkës:



334 PESEDHJETORJA

KHRISTOS ANESTI

U-ngjall nga varri Zoti Krisht, me vdekje vdekjen 
dyke shkelur, edhe të varrosurve, një jet’ u dhuroj të 
re. (3 herë)

Pas Urates Përpara Tribunës këndohet:

Emri i Zotit qoftë i bekuar që tani dhe gjer më 
jetë. (3 herë)

PërlësMmi i Pashkes.

E DIELA E ULOKUT

THIRRTORET, T. III

Këndohen dhjetë, domethënë shtatë të Tingëllit, edhe dy 
të Ulokut, dyke përsëritur të parën, në Tingëllin T:

0  Krisht mëshirëplot, që gatove njerinë me dorën 
tënde, ardhe në botë për të shëruar të sëmurët. E ngrite 
Ulokum në Liqen të Dhënve, e shërove Gjakrjedhurën, 
e mëshirove Kananeanën, e dëgjove lutjen e Kryeqi- 
ndësit. Përandaj pra të thërresim: 0  Zot i gjithëfu- 
qishim lavdi më ty. (dy herë)

Uloku i vdekur i pavarrosur, kur të pa të thirri o 
Zot: Kij mëshirë për mua, shtrati m’ u-bë varr, se ti je 
burimi i shërimeve; o Zot i gjithëfuqishim lavdi me ty.

LAVDI, T. T. I. U-ngjit Jesuj në Jerusalem, në 
Liqenin e Dhënve, ku gjeti një Ulok, të dergjur prej 
vjetesh, edhe si mjek i shpirteve dhe i trupeve i tha: 
Ngrer-e shtratin dhe barit, dhe leçit fuqinë time, dhe 
përdëllimin e math.
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TANI, T. III. Sa po çuditemi, për lindjen tënde me 
nam . . . (shiko Kremtoren, f. 87)

PASVARJET, T. III

Me pësimin tënt o Krisht, erre dritën e diellit, dhe 
kur u-ngjalle prej së vdekurësh, përhape gëzim kudo, 
prit-i pra mirësisht, hymnet që blatojmë plot me bes’ e 
mall.

Pastaj këndohen Vargëzimet e Pashkës, Lavdia e Pasihkës, 
dhe Përlëshoret e Tingëllit III, Në Shërbesën e Mëngjezit, Ndë- 
njësoret, Dëgjimi, dhe Shkallesat e Tingëllit III. Pastaj:

SHKURTORJA, T. IH 
PASIPARTHENOS SIMERON

Shpirtin tim o Zoti Krisht, që u-sëmur nga mëkatat, 
edhe dergjet si ulok, anës liqenit i shtrirë, ngrer-e ti, 
me forcën tënde të perëndishme, si një mjek, qe i shëron 
të sëmurët, të thërres me mall dhe besë: 0  Zot i dhëm- 
pshur, nder dhe lavdi më ty.

SHTEPIA

0  Jesu Perëndi, që e mban në dorë tërë botën, i 
bashkëpanismë me Atin, dhe bashkëzotëronjës i gji- 
thësisë me Shpirtin Shenjt, u-çfaqe si njeri, dhe shërove 
të sëmurët, edhe ndriçove të verbërit, edhe ngrite ulokët. 
Përandaj pra të thërresim: 0  Zot i dhëmpshur, nder 
dhe lavdi më ty.

SINAKSARI

Gjithë sot, të Dielën e Katërtë pas Pashkës së Ma-
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dhe, kujtojmë çudinë e Ulokut, që bëri Krishti në Liqenin 
e Silloamit.

Me dhëmpshërinë tënde të pamatur, o Krisht, o 
Perëndia ynë, mëshirona. Amin.

Zbritësoret e Pashkës, Ungjilli Mëngjezor V (shiko Kreni- 
toren, f. 144-6), dhe Madhështimet e Pashkës, pastaj:

DERGIMESORET, T. II 
SARKIIPNOSAS

Si fjete si njeri me trup, o Mbreti yne Zoti Krisht, 
u-ngjalle të tretën ditë, dhe ngrite gjyshin Shën Adam, 
dhe e dërmove vdekjen krejt. Pashkë burim i jetës, 
shpëtim i besnikëve.

PAS TIS MATHITES SINELTHOMEN

Qëndroj Jesuj në një liqen, të quajtur të Dhënve, 
e pa Ulokun mi një shtrat, pa nonjë shpresë fare, dhe 
vajti dhe e pyeti, a e deshte shëndetin, e dua tha ay me 
gas, pra Jesuj menjëherë e urdhëroj, ta ngrente shtratin 
edhe të shkonte, dhe të mos mëkatonte më, dhe ta shpë- 
tonte shpirtin.

LAVDERIMET, T. HI

Këndohen tetë, domethënë katër të Tingëllit III, katër të 
Pashkës së Madhe, pastaj:

LAVDI, T. T. IV. Ulokun nuk e shëroj liqeni, po 
fjala jote o Zot, se zëri yt i mprehtë, ia preu vargonjtë, 
dhe ia çliroj trupin, pas mëshirës sate, lavdi më ty.

TANI, T. T. I. Ardhi dit’ e Ngjalljes . . .
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Doksollogjia e Madhe, dhe Mesha e Shën Joan Gojartit. 
Në Hyrjen Përlëshorja e Pashkës, e Tingëllit, Hyrtorja dhe 
Shkurtorja e Pashkës, Hymni Trishenjtor, dhe pastaj:

APOSTULLI

Këndojeni Perëndinë tonë, këndojeni.

Te gjithë kombet, trokisni duartë.
Kendimi prej Akteve të Apostujve.
Më ato ditë, tek po shkonte Pjetri nëpër gjithë ato 

vise, zbriti edhe në Shenjtorët, që banonin në Lyddë. 
Edhe atje gjeti një njeri, të quajtur Enea, i cili ishte 
ulok, edhe dergjej në shtrat që prej tetë vjetesh. Edhe 
Pjetri i tha: “Enea, Jesu Krishti të shëron. Ngrehu dhe 
shtroje shtratin.” Edhe ay u-ngrit menjëherë.

Edhe në Joppë ishte një dishepulleshë, e quajtur 
Tabitha, e cila e kthyer domethënë Kaprollë. Kjo grua 
kishte bërë shumë vepra të mira dhe elmosha. Edhe 
rastisi që ato ditë u-sëmur, edhe vdiq; edhe passi e lanë 
e vëndosnë në një dhomë të sipërme. Edhe meqënëaë 
Lydda ishte afër Joppës, edhe dishepujtë dëgjuan që 
Pjetri ndodhej atje, dërguan dy njerës, edhe iu-lutnë të 
shkonte gjer tek ata pa vonesë. Edhe Pjetri u-ngrit 
edhe vajti me a ta ; edhe kur arriu, e shpunë në dhomën 
e sipërme; edhe te gjitha të vejat iu-afruan, dyke qarë 
dhe dyke treguar robat edhe këmishët, të cilat u kishte 
bërë Kaprolla, kur ishte e gjallë. Po Pjetri i nxori të 
gjitha jashtë, dhe ra më gjunjë, dhe u-fal. Pastaj u- 
kthye nga kufoma, dhe i th a : “Tabitha, ngrehu.” Edhe 
ajo i çeli sytë, dhe kur e pa Pjetrin, u-ngrit, edhe ndënji. 
Edhe Pjetri i dha dorën, edhe e ngriti; edhe i thirri 
Shenjtorët edhe të vejat, edhe ua tregoj të gjallë. Edhe
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kjo u-bë e njohur në tërë Joppën, edhe shumë e besuan 
2otin.

UNGJILLI PAS JOANIT

Më atë kohë, Jesuj u-ngjit në Jerusalem. Dhe ishte 
në Jerusalem një liqen pranë Tregut të Dhënve, që 
quhej Hebraisht Bethesda, dhe që kishte pesë kamare. 
Nër ato ishin shtrirë një shumicë e madhe prej të sëmur- 
ësh, të verbërësh, të çalësh, të fishkurësh, që prisnin lë- 
vizjen e ujit. Se një Engjëll zbriste më një kohë në liqen, 
dhe e trubullonte ujën; dhe i pari, që hynte pas trubull- 
imit të ujit, shërohej nga çdo sëmundje që kishtë. Edhe 
ishte atje një njeri i sëmurë që prej tridhjetë e tetë 
vjetesh. Edhe Jesuj, kur e pa të shtrirë, edhe mori vesli 
që vuante kështu prej shumë kohe, e pyeti: “A do të 
shërohesh?” Edhe i sëmuri iu-përgjeq: “O Zot, nukë 
kam njeri, i cili të më hedhë në liqen, kur trubullohet 
uja, edhe gjer sa të vete unë, një tjatër zbret përpara 
meje.” Edhe Jesuj i tha: “Ngrehu, merr-e shtratin mi 
supet, edhe barit.” Edhe menjëherë i sëmuri u-shërua, 
edhe e ngriti shtratin edhe bariti. Edhe ishte e Shtunë 
atë ditë. Judenjtë, pra, i thoshnin të shëruarit: “Sot
ësht e Shtunë; është kundër ligjës ta ngresh shtratin.” 
Edhe ay u-përgjeq: “Ay, që më shëroj, ay më tha, 
‘Merr-e shtratin mi supet, edhe barit.’” Ahere ata e 
pyetnë: “Cili ësht ay njeri, që të tha, ‘Merr-e shtratin mi 
supet edhe barit.’ ” Po i shëruari nuk e dinte cili ishte, se 
Jesuj kishte shkuar jashtë midis gjiindjes, që ndodhej 
atje. Pastaj Jesuj e gjeti një herë tjatër në Shenjtëror- 
en, edhe i th a : “Shiko, tani që u-shërove, mos mëkato më, 
që të mos të ngjanjë nonjë më e këqë.” Edhe njeriu 
shkoj, edhe i lajmëroj Judenjtë që Jesuj ishte ay, që e 
kishte shëruar.
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Pastaj Mesha vazhdon dhe mbaron si të Dielën e Myrrë- 
prurseve.

E DIELA E SAMARITANES
THIRRTORET, T. IV

Këndohen dhjetë, domethënë katër të Tingëllit IV, tri të 
Mespesëdhjetores, dhe tri të Samaritanes:

PAS IKOS TU EFRATHA, T. H

Mezi i ditëve, nga Pashka në Rushajet, na ndriti me 
shkëlqimet, që kanë që të dyja, për shpirtet e besnikëve.

Mali Sion shkëlqen, nga drit’ e Ngjalljes sate, se kjo 
e shoj mallkimin, për krimën që të vranë, stoliset pra dhe 
brohorit.

Ja  ku vjen Shpirti Shenjt, Ngushëllimtari ynë, ka 
shkuar gjysm’ e kohës, nga Kryqi dhe nga Ngjallja, 
Rushajet vijnë pritini.

Ndënje në një burim, Burim i ameshuar, dhe ujë po 
kërkonje, nga një Samaritane, o uj’ e gjall’ e qiellit.

Nem ujën që këcen, në jetë t’ ameshuar, ta pi të 
mos kem etje, Samaritanja thoshte, o Zoti Krisht o Shpe- 
timtar.

Qysh me një grua flet, me një Samaritane, për ujë 
si i lutesh, o Zot i tërë botës, Burim i gjithë ujëve!

LAVDI. Vajte në Samari, në pusin e Jakobit, mëka- 
tat na i lave, dhe jetën na dhurove, Parajsën e Shenj- 
torëve.
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TANI, T. IV. Stërgjysh’ i Krishtit Profeti Shën Da- 
vid . . . .  (Shiko Kremtoren, f. 95)

PASVARGJET, T. IV

Zoti Krisht që u-ngjite përmi Kryq, dhe e shove 
mallkimin e stërgjyshërve, edhe zbrite në Skëterrën, dhe 
çlirove të burgosurit prej jetëve, dhe u dhurove njerësve 
paprishjen, hymnojmë pra dhe lavdërojmë, Ngjalljen 
tënde shpëtimtare dhe jetëbërëse.

Pastaj Vargëzimet e Pashkës, Lavdia e Pashkës, Përlë- 
shorja e Tingëllit IV dhe e Mespesëdhjetores. Në Shërbesën e 
Mëngjezit, Ndënjësoret, Dëgjimi, dhe ShkaUesat e Tingëllit IV, 
■pastaj:

SHKURTORJA, T. T. IV

Ardhi me besë në burimin tënt, Samaritanja edhe ty 
të pa, o uj’ e shenjt’ o Zoti Krisht, o Perëndi o Shpëtim- 
tar, dhe kungoj dhe fitoj Mbretërin’ e qiellit, dhe Paraj- 
sën e Shenjtorëve.

SHTEPIA

Ejani ta këndojmë Ungjillin e Shën Joanit, edhe t’i 
studiojmë ngjarjet mistike të Samarisë, ku kërkonte ujë 
prej një gruaje Zoti i ujëve të botës, që rri mi fronin me 
Atin dhe me Shpirtin e Shenjtë; se ardhi t’i shpëtonjë 
mëkatarët, edhe t’u dhuronjë Mbretërin’ e qiellit, dhe 
Parajsën e Shenjtorëve.

SINAKSARI

Gjithë sot, të Dielën e Pestë pas Pashkës së Madhe, 
kremtojmë ditën e Samaritanes.
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Me nërmjetimet e Dëshmores sate Fotini, o Krisht, 
o Perëndi, meshirona. Amin.

Zbritësoret e Pashkës, Ungjilli Mëngjezor VII (shiko 
Kremtoren, f. 147-8), dhe Madhështimet e Pashkës, pastaj:

DERGIMESORET, T. II 
SARKI IPNOSAS

Si fjete si njeri me trup, o Mbreti ynë Zoti Krisht, 
u-ngjalle të tretën ditë, dhe ngritë gjyshin Shën Adam, 
dhe e dërmove vdekjen krejt. Pashkë burim i jetës, 
shpetim i benikëve.

TIS MATHITES SINIELTHOMEN

Në Samari o Shpëtimtar, në pusin e Jakobit, ujë kër- 
konje si njeri, nga një grua e mjerë, o pus i ujës së botës, 
dhe i dhurove ujën, e gjallë të Shenjtorëve, dhe ajo e 
kungoj edhe trashëgoj, lumërit’ e jetës së ameshuar, ku- 
rorën e Dëshmorëve, dhe Parajsën e Krishtit.

Arriu mez’ i ditëve, nga Pashka e bekuar, gjer ditën 
e Rushajeve, dhe Jesuj predikonte, me parabolla në tem- 
pull, dhe u thoshte atyre, që kishin etje shpirtërisht: Eni 
merrni një ujë nga pusi im, dhe ahere etje s’ kini askurrë, 
se është uja që këcen, në jetën e pasosur.

LAVDERIMET, T. IV

Këndohen tetë, domethënë katër të Tingëllit edhe katër 
të Pashkës së Madhe, pastaj:

LAVDI, T. T. H. Kryeburimi i jetës, Jesuj Shpëtim- 
tari ynë, qëndroj pranë burimit të Jakobit, edhe lypte ujë
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nga një grna Samaritane, edhe i dhuroj ujën e jetës së 
pasosur, edhe ajo lëçiti dhe thirri: Ejani dhe shikoni 
Perëndinë, që ardhi për të shpëtuar njerëzit.

TANI, T. T. I. Ardhi dit’ e shenjt’ e Ngjalljes . . .
Doksollogjia, pastaj nis Mesha. Në Hyrjen këndohen:

PERLESHORJA E TINGELLITIV

Kur me gas mësuan Ngjalljen prej varreve, Dishe- 
pulleshat e Zotit dhe Shpëtimtarit prej Engjëllit, ahere 
hothnë tej dënimin e stërgjyshërve, dhe Apostujve u 
thoshnin dhe mburrëshin: U-shkel prej Zotit Ferr’ i zi, 
dhe Krishti nga varri u-ngjall, dhe njerësve u fali përdë- 
llimin e math.

PERLESHORJA E MESPESEDHJETORES, T. T. IV

E kremtja mezin arrin, dhe etje ka shpirti im, ti pra 
derth-ma shirin e shpresave, se të gjithë të mjerët ti i 
fton: Kush ka etje le të vinjë t’i jap ujë. Ti o jet’ e burim, 
o Krisht Perëndi lavdi më ty.

Hyrtorja dhe Shkurtorja e Pashkës, Hymni Trshenjtor, 
dhe pastaj:

APOSTULU

Sa të mëdha janë veprat e tua, o Zot.
Bekoje Zotin, o shpirti im.
Këndimi prej Akteve të Apostujve.
Më ato ditë, Apostujtë, të cilët ishin përndarë nga 

ndjekja kundër Stefanit, shkuan gjer në Fenikë dhe në 
Kyprë dhe në Antioki, edhe nuk e lëçitnë fjalën veçse
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nëpër Judenjtë vetëm. Edhe disa prej atyre ishin Kyp- 
rianë dhe Kirineas, të cilet arthnë në Antioki, dhe u folnë 
Helenistëve, dhe u predikuan Jesu Krishtin. Edhe dora 
e Zotit ishte me ata; edhe një numër i math besuan, 
dhe u-kthyen më Zotin. Edhe këto lajmë arrinë në veshin 
e besnikëve të Kishës së Jerusalemit; edhe këta dërguan 
Barnabën që të shkonte gjer në Antioki; i cili, kur vajti 
dhe e pa hirin e Zotit, u-gëzua, dhe i eksortonte të gjithë 
të qëndronin më Zotin me tërë zëmrën; se ishte njeri 
i mirë, plot më besë dhe me Shpirt të Shenjtë; dhe u- 
shtua mjaft popull më Zotin. Dhe Barnaba shkoj në 
Tarsë që të kërkonte Saulin; edhe si e gjeti, e pruri në 
Antioki. Edhe për një mot të tërë mblidhëshin në 
Kishë, dhe mësonin një shumicë populli. Edhe dishe- 
pujtë u-quan të Krishterë për herën e parë në Antioki. 
Edhe një prej atyre, i quajtur Agab, u-ngrit edhe 
parëtha me anën e Shpirtit të Shenjtë që do të ngjante 
një zi e madhe në tërë botën, e cila me të vërtetë ngjau 
në ditët e Kesar Klaudit. Ahere dishepujtë vëndosnë, 
sipas fuqisë cilido, tu dërgonin ndihma vëllezërve, që 
ba'nonin në Jude; edhe këtë e bënë, edhe i dërguan me 
dorën e Barnabës dhe të Saulit.

UNGJILLI PAS JOANIT

Më atë kohë, Jesuj vajti në një qytet të Samarisë, 
të quajtur Sihar, afër arës, të cilën Jakobi ia kishte 
dhënë të birit Josef; edhe atje ishte pusi i Jakobit. Jesuj, 
pra, i lodhur nga udhëtimi, ndënji pranë pusit; edhe ora 
ishte nja gjashtë. Edhe një grua prej Samarisë ardhi 
për të marrë uje. Edhe Jesuj i tha: “Nem të pi.” Se dish- 
epujtë e tij kishin shkuar në qytet për të blerë të ngrëna. 
Edhe gruaja Samaritane i th a : “Qysh ti, që je Judean,
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më kërkon ujë mua, që jam një grua Samaritane? Se Ju- 
denjtë nukë kanë marrëdhënie me Samaritanët.” Edhe 
Jesuj u-përgjeq edhe i tha: “Po ta dinje dhuratën e Per- 
ëndise edhe cili është ay, që të thotë, ‘Nem të pi’, do t’i 
kërkonje ti, edhe ay do të jipte ujën e gjallë.” Edhe grua- 
ja i tha: “0  Zot, po ti nukë ke kovë, edhe pusi ësht i 
thellë; pra, qysh do ma japësh ujën e gjalle? Apo mos je 
më i math se Jakobi, ati ynë, i cili na e ka dhënë këtë pus, 
prej të cilit ka pirë ujë ay vetë, dhe të bijtë, dhe ba- 
gëtitë e tij.” Edhe Jesuj u-përgjeq edhe i tha: “Ay, që 
pi nga kjo ujë, do të ketë etje prapë; po ay, që pi nga 
uja ime, nukë do të ketë etje për jetë; se uja, që do t’i 
jap unë, do të bëhet një burim, që këcen në jetën e ame- 
shuar.” Edhe gruaja i tha: “Zot, nema këtë ujë, që të 
mos kem etje më, edhe të mos vinj këtu për të marrë 
ujë.” Edhe Jesuj i tha: “Shko, thirr-e burrin, edhe eja 
këtu.” Edhe gruaja u-përgjeq edhe i tha: “Nukë kam 
burrë.” Edhe Jesuj i tha: “Mirë thua, se pate pesë burra, 
edhe ay, që ke tani, nukë është burri yt; këtu fole të 
vërtetën.” Edhe gruaja i th a : “Zot, e shoh që je profet. 
Tani, atërit tanë kanë adhuruar në këtë mal, po ju thoni 
se vëndi, ku duhet adhuruar, është Jerusalemi.” Edhe 
Jesuj i tha: “Moj grua, beso-më që vjen ora, kur do mos 
e adhuroni Atin as në këtë mal as në Jerusalem. Ju a- 
dhuroni atë, që nuk e njihni; ne adhurojmë atë që e njo- 
him; se shpëtimi vjen prej Judenjve. Po vjen ora, dhe 
tani është, kur adhuronjësit e vërtetë do ta adhurojnë 
Atin me Shpirtin dhe me të vërtetën, se Ati kështu i do 
adhuronjësit. Perëndia është Shpirt, edhe adhuronjësit e 
tij duhet ta adhurojnë me Shpirtin dhe me të vërtetën.” 
Edhe gruaja i tha: “E di që vjen Mesia, i quajtur Krisht; 
pra, kur të vinjë, ay do na i thotë të gjitha.” Edhe Jesuj 
i tha: “Unë, që të flas, jam.”
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Edhe mi këtë e sipër arthnë dishepujtë e tij, dhe 
u-çuditnë që po fliste me një grua, po asnjë nuk e pyeti: 
“Ç’ kërkon, a përse flet me atë?” Gruaja, pra, e la shtëm- 
bën, edhe shkoj në qytet, edhe u tha njerësve: “Eni të 
shikoni një njeri, i cili m’i tha të gjitha sa kam bërë; 
vallë mos është ky Krishti?” Edhe ata duallnë prej qyte- 
tit, edhe vinin tek ay. Edhe në atë mes, dishepujte i lutë- 
shin, edhe i thoshin: “Rabbi, haj.” Po ay u tha: “Unë 
kam një të ngrënë, të cilën ju nuk e dini.” Dishepujtë, 
pra, thoshin me njërjatrin: “Mos i ka sjellur njeri për 
të ngrënë?” Edhe Jesuj u tha: “E ngrëna ime është të 
bënj dëshirën e ati, që më ka dërguar, edhe tja mbaronj 
punën. A nukë thoni që duhen edhe katër muaj, edhe 
pastaj vjen të korrët? Ja ku ju them, ngrerini sytë, dhe 
shikoni arat, se u-zbarthnë dhe duhen korrur. Edhe ay, 
që kor, merr rogë, dhe mbleth pemë për jetën e ameshu- 
ar; që të gëzohen tok edhe ay, që mbiell, edhe ay, që kor. 
Se, sa për këtë gjë, ësht e vërtetë se tjatër mbiell, dhe 
tjatër kor. Unë ju dërgova të komi atë, për të cilën nukë 
jini munduar; të tjerë janë munduar, edhe ju kini përfi- 
tuar nga mundimi i tyre. Edhe shumë Samaritanë prej ati 
qyteti e besuan për fjalën e gruas, e cila dëshmonte q ë : 
“M’i tha të gjitha sa kam bërë.” Kur i arthnë, pra, Samar- 
itanët i lutëshin të qëndronte me ata; edhe mbeti atje 
dy ditë. Edhe shumë më tepër besuan për fjalën e tij, 
edhe i thoshin gruas që: “Nuk e besojmë tani për fjalën 
tënde, se e dëgjuam vetë, dhe e dimë që ky është me të 
vërtetë Krishti, Shpëtimtari i botës.”

Pastaj Mesha vazhdon dhe mbaron si të Dielën e Myrrë-
prurseve.
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E DIELA E TE VERBERIT

THIRRTORET, T. T. I.

Këndohen dhjetë, domethënë shtatë të Tingëllit T. T. I, edhe 
dy prej të Verberit, dyke përsëritur të parën:

PAS IKOS TU EFRATHA, T. H

Vallë pse jam pa sy? Nga faje prindërsh nofta? I 
verbëri pyeste, dhe Krishti i përgjigjej: Kështu fitonj 
iavdi me ty. (2 herë)

“Lahu në Silloam, dhe sytë do të çelen! E bëra dhe 
shikova, dhe Krishtin lavdërova, si mjek të mëkatarëve.

“LAVDI. “A më beson tani?” E gjeti e pyeti, në 
Shenjtëroren Krishti, i verbëri përgjigjet: “Besonj që 
vetë Krishti je.”

TANI, T. T. I. Tej në Det të Kuq një herë. . .  (Shiko 
në Kremtoren, f. 103)

PASVARGJET, T. T. I.

O i mëshiruar Jesu Perëndi, që nukë je ndarë nga 
Trinia, ty të madhështojmë dhe të falemi, se ke duruar 
Kryq dhe vdekje mi dhenë, për ne o Zoti Krisht, njeri- 
dashës lavdi më ty.

Pastaj këndohen Vargëzimet e Pashkës, dhe Lavdia e ditës:

LAVDI, T. T. IV. O diell mëndor i drejtësisë, o 
Krisht o Perëndi, që ia çele sytë të verbërit prej lindjes, 
ndriçonaji sytë e shpirtit edhe neve, tregona bij të dritës. 
se thërresim me besë: Njeridashës lavdi më ty.
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TANI, T. T. I. Ardhi dit’ e shenjt’ e Ngjalljes . . . .
Pastaj Përlëshoret e Tingëllit. Në Shërbesën e Mëngjezit, 

Ndënjësoret, Dëgjimi, dhe Shkallesat e Tingëllit, pastaj:

SHKURTORJA, T. IV.

PAS EPEFANIS SIMERON

I verbuar plotërisht, nga syt’ e shpirtit, ty të vinj 
o Krishti im, posi i Verbëri n’ Ungjill, dhe i penduar 
thërres me lot: Ndrit-më në t’ errët, o drita e qiellit.

SHTEPIA

Dhuro-më dritën e urtësisë, o Krisht o Perëndi, që ta 
tregonj çudine e të Verbërit, të cilit ia çele sytë, edhe 
të thirri me besë: Ndrit-më në t’ errët, o drita e qiellit.

SINAKSARI

Gjithë sot, të Dielën e Gjashtë pas Pashkës, krem- 
tojmë çudinë e të Verbërit prej Lindjes, që bëri Zoti 
dhe Perëndia dhe Shpëtimtari ynë Jesu Krisht.

Me dhëmpshërinë e pakufishme, o dritëdhënës 
Krisht, o Perëndia ynë, mëshirona dhe shpëtona. Amin.

ZBRITESORET, T. T. I.
TO SOTIRI THEO

L Shpëtimtar Perëndi, që nga deti në stere, përtej 
e shpure tërë popullin, dhe ushtërin’ e Faraonit e përm- 
byte krejt, të hymnojmë besërisht, o Zot lavdi më ty.

III. 0  Zoti Krisht me forcën, e Kryqit të Çemuar
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mëndjen ma ndriço, që ta hymnonj dhe ta lavdëronj, 
Shestjen tënde të çudiçime.

IV. Kam dëgjuar me gëzim, fuqin’ e Kryqit tënt 
o Zot, që Parajsën e ka çelur, edhe thirra me zë m ath: 
Zoti i fuqishim lavdi më ty.

V. Të thërresim që menatë: Zot na ndih dhe na 
shpëto, se të kemi Perëndi, veç teje s’ njohim tjatër Zot.

VI. Avush’ e zezë më rrethoj, balena për mua u-bë 
si varr, po të thirra ty o njeridashës, dhe dora jote më 
shpëtoj o Zot.

VII. Të tre Djemat i shpëtove, që në flagë të kën- 
donin, i bekuar je o Perëndi i Atërve.

VIII. Birin që lindi prej Atit, Shpëtimtarin Jesu 
Perëndi, të mishëruar në kohët e përfuntme prej Marisë 
për ne, priftërinj e hymnoni, e përmilartësoni, përherë 
dhe për jetë.

IX. Ty o Nën’ e Perëndisë përmi çdo kuptim, ty 
që linde të pakohëshim, në kohe pa tregim, po të ma- 
dhështojmë o Hyjlindëse.

Pastaj këndohet Vngjilli Mëngjezor VIII (shiko Kremtoren 
f. 1 4 8 ), dhe Madhështimet e Pashkës.

DERGIMESORET, T. H 
SARKIIPNOSAS

Si fjete si njeri me trup, o Mbreti ynë Zoti Krisht, 
u-ngjalle të tretën ditë, dhe ngrite gjyshin Shën Adam, 
dhe e dërmove vdekjen krejt, Pashkë burim i jetës, shpe- 
tim i besnikëve.

Ndriçoji syt’ e shpirtit tim, që m’ u-verbuan plotër-
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isht, nga mjegulla e mekatit, çel-i me bes’ e dashuri, shë- 
roji me përunjësi, laji me lot pendimi, o Zot i mëshirave.

LAVDERIMET, T. T. I.

Këndohen tetë, domethënë katër të Tingëllit, katër të Pash- 
kës së Madhe, pastaj:

LAVDI, T. T. IV. Kush munt t’i tregonjë, dhe kush 
munt t’i nëmëronjë çudirat e tua o Krisht? U-çfaqe në 
botë me dy natyra, si njeri dhe si Perëndi, edhe u dhu- 
rove njerësve dy shërime, se të verbërit ia çele, edhe syt’ 
e shpirtit. Përandaj ay të lavdëroj si Perëndi, që u fale 
të gjithëve përdëllimin e math.

TANI, T. T. I. Ardhi dit’ e shenjt’ e Ngjalljes . . . .

Doksollogjia e Madhe, pastaj Mesha e Shën Joan Gojartit. 
Në Hyrjen Përlëshorja e Tingëllit, Hyrtorja dihe Shkurtorja e 
Pashkës, Hynrni Trishenjtor, pastaj:

APOSTULLI

Ti, o Zot, na ruaj dhe na përkrah.

Shpëto-më, o Zot, se humbi oshënari.

Këndimi prej Akteve të Apostujve.

Më ato ditë, kur po shkonim të falëshim, na hasi 
një vajzë, e cila kishte demonin e Pythonit, edhe u 
sillte shumë fitime të zotërve të saj, dyke divinuar. Kjo 
i ra pas Palit edhe neve, dhe thërriste dhe thoshte: 
“Këta njerës janë shërbëtorë të Perëndisë së lartë, dhe 
na tregojnë udhën e shpëtimit.” Edhe këtë gjë e bëri 
disa ditë me radhë. Edhe Pali u-mërzit, edhe iu-kthye
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demonit, edhe i tha: “Të urdhëronj më emrin e Jesu 
Krishtit të dalësh prej saj.” Edhe demoni dolli më 
atë çast. Edhe të zotërit e vajzës, kur panë se u iku 
shpresa e fitimeve, e zunë Palin edhe Sillën, edhe i 
shpunë në treg përpara qeveritarëve. Edhe i prunë për- 
para gjykatësve, dhe thanë. “Këta njerës na tru- 
bullojnë qytetin, si Judenj, se lëçitin zakone, të cilat 
ne, si Romanë, nukë mundim as t’i pranojmë as t’i 
ruajmë.” Edhe turma u-sulnë kundër tyre, edhe gjyka- 
tësit i çuarnë robat, edhe urdhëruan që t’i rrihnin. Edhe 
passi i rrahnë shumë, i hothnë në burg, edhe e porrosit- 
në burgëtarin t’i ruante mirë; edhe ay, posa e mori këtë 
porrosi, i hodhi në burgun më të thellë, edhe ua lidhi 
këmbët me branga. Po nga mezi i natës, Pali dhe Silla 
falëshin edhe lavdëronin Perëndinë; edhe të burgosurit 
i dëgjonin. Edhe befas u-bë një tërmet i math, sa u- 
tronditnë themelitë e burgut; edhe menjëherë u-hapnë 
të gjitha portat, edhe u-zgjithnë vargonjtë e të gjithë- 
ve. Edhe kur u-zgjua burgëtari, edhe i pa të hapura 
portat e burgut, e nxori shpatën, edhe gatitej të vriste 
veten, dyke kujtuar që i kishin ikur të burgosurit. Edhe 
Pali i thirri me zë të math, edhe i th a : “Mos i bëj 
vetes nonjë të keqe, se që të gjithë jemi këtu.” Edhe 
ay kërkoj dritë, edhe u-sul brënda, edhe u ra nër këmbë 
Palit edhe Sillës. Edhe i shpuri jashtë, dhe u tha: 
“Zotërinj, ç’ duhet të bënj që të shpëtonj?” Edhe ata 
i thanë: “Besoje Zotin Jesu Krisht, edhe do të shpë- 
tosh ti edhe shtëpia jote.” Edhe i predikuan fjalën e 
Zotit ati edhe njerësve të shtëpisë së tij. Edhe më atë 
orë të natës ua lau plagët e rrahjeve, edhe u-pagëzua 
menjëherë ay edhe njerëzit e vetë. Edhe i shpuri në 
shtëpi, dhe u shtroj sofrën, edhe u-ngazëllua, edhe e 
besoj Perëndinë me tërë shtëpinë e vetë.
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UNGJILLI PAS JOANIT
Më atë kohë, tek po shkonte udhës Jesuj, pa një 

njeri të verbër që prej lindjes. Edhe dishepujtë e tij 
e pyetnë, dhe i thanë: “Rabbi, cili mëkatoj, ky apo
prindërit e tij, që ka lindur i verbër?” Edhe Jesuj 
u-përgjeq: “As ky mëkatoj, as prindërit e tij, po kjo 
u-bë që të çfaqen veprat e Perëndisë mi atë. Edhe sa 
është ditë, unë duhet t’i mbaronj veprat e ati, që më ka 
dërguar; se vjen nata, kur askush nukë munt të punojë. 
Sa jam në botë, jam drita e botës.” Passi tha këto fjalë, 
pështyri përdhe, bëri baltë me pështymën, edhe ia lyejti 
sytë të verbërit me baltën, edhe i tha: “Shko, lahu në 
liqenin e Silloamit,” e cila e përkthyer domethënë i 
Dërguari. Edhe i verbëri shkoj, edhe u-la, edhe u-kthye 
me sy të çelur.

Fqinjtë, pra, dhe ata, që e kishin parë të verbër 
më parë, thoshnin: “A nukë është ky, që rrinte, edhe 
lypte udhës?’ Të tjerë thoshnin q ë : “Ky është.” Të 
tjerë prapë thoshnin që: “I shëmbëllen ati.” Po ay
vetë thoshte që: “Unë jam.” Edhe ata e pyesnin: “Si 
të janë çelur sytë?” Edhe ay u-përgjeq edhe tha: “Një 
njeri, i quajtur Jesu, bëri baltë, dhe m’i lyejti sytë, dhe 
më th a : ‘Shko në liqenin e Silloamit, edhe lahu.’ Edhe 
unë shkova, edhe u-lava, edhe pashë.” Ata, pra, e 
pyetnë: “Cili është ay njeri?” Edhe ay u-përgjeq:
“Nukë di.”

Ahere ata e shpunë njerinë, që ishte i verbër më 
parë, përpara Farisianëve, se atë ditë, kur Jesuj bëri 
baltë dhe ia çeli sytë të verbërit, ishte e Shtunë. Pra, 
e pyetnë përsëri edhe Farisianët qysh iu-çelnë sytë. Edhe 
ay u-përgjeq : “Më vuri baltë mi sytë, edhe u-lava,
edhe pashë.” Edhe disa prej Farisianëve i thanë: “Ky
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njeri nuk ësht i Perëndisë, se nuk e mban të Shtunën.” 
Të tjerë thoshin: “Si munt një njeri mëkatar të bënjë 
të këtija çudira?” Edhe u-bë një çarje në mes të tyre. 
Pra, e pyetnë përsëri të verbërin: “Ti ç’ thua për atë, 
që t’i çeli sytë?” Edhe ay u-përgjeq se : “Eshtë Profet.”

Po Judenjtë nukë besonin se ay ishte i verbër edhe 
iu-çelnë sytë gjer sa thirmë prindërit e tij, edhe i pyetnë: 
“A është biri juaj ky, që thoni se ka lindur i vërbër? 
Qysh, pra, tani sheh?” Edhe prindërit e tij u-përgjeq- 
në, edhe thanë: “Dimë që ky është biri ynë, dhe që ka 
lindur i verbër, po nukë dimë qysh tani sheh, as nukë 
dimë cili ia ka çelur sytë; është i rritur nga mosha; 
pyeteni atë, edhe le tjua tregonjë ay vetë.” Edhe pri- 
ndërit e tij folnë kështu, se ndruhëshin prej Judenjve; 
se Judenjtë ishin marrë vesh që ta nximin jashtë sina- 
gojës cilindo, që do ta njihte Jesunë si Krisht. Përandaj 
prindërit e tij thanë që : “Esht i rritur nga mosha; pyeteni 
atë vetë.”

Pastaj e thirmë përsëri njerinë, që ishte i verbër, 
edhe i thanë: “Lavdi pastë Perëndia, e dimë që ay njeri 
është mëkatar.” Ay, pra, u-përgjeq, edhe tha: “Nukë 
di a është mëkatar; një gjë di vetëm, që isha i verbër, 
edhe tani po shoh.” Edhe ata e pyetnë përsëri: “Ç’ të 
bëri, si t’i çeli sytë?” Edhe ay u-përgjeq, edhe u tha: 
“Jua tregova një herë, dhe nukë më besuat. Përse doni 
tjua tregonj përsëri? Apo mos doni të bëheni edhe ju 
dishepuj të tij?” Edhe ata e shanë, dhe i thanë: “Ti 
je dishepull i tij; ne jemi dishepuj të Moisiut. Po nukë 
dimë nga është ay tjatri.” Edhe ay u-përgjeq, edhe u 
tha: “Eshtë çudi që nukë dini nga është, po ay m’i ka 
çelur sytë. Edhe e dimë që Perëndia nuk i dëgjon më- 
katarët, po i dëgjon ata, që e nderojnë, edhe ia mbaroj-
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në dëshirën. Kurrë nuk është dëgjuar më parë që di- 
kush ia çeli sytë një njeriu, që kishte lindur i verbër. 
Sikur të mos ishte njeri i Perëndisë, nukë do të muntte 
ta bënte këtë çudi.” Edhe ,ata iu-përgjeqnë dhe i tha- 
në: “Ti ke lindur në mëkata i tërë, edhe ti na jep më- 
sime?” Edhe e nxuamë jashtë. Edhe Jesuj dëgjoj që 
e nxuamë jashtë, edhe e gjeti, dhe i th a : “A e beson të 
Birin e Perëndisë?” Edhe ay u-përgjeq edhe tha: “Cili 
është, o Zot, që ta besonj?” Edhe Jesuj iu-përgjeq: 
“Ay, që flet me ty tani, ay është, po e ke parë edhe tjatër 
herë.” Edhe ay tha: “E besonj, o Zot.” Edhe iu-fal.

Pastaj Mesha vazhdon dhe mbaron si të Dielën e Myrrë • 
prurseve.

S H E S T J A

THIRRTORET, T. H.
PAS IKOS TU EFRATHA, T. II.

Këndohen gjashtë, dyke përsëritur të parën:

Zoti u-ngjit në qjell, dhe ndënji më të djathtë, mi 
fronin pranë Atit, dhe Engjëjtë e pritnë, me bujë dhe me 
brohori. (2herë)

Engjëjtë me lavdi, kur panë që u-ngjite, i hipur për- 
mi retë, çuditëshin dhe thoshnin: Lavdi më ty o Zoti 
Krisht.

Qanin me kuj’ e vaj, dishepujtë kur panë, që flu- 
turove sipër, dhe thoshnin të përlotur: Jetimë mos na 
ler mi dhe.



354 PESEDHJETORJA

Shpirtin Shenjt na dërgo, me Atin pa vonesë, që 
të na ngushëllonje, edhe të na dhuronjë, Parajsën e 
Shenjtorëve.

LAVDI DHE TANI

Krisht o i ëmbël Zot, nga Mali i Ullinjve, në qjellin 
fluturove, dhe botës i dërgove, shpëtim dhe hir me 
Shpirtin Shenjt.

PAREVARGU I MBREMES, T. R.

Degjo-ma faljen o Perëndi, edhe ver-i veshin lutjes 
sime. (3herë)

PASVARGJET, T. II.

PAS IKOS TU EFRATHA

Linde siç deshe ti, siç deshe u-varrose, dhe pas tri 
ditsh u-ngjalle, dhe lart në qjell u-ngjite, lavdi më ty o 
Zoti Krisht.

Ndrite kur hipe lart, me roba fjesht të kuqe, nga 
Kryqi dhe nga gjaku, që derdhe për shpëtimin, dhe dri- 
tën e besnikëve.

Mal’ i Ullinjve ndrit, atje u-fal tri herë, atje e tra- 
dhëtuan, s’ andejmi sot po ngjitet, në qjell dhe Shpirtin 
Shenjt na çon.

LAVDI DHE TANI

Fiyni trumbeta sot, kimbale tingëllini, timpane 
oshëtini, mi fronin hipi Krishti, në qjell pas tij po ngji- 
temi.
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PERLESHORJA E SHESTJES, T. IV.

Fluturove në qjellin, o Krisht Perëndi dhe Zot, dhe 
i gëzove dishepujtë, dyke u premtuar Shpirtin Shenjt që 
lartazi, dhe me bekimin që muarnë u-shiguruan, se i Bir' 
i Perëndisë je ti, dhe Shpëtimtar’ i botës. (3 herë)

NDENJESORET 
PAS TU LITHU SFRAJISTHENTOS, T.I.

Kur Engjëjtë çuditëshin për Shestjen e Shenjtë, 
edhe Apostujtë vajtonin, që mbetnë të shkretuar, u-ngji- 
te me lavdi si Perëndi, dhe dyertë t ’ u-çeln’ o Shpëtim- 
tar; përandaj pra gjithë Forcat e qiellit, thërrisnin o 
Jetëdhënës: Lavdi më ty që zbrite përmi dhe, lavdi më 
ty që mbretëron në qjell, lavdi më ty që fluturon mi re, 
Zot i mëshirave.

PAS TIN OREOTITA, T. HI.

I parëjetëshmi, dhe i panisuri, si Perëndi dhe Zot, 
zbriti në varr për ne, edhe u-ngjall edhe u-ngjit në qjell 
me brohori. Engjëjtë e presin pra, me gëzim dhe me 
ngazëllim, Apostujtë derdhin lot, se humbasin Mësonjë- 
sin; iu-falnë pra dhe thirrnë me zë të m ath: Merr-na dhe 
ne o Zot pas teje.

LAVDI DHE TANI. Gjithajo.
PAS TON SINANARKHON LOGON, T.T.I.

Passi zbrite prej qjellit mi dhe për ne o Zot, dhe i 
ngjalle të vdekurit e burgosur në Ferr, dhe e ngrite të 
rrëzuarin stërgjysh Adam, lart në Parajs* o Shpëtimtar, 
na e shpure me lavdi, në fron e vëndose prapë, përpara 
Perëndisë dhe Atit, si njeridashës dhe mëshirëplot.
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LAVDI DHE TANI. Gjithajo.
Pastaj Shkallesa Kremtore: “Që prej djalërisë.”

PAREVARGU: U-ngjit Perëndia me brohori, Zoti 
me bujë trumbetash.

UngjiUi Mëngjezor III (Kremtore, f. 142-3), pastaj pa zë :

Passi pamë Ngjalljen e K rishtit. . .
Psalmi 51 pa zë. Pastaj:

LAVDI. Me nërmjetimet e Apostujve, o mëshirë- 
plot, shuaji paudhësit’ e mia.

TANI. Me nërmjetimet e Hyjlindëses, o mëshirë- 
plot, shuaji paudhësit’ e mia.

Mëshiro-më, o Perëndi mëshirëplot, edhe shuaji paudhësit’ 
e mi&.

T. n. Fryni trumbeta sot, kimbale tingëllini, tim- 
pane oshëtini, mi fronin hipi Krishti, në qjell pas tij po 
ngjitemi.

SHKURTORJA, T.T. IV.

Passi e mbarove punën për ne mi dhenë, dhe si i 
pajtove njerëzit me Perëndinë, fluturove në qjellin o 
Krisht Perëndi dhe Zot, po s’ u-ndave prej dishepujve, 
se qëndron gjithënjë me ne, se u the me mall besnikëve: 
Ja unë jam me ju, dhe asnjë kundër jush.

SHTEPIA

Ejani le të zgjohemi, le t’i ngremë përpjetë sytë 
dhe mejtimet, le të kujtojmë që jemi në Malin e Ullinjve, 
që ta shohim Krishtin, që hipi mi retë, dhe fluturoj në
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qjell, dhe s’ andejmi u dërgoj dhuratat e pasura, dhe i 
ngushëlloj, dhe u tha: Nukë ndahem prej jush; unë jam 
me ju, dhe asnjë kundër jush.

SINAKSARI

Gjithë sot, të Enjten e javes së gjashttë pas Pash- 
kës së Madhe, kremtojmë Shestjen e Zotit edhe Perën- 
disë dhe Shpëtimtarit tonë Jesu Krisht.

O Krisht o Perëndia ynë, që u-shestjove me lavdi, 
mëshirona. Amin.

ZBRITESORET, T. IV.

THIO KALIFTHIS

I. Mjegull e mbuloj bëlbëcakun në malin 
Kur e proklamoj ligjën e Perëndisë;
Se e hodhi tej errësirën e mëndjes,
E pa të Lartin dhe prej Shpirtit i ndriçuar 
Mori dijën dyke lavdëruar Zotin.

III. Lithmën e çliroj të beronjës pa foshnjë, 
Talljen e pëllores me fëmijë shumë
E pushoj një herë Profetesha Anna 
Me të falura me frymë të dërmuar 
Përpara Perëndisë Zotit të mëshirës.

IV. Mbret i mbretërve dhe Bir i vetëmlindur, 
Fjal’ e Perëndi prej Atit të panismë 
Shpirtin e bashkëfuqishm’ e të pavdekur 
U dërgove Apostujve për leçitjen
Dhe ata këndonin: Zot lavdi më ty.
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V. Ndjes’ e paqësim për faje dhe mëkata 
Prisni prej Shpirtit vesën e frymëzjartë 
Bij të Kishës me fytyrë të ndriçuar,
Se tani na dolli ligja nga Siona,
Hir i Shpirtit Shenjt me gjuhëra prej zjarri.

VI. Që të na shpëtosh e të na ndjesh mëkatat 
Linde përmi dhe si Zot prej Virgjëreshës 
Dhe si Profetin Shën Jona prej mushkërive 
Të balenës e shpëton edhe njerinë
Të rrëzuar dhe të mbytur nga mëkatat.

VII. Krisi me një zë një këngë me strumenta 
Për adhurimin e statujës njerëzore;
Po Ngushëllimtari na ndriçon me hir 
Edhe na fton të themi: 0  Trini e vetëm,
E shenjtë, e panisme, e bekuar je.

VIII. Çdo zinxhir e zgjith edhe çdo flag’ e shuan 
I tridritëshmi simbol i Perëndisë.
Hymnojnë Djemat dhe e bekojnë Zotin, 
Shpëtimtarin Krijetar si mirëbërës 
Gjithë veprat që i ka krijuar vetë.

IX. Engjëjtë, kur panë Shestjen e Zotit, çuditëshin dhe 
shtangëshim, qysh me lavdi fluturonte, që prej dheut 
më të lartat.

O Hyjlindëse Virgjëreshë dhe Nënë,
Gjuha më e mprehtë dhe oratorike 
Nukë munt të të këndonjë pas vlerës,
Dhe vertikohet mëndja për lindjen tënde;
Pra me një zë të gjithë të lavdërojmë.
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DERGIMESORJA, T. H

Kur të shikonin nxënësit, u-shestjove o Krisht, dhe 
ndënje pranë Atit mi fronin, Engjëjtë me zë të math 
thërrisnin sot: Hapini portat hapini, se Mbreti i dritës 
u-kthye, në lavdin’ e qëmotme. (3 here)

LAVDERIMET, T.I.

Këndohen katër, dyke përsëritur të parën:

PAS TON URANION TAGMATON

Le ta kremtojm’ o besnikë si edhe Engjëjtë, atë 
që rri mi fronin, e lavdisë së Atit, me Hymnin Trishenj- 
tor thërresim je Shenjt, Perëndi i panismë Zot, dhe ti o 
Krisht ti o Fjalë i Shenjtë je, edhe ti o Shpirti Shenjt me 
ta. (2 herë)

Fuqit’ e larta të panë edhe çuditëshin, si hipe përmi 
retë, dhe përpjetë u-ngjite, se dukëshe nga pamja si një 
njeri, i panisuri Perëndi, i mishëruar për njerëzit përmi 
dhe, pranë Atit mi fron në qjell.

Kur fluturove u-drothnë gjithë dishepujtë, në Malin 
e Ullinjve, dhe vajtonin për Shestjen, po Engjëlli u thi- 
rri Mos qani kot, se po kthehet i Madhi Zot, për të gjy- 
kuar pa hatër çdo mëkatar, për triumfin e të drejtëve.

LAVDIDHE TANI, T. H.

Linde siç deshe ti, siç deshe u-varrose, dhe pas tri 
ditsh u-ngjalle, dhe lart në qjell u-ngjite, lavdi më ty o 
Zoti Krisht.

Doksollogji e Madhe, Përlëshorja e Shestjes, pastaj nis 
Mesha e Shën Joan Gojartit. Në Hyrjen këndohen:
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PERLESHORRJA E SHESTJES, T. IV

Fluturove në qjellin, o Krisht Perëndi dhe Zot, dhe 
i gëzove dishepujtë, dyke u premtuar Shpirtin Shenjt që 
lartazi, dhe me bekimin që muamë u-shiguruan, se i Bir’ 
i Perëndisë je ti, dhe Shpëtimtari i botës. (3 herë)

HYRTORJA

U-ngjit Perëndia me brohori, Zoti me bujë trambe- 
tash. Shpëtona, o i Bir i Perëndisë, që fluturove me 
lavdi, ne që të këndojmë Alilluia.

SHKURTORJA, T.T. IV.

Passi e mbarove punën për ne mi dhenë, dhe si i 
pajtove njerëzit me Perëndinë, fluturove në qjellin o 
Krisht Perëndi dhe Zot, po s’ u-ndave prej dishepujve, 
se qëndron gjithënjë me ne, se u the me mall besnikëve: 
Ja imë jam me ju, dhe asnjë kundër jush.

Pastaj këndohet Hymni Trishenjtor. Pastaj:

APOSTULLI

Lartësohu mi qjellin, o Perëndi.
Zëmra ime është gati, o Perëndi.
Këndimi prej Akteve të Apostujve
Në shkresën e parë, o Theofil, kam folur për veprat, 

që bëri Jesuj, dhe për mësimet, që dha gjer në ditën që 
fluturoj në qjell, passi u la Apostujve, që kishte zgje- 
dhur, porrosira me anën e Shpirtit të Shenjtë. Përpara 
këtyre u-fanes i gjallë pas Pësimeve me shumë shenja, 
dyke u-çfaqur përpara atyre për dyzet ditë dhe dyke u
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folur mi Mbretërinë e Perëndisë. Dhe një ditë, që ishin 
mbledhur, i porrositi të mos largohen nga Jerusalemi, 
po të presin zotimin e Atit, për të cilin ju kam folur. Se 
Joani pagëzoj me ujë, po ju do të pagëzoheni me Shpir- 
tin e Shenjtë pas pakë ditësh që sot. Pra, kur ishin 
mbledhur, e pyesnin dhe i thoshnin: “0  Zot, a do ta ri- 
storosh Mbretërinë e Israelit këtë herë?” Dhe ay u tha: 
“Nuk është puna juaj të dini kohët edhe motet, të cilat 
i ka në dorë Ati. Po do të mermi fuqi, kur të vinjë mi 
ju Shpirti i Shenjtë. Dhe do të dëshmoni për mua në 
Jerusalem, dhe në tërë Judenë, dhe Samarinë, dhe gjer 
në funt të dheut.” Edhe passi u tha këto fjalë, kur po e 
shikonin, u-ngrit përpjetë, edhe një re e mbuloj prej 
svve të tyre. Edhe tek po shikonin në qjell, ja dy burra 
me roba të bardha u qëndruan përpara, edhe u thanë: 
“Burra Galileanë, përse qëndroni aty edhe shikoni në 
qjell? Gjithëky Jesu, që fluturoj në qjell, do të vinjë 
prapë ashtu siç e patë të shkonjë përpjetë.” Pastaj u- 
kthyen në Jerusalem nga Mali i Ullinjve, i cili është një 
ditë udhë lark Jerusalemit.

UNGJILLIPAS LUKAJT

Këndohet UngjiUi Mëngjezor VI (shiko Kremtoren, f. 
146-7)

Në “Veçan Tërëshenjtën” këndohet:

SE TINIPER NUN

Ty që linde Shpëtimtarin Jesu për çudi, ty që linde 
në kohë Perëndin’ e pakohëshmë, me një zë ne besnikët 
madhështojmë sot.
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KUNGATORJA

U-ngrit Perëndia me brohori, Zoti me bujë trumbe- 
tash. Alilluia, alilluia, alilluia.

Në vënt të “Pamë Dritën,” këndohet:

PERLESHORJA E SHESTJES, T. IV

Fluturove në qjellin, o Krisht Perëndi dhe Zot, dhe 
i gëzove dishepujtë, dyke u premtuar Shpirtin Shenjt 
që lartazi, dhe me bekimin që muamë u-shiguruan, se 
i Bir’ i Perëndisë je ti, dhe Shpëtimtar’ i botës.

Pas Uratës Përpara Tribunës, këndohet:

Emri i Zotit qoftë i bekuar që tani dhe gjer më jetë. 
(3 herë)

PERLESHIMI

Krishti, Perëndia ynë i vërtetë, që fluturoj nga dheu 
në lavdinë qjellore, dhe ndënji më të djathtën e Atit, 
me nërmjetimet e Shën Marisë dhe të gjithë Shenjtorëve, 
na mëshiroftë dhe na shpëtoftë si i mirë dhe njeri- 
dashës.

E DIELA E SHEN ATERVE

THIRRTORET, T. T. H

Këndohen dhjetë, domethënë katër të Tingëllit, tri të Shes- 
tjes, dhe tri të Shën A tërve :

PAS IKOS TU EFRATHA, T. H.

Zoti u-ngjit në qjell, dhe ndënji më të djathtë, mi



E  D IE L A  E S H E N  A T E R V E 363

fronin pranë Atit, dhe Engjëjtë e pritnë, me bujë dhe 
me brohori. ( 2  h e r ë )

Engjëjtë me lavdi, kur panë që u-ngjite, i hipur për- 
mi retë, çuditëshin dhe thoshnin: Lavdi më ty o Zoti 
Krisht.

Qanin me kuj’ e vaj, dishepujtë kur panë, që flutu-
sipër, dhe thoshnin të përlotur: Jetimë mos na ler 

mi dhe.
Brënda në shtatë dit, e bëri Zoti botën, dhe ju në 

shtatë mbledhje, na regulluat fenë, o Atër të Sinodeve.
Një Perëndi dhe Zot, të ndarë në tre veta, të një- 

shmë nga substanca, dhe një Trini lëçittë, o Atër të 
Sinodeve.

Krishtin si Perëndi, dhe Bir të Perëndisë, dhe Fjalë 
të panisme, na çfaqtë dhe na çpalltë, o Atër të Sinodeve.

LAVDI. Shtyptë çdo heresi, dhe ujqërit që çanin, 
kopen’ e Jesu Krishtit, i çkatërruat fare, o Atër të Sino- 
deve.

TANI. Cili s’ të lumëron tani . .  . (Shiko Kremtorev, 
f. 110-111)

PASVARGJET, T.T. II

Këndohen katër të Tingëllit Tërthor II, dhe Lavdia e Shën 
Atërve më Tingëllin II pas IKOS TU EFRATHA :

LAVDI. Muartë frymësim, prej Shpirtit edhe shkru- 
at, Simbolin e Nikesë, për Kishën Orthodokse, o Atër 
të Sinodeve.

TANI. Virgjërën Shën Mari, që lindi Jesu Krishtin, 
Hyjlindëse dhe Nënë, të Perëndis’ e çfaqtë, o Atër të 
Sinodeve.
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Pas Trishenjtit, këndohen Përlëshoret e Tingëllit Tërthor 
II, e Shën Atërve, dhe e Shestjes. Në Shërbesën e Mëngjezit 
thuhen Ndënjësoret, Dëgjimi, dhe ShkaUesat e TingëUit Tër- 
thor II.

SHKURTORJA, T.T. IV.

Lëçitjet e Apostujve, dhe dogmat e Atërve, e for- 
cuan besën e njëshme të Kishës, e cila me këmishën e së 
vërtetës, të endur prej theollogjisë qjellore, lavdëron 
misterin e math të Orthodoksisë.

SHTEPIA

Kisha e Perëndisë lëçit, edhe thërret me zë të lartë: 
Ay, që ka etje, le të vinjë, dhe le të pinjë verën e urtë- 
sisë, dhe verën e besës që ta njohë Perëndinë e vërtetë. 
Ata, që kungojnë me këtë verë, do të shtohen, edhe do 
ta lavdërojnë misterin e math të Orthodoksisë.

SINAKSARI

Gjithë sot, të Dielën e shtattë pas Pashkës së Madhe, 
kujtojmë të tre qint e tetëmbëdhjetë Atërit e Shenjtë, 
që muarnë pjesë në Sinodin e Parë Ekumenik të Nikesë.

Me nërmjetimet e Shën Atërve tanë, o Perëndia ynë, 
mëshirona. Amin.

ZBRITESORET, T. IV.
THIO KALIFTHIS

I. Mjegull e mbuloj bëlbëcakun në malin 
Kur e proklamoj ligjën e Perëndisë;
Se e hodhi tej errësirën e mëndjes,
E pa të Lartin dhe prej Shpirtit i ndriçuar 
Mori dijën dyke lavdëruar Zotin.



E D IE L A  E S H E N  A T E R V E 365

III. Lithmën e çliroj të beronjës pa foshnjë, 
Talljen e pëllores me fëmijë shumë
E pushoj një herë Profetesha Anna 
Me të falura me frymë të dërmuar 
Përpara Perëndisë Zotit të mëshirës.

IV. Mbret i mbretërve dhe Bir i vetëmlindur, 
FjaP e Perëndi prej Atit të panismë 
Shpirtin e bashkëfuqishm’ e të pavdekur 
U dërgove Apostujve për lëçitjen
Dhe ata këndonin: Zot lavdi më ty.

V. Ndjes’ e paqësim për faje dhe mëkata 
Prisni prej Shpirtit vesën e frymëzjarrtë 
Bij të Kishës me fytyrë të ndriçuar,
Se tani na dolli ligja nga Siona,
Hir i Shpirtit Shenjt me gjuhëra prej zjarri.

VI. Që të na shpëtosh e të na ndjesh mëkatat 
Linde përmi dhe si Zot prej Virgjëreshës 
Dhe si Profetin Shën Jona prej mushkërive 
Të balenës e shpëton edhe njerinë 
Të rrëzuar dhe të mbytur nga mëkatat.

Vn. Krisi me një zë një këngë me strumenta 
Për adhurimin e statujës njerëzore;
Po Ngushëllimtari na ndriçon me hir 
Edhe na fton të themi: 0  Trini e vetëm,
E shenjtë, e panisme, e bekuar je.

VIII. Çdo zinxhir e zgjith edhe çdo flag’ e shuan 
I tridritëshmi simbol i Perëndisë.
Hymnojnë Djemat dhe e bekojnë Zotin, 
Shpëtimtarin Krijetar si mirëbërës 
Gjithë veprat që i ka krijuar vetë.



366 PE SE D H JE T O R JA

Pastaj këndohet Ungjttli Mëngjezor I  (shiko Rremtoren, 
f. 141-2.)

IX. Engjëjtë, kur panë Shestjen e Zotit, çuditëshin dhe 
shtangësMn, qysh me lavdi fluturonte, që prej dheut 
më të lartat.

O Hyjilindëse Virgjëreshë dhe Nënë,
Gjuha më e mprehtë dhe oratorike 
Nukë munt të të këndonjë pas vlerës,
Dhe vertikohet mëndja për lindjen tënde;
Pra me një zë të gjithë të lavdërojmë.

DERGIMESORET, T. IH 
PAS EPESKEPSATO IMAS

0  Shën Atër të Kishëve, u çpalltë dogmat popujve, 
dhe heretikët besëliq, i çkatërruat plotërisht; u faltë pra 
besnikëve, në qjellin Mbretërinë, Parajsën e Engjëjve.

Apostujtë çuditëshin, kur fluturove lart në qjeil, 
edhe ndënje përmi fron, nga an’ e djatht’ e Atit tënt; 
Pra edhe ne o Zoti Krisht, vëndosna për së shpejti, në gas 
të Shenjtorëve.

Nërmjetoni tok për ne, Shën Atër të Sinodeve, dhe 
ti o Zonjë Shën Mari, përkrahna pranë Birit tënt; nga 
çdo dënim shpëtonani, na falni Mbretërinë, qjellore të 
Zotit Krisht.

LAVDERIMET, T.T. H.
Këndohen tetë, domethënë katër të Tingëllit edhe katër të 

Shën Atërve me Lavdinë e Shën Atërve. (Shiko Kremtoren, f. 
25 3 -4 ). Në Hyrjen këndohen Përlëshoret e Tmgëllit, e Shën 
Atërve, e Shestjes, edhe Shkurtorja e Shestjes.



E DIELA E SHEN ATERVE 367

PERLESHORJA E SHEN ATERVE, T.T. IV.

I përrailavdëruar je o Krisht Perëndi dhe Zot, që 
dërgove përmi dhe, Atërit tanë të Shenjtë dhe i ndrite, 
dhe me ata na shpure në besën e drejtë, dhe na tregove 
shpëtimin. 0  mëshirëplot lavdi më ty.

SHKURTORJA, T.T. IV.

Passi e mbarove punën për ne mi dhenë, dhe si i 
pajtove njerëzit me Perëndinë, fluturove në qjellin o 
Krisht Perëndi dhe Zot, po s’ u-ndave prej dishepujve, 
se qëndron gjithënjë me ne, se u the me mall besnikëve: 
Ja  unë jam me ju, dhe asnjë kundër jush.

Hymni Trishenjtor, pastaj:

APOSTULLI

I bekuar je, o Zot, o Perëndi i Atërve tanë.
Se je i drejtë më të gjitha sa na bëre.
Këndimi prej Akteve të Apostujve.
Më ato ditë, Pali vëndosi të lundrëzonte me anën e 

Efesës që të mos humbiste kohë në Asi; se nxitohej, po 
të muntte, të ndodhej në Jerusalem ditën e Rushajeve. 
Edhe dërgoj fjalë prej Miletës në Efesë, edhe thirri pleq- 
të e Kishës. Edhe kur i arthnë, u th a : “Kini kujdes për 
veten tuaj dhe për tërë grigjën, mi të cilën Shpirti i 
Shenjtë ju ka vënë peshkopë, që ta ruani Kishën e Per- 
ëndisë, të cilën e ka fituar me gjakun e vetë. Se unë e 
di që, pas ikjes sime, do të hyjnë në mes tuaj ujqër të 
këqinj, të cilët nukë do ta kursejnë grigjën. Edhe nga 
mezi juaj do të ngrihen disa njerës, të cilët do të flasin 
gjëra të shtrëmbëra që t’i heqin dishepujtë pas vetes së
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tyre. Përandaj vigjëlloni, edhe kujtoni që tre vjete me 
radhë nuk pushova së këshilluari cilindo me lote nat’ e 
ditë. Edhe tani, o vëllezër, ju le në duartë e Perëndisë 
dhe fjalës së hirit të tij, i cili munt tju ndërtonjë, dhe 
tju japë një trashëgim në mes të gjithë të shenjtëruarve. 
Nukë kam lakmuar arin, a argjëndin, a petkat e askujt. 
Edhe ju vetë e dini se për nevojat e mia dhe të shokëve 
të mi kam shërbyer me këto duartë e mia. Jua tregova 
të gjitha, se kështu duhet të punoni, edhe t’i përkrahni të 
pafuqishmët, edhe t’i kujtoni fjalët e Zotit Jesu, i cili 
tha: “Eshtë gjë më e lumur të japësh se sa të marrësh.” 
Edhe passi tha këto fjalë, ra më gjunjë, edhe u-fal me 
të gjithë ata.

UNGJILLI PAS JOANIT

Më atë kohë, Jesuj i ngriti sytë në qjell, edhe th a : 
“Atë, ardhi ora, lavdëroje Birin që të të lavdëronjë edhe 
Biri, se i ke dhënë fuqi mi të gjithë njerëzit, që tu dhur- 
onjë jetën e ameshuar atyre, që i ke dhënë pas. Edhe 
jeta e ameshuar është kjo, që të njohin ty, të vetëmin 
Perëndi të vërtetë dhe Jesu Krishtin, që ke dërguar. Unë 
të lavdërova mi dhenë; e mbarova punën, që më urdhë- 
rove të bënj. Edhe tani lavdëro-më ti, o Atë, pranë teje 
me lavdinë, që kisha me ty përpara se të krijohej bota. 
Ua çfaqa emrin tënt njerësve, që më ke dhënë prej botës. 
Ishin të tutë, edhe m’i ke dhënë mua, edhe ta kanë ruaj- 
tur fjalën. T a n i e kanë kupëtuar se të gjitha ato, që 
më ke dhënë, janë prej te je; se ua dhashë f jalët, që më 
ke thënë; dhe ata i muamë, dhe e kupëtuan me të vër- 
tetë që unë dolla prej teje, dhe e besuan që ti më ke dër- 
guar. Për këta po të lutem; nukë të lutem për botën, 
po për ata, që më ke dhënë, se janë të tutë; edhe të 
gjitha të miat janë të tuat, edhe të tuat janë të miat,
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edhe jam lavdëruar me ato. Edhe tani unë nukë jam më 
në botë, se vinj pranë teje, po këta mbeten në botë. Atë 
i Shenjtë, ruaji më emrin tënt ata, që më ke dhënë, që 
të jenë një si ne. Kur isha me ata në botë, i ruanja unë 
më emrin tënt. I kam ruajtur ata, që më ke dhënë, dhe 
asnjë prej atyre nukë humbi përveç të birit të humbjes, 
që të mbushej Shkriptura. Ëdhe tani vinj pranë teje, 
dhe këto i flas në botë që ta kenë të plottë gëzimin tim.

Pastaj vazhdon Meska e zaJcontë e Shën Joan Gojartit, po 
në vënt të “Pamë Dritën” këndohet Përlëshorja e Shestjes.

E SHTUNA E SHPIRTEVE

Në Shërbesën e Mëngjezit, pas të Gjashtë Psalmeve kën- 
dohet dy herë pa vargje dhe dy herë me vargje në T. T. IV:

Alilluia, alilluia, alilluia.
Alilluia, alilluia, alilluia.

Lum ata që ke zgjedhur, dhe ke marrë pranë teje o Zot.

Alilluia, alilluia, alilluia.
Shpirtet e tyre do të banojnë me të drejtët.

Alilluia, alilluia, alilluia.
Pastaj këndohen Troparet:

PERLESHORJA E SHPIRTEVE, T.T. IV.

Ti që i regullon të gjitha me njeridashje dhe urtësi, 
dhe u dhuron të gjithëve pas interesit i vetëm Krijetar, 
preh-i shpirtet e shërbëtorëve të tu o Zot, se më ty e 
kemi tërë shpresën, o bërës dhe gatonjës dhe Perëndia 
ynë.
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LAVDI. Se më ty e kemi tërë shpresën, o bërës dhe 
gatonjës dhe Perëndia ynë.

TANI. Ty të kemi, si fortesë dhe liman, nërmjetëse 
ndihmëse, pranë Birit Jesu Krisht, Virgjëreshë Hyjlin- 
dëse, dhe shpëtim i besnikëve.

Pastaj këndohen Psalmet e Prëhjes në tri Stanza, Bekim- 
toret Funerale, Litania e Prëhjes, Shkurtorja, dhe Shtëpia e 
Prëhjes. (Shiko Uratoren, f. 439-442).

SINAKSARI

Gjithë sot kujtojmë të gjithë ata, që kanë fjetur 
me besë që prej jetëve me shpresën e ngjalljes për jetën 
e ameshuar.

0  Zoti Jesu Krisht, vëndos-i shpirtet e atyre, që 
janë prëhur përpara nesh, në tendat e të Drejtëve, dhe 
mëshirona si i vetëm i pavdekur. Amin.

ZBRITESORET, T. T. IV.
ASMA ANAPEMPSOMEN

I. Eni t’i blatojmë besërisht, Perëndisë lavdërim,
i cili e shpëtoj prej robërisë Israelin, dhe le t’i këndojmë 
këngë mundëse me thirrje: Zot i vetëm, ti je i bekuar.

II. Shihni që unë jam, i vërtet’ i vetëm Zot dhe 
Perëndi, Bir i Atit që kam lindur lart në qell, dhe jam 
mishëruar prej Marisë, Virgjëreshës përmi dhe, dhe 
mëkatin e Adamit, e kam larë nga që jam, mik i 
njerësve.

HI. O shiguronjës i tërë botës, o Fjal’ e Zotit Per- 
ëndi, dritë na dhuro, të të njohim dhe të lutemi, mprona 
dhe na shiguro, se vetëm ty të ka besim çdo zëmër.



E  SH T U N A  E SH PIR T E V E 371

IV. Prej Nënës Virgjëreshë, malit hieplotë, e 
mori vesh Profeti, se po mishërohesh, ti o Fjal’ e Per- 
ëndisë, dhe me frikë, të lavdërojmë ty o Zot i Math.

V. M enatëvjen shpirti im, pas teje o Zot, dhe 
porrosive të ndriçime, që na ke dhënë ti; me ato pra 
ndriçonaje ndërgjegjen o Zot i Math, edhe ti na prir, për 
jet’ e për qjell.

VI. Të përmbledhur më prit o mik i njerësve, se 
përgjunjem përdhe, dhe lyp prej teje ndjesë fajesh, posi 
Profeti dhe shpëto-më ti o Zot.

V n. Ti o Zot që themelove dhënë, dhe shigurove 
qjellin me fjalë, o Perëndi i Atërve i bekuar je, përherë 
dhe për jetë.

VIII. Zotin tonë të çfaqur lart, në malin dhe në 
ferrën, me zjarr të Nënës Virgjëreshë, sikundër ia tregoj 
Profetit Moisi, eni e hymnoni, dhe e lartësoni përherë 
dhe për jetë.

IX. Lindjen e treguar me çudi për Moisinë, lart në 
mal me ferrën, prej Hyjlindëses Virgjëreshë, për shpëtim 
dhe ndjesë prej mëkatash, le ta madhështojmë pa 
pushim.

DERGIMESORET, T. m  
PAS EPESKEPSATO IMAS

Zot i Math që mbretëron, mi botën e të gjallëve, dhe 
varret e të vdekurve, dhuroju paqen shpirteve, në tendat 
e të drejtëve, në dritën e Parajsës, në mes të Shenjtorëve.

Preh-i shpirtet lart në qjell, në vëndin e të gjallëve, 
n’ atë vënt ku nukë ka, dhëmbje helm e psherëtim, të 
gjitha fajet ua fal, i vetëm njeridashës, dhe Mbret j 
mëshirave.
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0  Zonjë dhe Hyjlindëse, përpara Krishtit nërmjeto, 
për ndjesën e mëkatave, dhe prëhjen e besnikëve, në 
tendat e të drejtëve, në dritën e Parajsës, në mes të 
Shenjtorëve.

LAVDERIMET, T. H 
PAS IKOS TU EFRATHA

Eni shikojeni, që jemi hi dhe pluhër, se iku bukuria, 
dhe mbetnë vetëm eshtrat, në varret e të vdekurve.

Mos u-gënjeni pra, më kot mos u-mërzitni, po rentni 
pranë Krishtit, kërkoni tju dhuronjë, Parajsën e Shenj- 
torëve.

Preh-i o Shpëtimtar, besnikët e përunjur, që kano 
ndruar jetën, me shpresën e patundur, të ngjalljes së 
lavdishime.

Krishhti u-ngjall për ne, gëzohuni besnikë, se do tju 
ngjallë prapë, dhe do tju falë jetën, Parajsën e Shenjtor- 
ëve.

LAVDI, T. n. Si lule fishken, dhe si ëndërra 
shkojnë, dhe shuhen gjithë njerëzit. Po kur të gjëmonjë 
trumbeta, të gjithë të vdekurit do të ngrihen prapë, dhe 
do të dalin të të presin o Krisht. Ahere vëndos-i shpirtet 
e besnikëve, në tendat e Shenjtorëve.

TANI. Gëzohu Mari Virgjëreshë, dhe Zonjë Hyjli- 
ndëse, tempull i Perëndisë, nërmjeto pranë Birit tënt, për 
prëhjen e besnikëve.

Doksollogji e Madhe. Në Hyrjen këndohen këto Tropare:
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PERLESHORJA E SHPIRTEVE, T. T. IV

Ti që i regullon të gjitha me mirëdashje dhe urtësi, 
dhe u dhuron të gjithëve pas interesit i vetëm Krijetar, 
prëh-i shpirtet e shërbëtorëve të tu o Zot, se më ty e kemi 
tërë shpresën, o bërës dhe gatonjës dhe Perëndia ynë.

Pastaj Përlëshorja e Shenjtit të Kishës, Shkurtorja e 
Prëhjes, Apostulli dhe Ungjilli i  Varrimit.

KUNGATORJA, T. T. IV

Lum’ ata që i ke zgjedhur, dhe i ke marrë pranë 
teje, o Zot. Kujtimi i tyre do të jetë bres pas brezi.

Pas Meshës këndohet Shërbesa e Përskpirtit të Vogël 
(shiko Urataren, f. 460-462.)

E DIELA E RUSHAJEVE

THIRRTORET, T. I.

Këndohen dhjetë, dyke përsëritur të parën dhe të pestën:

Kremtojmë Rushajet, edhe ardhjen e Shpirtit, edhe 
ditën e zotimit, edhe mbarimin e shpresës. O sa mister i 
math edhe i shenjtë! Përandaj po të thërresim: 0  Zot 
o krijetar i gjithësisë, lavdi më ty. (2 herë)

I përsërite me gjuhë të huaja, dishepujtë e tu o Zot, 
që me anën e tyre të lëçitim, ty Fjalën e pavdekur dhe 
Perëndi, që u fale shpirteve tona, përdëllimin e math.

Shpirti Shenjt i përndan të gjitha dhuratat: Buron 
profetira, dorëzon priftërinj, u fal urtësi të paditurve, i
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bën peshkatarët theollogë, e përmbleth kanunin e tërë 
të Kishës. O Ngushëllimtar i bashkëqënshim, dhe i bash- 
këfronshim me Atin, dhe me Birin lavdi më ty.

T. II. Pamë dritën e vërtetë, muarmë frymën qjell- 
ore, gjetmë besën e vërtetë, dyke adhuruar Trinin’ e 
pandarë, se ajo na shpëtoj. (2 herë)

Me Profetët na tregove udhën e shpëtimit, edhe 
me anën e Apostujve, na dërgove dritën edhe hirin e 
Shpirtit të Shenjtë, o Shpëtimtari ynë. Ti je i pari Per- 
ëndi, edhe ti je i pastajmi, edhe ti je Perëndia ynë për 
jetë.

Në hoborret e tua do të hymnonj, o Shpëtimtar i 
botës, edhe do të bie më gjunjë, edhe do ta adhuronj 
fuqinë tënde të pamundur, mbrëmane dhe në mëngjes 
dhe më drekë, edhe më çdo kohë do të bekonj o Zot.

Nër hoborret e tua o Zot, përgjunjemi me mish e 
me shpirt, edhe përhymnojmë Atin e panismë, edhe Bi- 
rin e bashkëpanismë, edhe Shpirtin e tërëshenjtë, që 
ndriçon edhe shenjtëron shpirtet tona.

Le ta përhymojmë Trininë e bashkëqënshime, Atin 
edhe Birin edhe Shpirtin Shenjt, se kështu kanë lëçitur 
Profetët, edhe Apostujtë edhe Dëshmorët.

LAVDI DHE TANI. Ejani o popuj, le ta adhurojmë 
Perëndinë, Atin edhe Birin edhe Shpirtin e Shenjtë, 
Ngushëllimtarin, që dërgohet prej Atit, edhe prëhet më 
Birin. Trini e Shenjtë, lavdi më ty.

PAREVARGU I MBREMES, T. II.

Zoti mbretëroj, u-vesh me madhështi.
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PASVARGJET, T.T. II.

Kombet kujtonin, që Apostujtë ishin të dehur, kur 
flisnin gjuhë të huaja, se nukë dinin që atë dhuratë, e 
kishin marrë nga Shpirti i Shenjtë; po ne e dimë dhe 
thërresim: 0  Zot që u-çfaqe mi dhenë, dhe na shpëtove 
prej errësirës lavdi më ty.

Frymësimi i Shpirtit të Shenjtë u-dukej paganëve 
si dehje, neve besnikëve, na solli shpëtimin. Pra vlerë- 
sona për dritën e tij, o njeridashës të lutemi.

0  Mbret qjellor, o ngushëllimtar, o shpirti i së vër- 
tetës, që ndodhesh kudo, dhe i mbush të gjitha, thesar i 
të mirave dhe falës i jetës, eja dhe tendëso nër ne, dhe 
spastrona prej çdo njolle, dhe shpëtoji shpirtet tona, o 
i mirë.

LAVDI DHE TANI, T.T. IV

Gjuhët u-përzien një herë, nga shkaku i ndërtimit 
të kështjellës; tani gjuhët u-mësuan, për lavdinë e Perë- 
ndisë. Ahere Perëndia i dënoj, të pabesët për mëkatat; 
tani Krishti i ndriçoj, peshkatarët me anën e Shpirtit të 
Shenjtë. Ahere u-bë mosmarrëveshja si punitje; tani 
u-përsërit marrëveshja, për shpëtimin e shpirteve tona.

PERLESHORJA E RUSHAJEVE, T.T. IV
Je i bekuar o Krisht Perëndi dhe Zot, që i çfaqe, 

Shën Apostujtë peshkatarë, më të urtët e botës me Shpir- 
tin Shenjt, dhe me ata, rjetove dhenë anembanë, nje- 
ridashës lavdi më ty.

NDENJESORET, T. IV.
PAS KATEPLLAJIIOSIF

Me gëzim kremtojmë sot, ditën e Shpirtit Tërë-
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shenjt, o besnikë me lavdi, dit’ e Rushajes është kjo, që 
na mbaroj çdo shpres’ e çdo zotim të perëndishmë; se 
zbriti me rrebesh, ngushëllimtari mi dhe, si gjuhë flag’ 
e zjarr, shkrepi mi kokën e kujtdo, dhe Apostujt’ i bëri 
dishepuj të Perëndisë. Ardhi drita, Ngushëllimtari, 
edhe ndriti botën.

LAVDIDHE TANI. Gjithajo.
Shpirti Shenjt buroj mi dhe, vala prej zjarri shpir- 

tërisht, dhe në botën u-përhap, si lum i qjellit plot me 
hir, dhe i ndriçoj Apostujtë me bes’ e me shpresë; dhe 
zjarri përmi ta, si prej vese u-bë, dhe i ndriti i mësoj, 
flaga që binte si shi, dhe prej atyre muarmë hirin me 
zjarr dhe me ujë. Ardhi drita, Ngushëllimtari, edhe 
ndriti botën.

LAVDI DHE TANI, Gjithajo.

PAS TO PROSTAKHTHEN MISTIKOS, T.T. IV

Passi u-ngjalle, i tridiçim prej varrimit, dhe flutu- 
rove, lart në qjell me Shestjen tënde, u dërgove dish- 
epujve lavdi dhe bujë. Dhe mëndjen, ua ndriçove me 
Shpirtin Shenjt, dhe zërin, ua forcove mistikërisht, dhe 
buçitnë kudo mi dhe, me trumbet’ e burazan, fjalën 
tënde o Zoti Krisht, dhe hirin e Ungjillit tënt.

LAVDI DHE TANI. Gjithajo.

SHKALLESA KREMTORE, T. IV.

Që prej djalërisë, shumë pasione më lëftojnë, po 
ti përkrah-më dhe shpëto-më, o Shpëtimtari im.

Ju që urreni Sionën, do të turpëroheni prej Zotit, 
dhe do të fishkeni si bari në zjarr.
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LAVDL Me anën e Shpirtit të Shenjtë, merr jetë 
çdo shpirt, dhe lartësohet në paqësi, dhe ndriçohet prej 
njësisë trinisore mistikërisht.

TANI. Me anën e Shpirtit të Shenjtë, rjedhin buri- 
met e hirit, dhe vaditin tërë krijesën për jetëlindje.

PAREVARGU: Shpirti yt i mirë do ma tregonjë, 
udhën e drejtësisë. Dëgjoje faljen time, o Zot. (3 herë)

UngjiUi Mëngjezor IX  (shiko Kremtoren f. 148-150), dhe 
pas Ungjillit menjëherë thuhet pa zë Psalmi 51; pastaj:

LAVDI. Me nërmjetimet e Apostujve, o mëshirë- 
plot, shuaji paudhësit’ e mia.

TANI. Me nërmjetimet e Hyjlindëses, o mëshirë- 
plot, shuaji paudhësit’ e mia.

Mëshiro-më, o Perëndi mëshirëplot, edhe shuaji paudhë- 
sit’ e mia.

0  Mbret qjellor, o ngushëllimtar, o shpirti i së 
vërtetës, që ndodhesh kudo dhe i mbush të gjitha, thesar 
i të mirave dhe falës i jetës, eja dhe tendëso nër ne, dhe 
spastrona prej çdo njolle, dhe shpëtoji shpirtet tona, o 
i mirë.

SHKURTORJA, T.T. IV.
OTE KATAVAS

Zbriti dhe përzjeu gjuhët e njerësve, i përçau pa- 
ganët i Larti Zot; gjuhë zjarri kur u fali dishepujve, në 
bashkimin e shenjtë të gjith’ i fto j; me një zë lavdëroj- 
më pra, Shpirtin Shenjt me Trininë.

SHTEPIA

Ep-na ngushëllim të shpejtmë, o Jesu; mos u-ndaj
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prej shpirteve tona nër hidhërimet; mos u-largo prej 
mëndjeve tona në reziket; po përkrahna përherë; a- 
frona-u, afrona-u, ti që ndodhesh kudo, ashtu siç ishe 
gjithënjë me Apostujtë, që ta hymnojmë, dhe ta lavdë- 
rojmë Shpirtin Shenjt me Trininë.

SINAKSARI

Gjithë sot, të Dielën e Tettë pas Pashkës së Madhe, 
kremtojmë Rushajet e Shenjta.

Me nërmjetimet e Shën Apostujve, o Krisht, o Per- 
ëndia ynë, mëshirona. Amin.

Pastaj këndohen Zbritesoret Dyplike:

A. THIO KALIFTHIS, T. IV.
B. PONTO EKALIPSE, T.R.

I-A. Mjegull e mbuloj bëlbëcakun në malin 
Kur e proklamoj ligjën e Perëndisë;
Se e hodhi tej errësirën e mëndjes,
E pa të Lartin dhe prej Shpirtit i ndriçuar 
Mori dijën dyke lavdëruar Zotin.

I-B. Zoti e mbyti krejt Faraonin mun’ në det, si i 
fortë në luftë, i ra me krahun e dërmoj; thirrini a ti: O 
Zot lavdi më ty.

HI-A. Lithmën e çliroj të beronjës pa foshnjë, 
Talljen e pëllores me fëminjë shumë 
E pushoj një herë Profetesha Anna 
Me të falura me frymë të dërmuar 
Përpara Perëndisë Zotit të mëshirës.

IH-B. Me fuqi që lartazi, gjer sa të visheni, në Jeru-
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salem qëndroni, u the dishepujve o Zoti Krisht; dhe unë 
ju dërgonj zëvëndës si unë, Shpirtin tim dhe t’ Atit tonë 
si Ngushëllimtar, si forcë, dhe si shigurim.

IV-A. Mbret i mbretërve dhe Bir i vetëmlindur,
Fjal’ e Perëndi prej Atit të panismë,
Shpirtin e bashkëfuqishm’ e të pavdekur 
U dërgove Apostujve për lëçitjen 
Dhe ata këndonin: Zot lavdi më ty.

IV- B Kur e mori vesh Profeti, që do të zbreç mi dhe 
o Krisht, me gëzim të thërriste: Kam dëgjuar për çudinë 
që ke pregatitur, se vjen për të shpëtuar, të mirët dhe 
besonjësit.

V- A. Ndjes’ e paqësim për faje dhe mëkata
Prisni prej Shpirtit vesën e frymëzjarrtë,
Bij të Kishës me fytyrë të ndriçuar,
Se tani na dolli ligja nga Siona,
Hir’ i Shpirtit Shenjt me gjuhëra prej zjarri.

V-B. Fryma jot’ e shenjtë shpëtimtare o Zot, Pro- 
fetët i frymësoj, dhe lindi pasandaj mi dhe, ka krijuar 
zëmra të kthjellëta apostolike, dhe të drejta përsërit 
midis besnikëve, se porrosit’ e tua janë, dritë dhe paqe 
gjithënjë.

VI- A. Që të na shpëtosh e të na ndjesh mëkatat
Linde përmi dhe si Zot prej Virgjëreshës 
Dhe si Profetin Shën Jona prej mushkërive 
Të balenës e shpëton edhe njerinë 
Të rrëzuar dhe të mbytur nga mëkatat.

VI-B. Po më merren mënttë, nga andrallat jetësore, 
dhe mbytem nga fajet dhe mëkatat, jam përpirë prej 
balenës shpirtrëmbenjëse, dhe si Jonaj o Krisht të kam 
thirrur: Nxir-më nga avusha vdekjeprurëse.
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Vn-A. Krisi me një zë një këngë me strumenta 
Për adhurimin e statujës njerëzore;
Po Ngushëllimtari na ndriçon me hir 
Edhe na fton të themi: 0  Trini e vetëm,
E shenjtë, e panisme, e bekuar je.

VII- B. Tre Djemat që përbuznë një tiran, dhe u-hoth- 
në në furrë, e bënë flagën flladitëse, dyke kënduar edhe 
dyke thirrur: O Perëndi i Atërve, i bekuar je përherë 
dhe për jetë.

VIII- A Çdo zinxhir e zgjith edhe çdo flag’ e shuan
I tridritëshmi simbol i Perëndisë.
Hymnojnë Djemat dhe e bekojnë Zotin, 
Shpëtimtarin Krijetar si mirëbërës 
Gjitihë veprat që i ka krijuar vetë.

Vin-B Ferra e padjegur në Sina, i çfaqi Perëndinë, 
Profetit Moisi gjuhëlidhur dhe vesh-rëndë, dhe Djemat 
plot me zell për Perëndinë, u-bënë të padjegur dyke 
thirrur. Gjithë krijesat e Zotit e bekoni, dhe e lartësoni 
përherë dhe për jëtë.

DHJAKU: Hyjlindjësen dhe Mëmën e Dritës, me 
hymne nderimi le ta madhështojmë.

Pastaj Vallet këndojnë:

IX- A. Engjëjtë, kur panë Shestjen e Zotit, çuditëshin dhe 
shtangëshin, qysh me lavdi fluturonte, që prej dheut me të 
lartat.

0  Hyjlindëse Virgjëreshë dhe Nënë,
Gjuha më e mprehtë dhe oratorike 
Nukë munt të të këndonjë pas vlerës,
Dhe vertikohet mëndja për lindjen tënde; 
Pra, me një zë të gjithë të lavdërojmë.
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IX-B. Ty që na linde Shpëtimtarin virgjërisht, që 
mishërove dhe rrite Fjalën çuditërisht, Zonjë Hyjlindë- 
se, dhe Nënë Virgjëreshë, o en’ e të panxënit, o streh’ e 
Krijetarit të pakulmë, të madhështojmë sot.

DERGIMESORET, T. III.
PAS EPESKEPSATO IMAS

Ti o Shpirti Tëreshenjt, që At’ i Shenjtë të dërgoj, kur 
i Biri nërmjetoj, mi Apostujtë pa mësim; ata që ty të 
quajnë, të tretin e Trinisë, shpëtoji me hirin tënt. (2 
herë)

Dritë Ati dritë Fjal’ e tij, dhe dritë është Shpirti 
Shenjt, që si gjuhë flag’ e zjarr, mi Apostujtë zbriti sot; 
dhe me ata u-ndriçuan, besnikët t’ adhurojnë, Trininë 
si Perëndi.

LAVDERIMET, T. IV.

Këndohen gjashtë, dyke i përsëritur që ië tria:

Gjëra të çudiçime, panë gjithë kombet në qytetin e 
Davidit, kur zbriti Shpirti i Shenjtë në formë gjuhësh 
prej zjarri, sikundër thotë Shën Llukaj Ungjillori: Atje 
ku ishin mbledhur Dishepujt’ e Krishtit, ardhi një oshë- 
tim si prej ere të reptë, dhe e mbushi shtëpinë ku rrinin; 
dhe nisnë të flasin fjalë të huaja, doktrina të huaja, më- 
sime të huaja të Trinisë së Shenjtë.

Shpirti i Shenjtë ishte gjithënjë, është dhe do të 
jetë, as nisi as pushon, po ësht i bashkuar me Atin e me 
Birin; i mirë dhe burim i mirësisë, me anën e të cilit 
njihet Ati, dhe lavdërohet Biri, dhe leçitet prej të gjithë- 
ve, si një fuqi dhe një bashkim, dhe një adhurim i Trin- 
isë së Shenjtë.
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Shpirti i Shenjtë është dritë dhe jetë, dhe burim i 
gjallë shpirtëror: Shpirt i urtësisë, i mirësisë dhe i drej- 
tësisë; Shpirt mëndor dhe zotëror, që paqëson mëkatat; 
Perëndi dhe perëndimtar; zjarr prej zjarri që flet, që 
vepëron edhe që përndan dhurata; me anën e të cilit 
u-kurorëzuan Profetët, Apostujtë dhe Dëshmorët. Laj- 
më e çudiçime, pamje e çudiçime, zjarr që pëmdahet 
në pjesa dhuratash.

LAVDI E TANI, T.T. H: 0  Mbret qjellor, o ngu- 
shëllimtar, o shpirti i së vërtetës, që ndodhesh kudo dhe 
i mbush të gjitha, thesar i të mirave dhe falës i jetës, 
eja dhe tëndëso nër ne, dhe spastrona prej çdo njolle, 
dhe shpëtoji shpirtet tona, o i mirë.

Doksollogji e Madhe; pastaj këndohet tri herë edhe gjith- 
ashtu tri herë në H yrjen :

PERLESHORJA E RUSHAJEVE, T.T. IV.

Je i bekuar o Krisht Perëndi dhe Zot, që i çfaqe, 
Shën Apostujtë peshkatarë, më të urtët e botës me Shpir- 
tin Shenjt, dhe me ata, rjetove dhenë anembanë, njeri- 
dashës lavdi më ty. (3 herë)

HYRTORJA

Lartësohu me fuqinë tënde o Zot; do t’i këndojmë 
dhe do t’i lavdërojmë çudirat e tua. Shpëtona, o Ngu- 
shëllimtar i mirë, ne që të këndojmë Alilluia.

SHKURTORJA E RUSHAJEVE, T.T. IV.
OTE KATAVAS TAS GLLOSAS

Zbriti dhe përzjeu gjuhët e njerësve, i përçau pa- 
ganët i Larti Zot; gjuhë zjarri kur u fali dishepujve, në
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bashkimin e shenjtë të gjith’ i fto j; me një zë lavdërojmë 
pra, Shpirtin Shenjt me Trininë.

Në vënt të Hymnit Trishenjtor, këndohet:

Sa u-pagëzuat më Zotin Krisht, u-veshtë me Zotin 
Krisht Alilluia.

APOSTULLI

Fama e tyre u-përhap në tërë botën.
Qjelli e tregon lavdinë e Perëndisë.
Këndimi prej Akteve të Apostujve.
Edhe kur ardhi dita e Pesëdhjetores plotërisht, të 

gjithë Apostujtë ishin mbledhur me një zëmër në një 
vënt. Edhe befas ardhi një oshëtim nga qjelli, si nonjë 
erë e rreptë, që frynte, edhe e mbushi tërë shtëpinë, ku 
ndodhëshin. Edhe u-duknë gjuhë si prej zjarri, të ci- 
lat u-përndanë edhe u-vëndosnë mi cilindo prej atyre, 
edhe u-mbushnë me Shpirtin e Shenjtë, edhe nisnë të 
flisnin gjuhë të ndryshme, siç i kishte stërvitur Shpirti i 
Shenjtë. Edhe ndodhëshin në Jerusalem Judenj, njerës 
besnikë prej çdo kombi në botë. Edhe kur u-përhap 
kjo iajmë, gjindja u-mblothnë, dhe u-përzien, se cilido 
i dëgjonte t’i flisnin në gjuhën e vetë. Edhe të gjithë 
çuditëshin, edhe habitëshin, edhe i thoshnin njërjatrit: 
“Shih, a nukë janë Galileanë të gjithë këta, që po flasin? 
Edhe po i degjojmë cilido në gjuhën, që kemi lindur, 
Parthianë, Medianë, Ellamitër, dhe banonjës të Mesopo- 
tamisë, të Judesë, të Kapadokisë, të Pontit, të Asisë, të 
Frigisë, të Pamfilisë, të Egiptës, edhe të viseve të Libisë 
pranë Kirenës, edhe të huajtë Romanë, Judenj edhe 
proselitë, Kretanë, dhe Arabër, i dëgjojmë të flasin në 
gjuhët tona madhështirat e Perëndisë.
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UNGJILLI PAS JOANIT
Në ditën e funtme të së Kremtes së Madhe, Jesuj 

u-ngrit, edhe thirri dhe th a : “Ay, që ka etje, le të vinjë 
tek unë, dhe le të pinjë. Ay, që më beson, sikundër 
thotë Shkriptura, do të bëhet burim i ujës së gjallë.” 
Edhe këtë e tha për Shpirtin, të cilin do ta merrnin ata, 
që do ta besonin; se Shpirti i Shenjtë nuk ishte dhënë, 
meqënëqë Jesuj nuk ishte lavdëruar edhe. Shumë, pra, 
prej popullit, kur e dëgjuan këtë fjalë, thanë: “Me të 
vërtetë ky njeri është Profeti.” Të tjerë thoshnin: “Ky 
është Krishti.” Po disa thoshnin: “Mos vjen Krishti
prej Galilesë? A nukë thotë Shkriptura se Krishti vjen 
nga fara e Davidit, edhe nga katundi Bethlehem, ku 
banonte Davidi?” U-bë, pra, një çarje në gjindjen 
nga shkaku i tij.

Edhe disa prej atyre deshnin ta zinin, po asnjë nukë 
vuri dorën mi atë, edhe shërbëtorët u-kthyen prapë në 
Kryepriftinjtë dhe Farisianët. Edhe këta u thanë: “Për- 
se nuk e prutë?” Edhe shërbëtorët u-përgjeqnë: “Kurrë 
nonjë njeri nukë na ka folur si ky.” Edhe Farisianët u 
thanë: “Mos u-gënjyet edhe ju? Mos e besoj nonjë prej 
krerëve dhe prej Farisianëve? Po kjo gjindje, që nuk e 
di ligjën, ësht e mallkuar.” Edhe Nikodemi i cili i vinte 
natën Jesujt, edhe ishte një prej atyre, u tha: “Mos li- 
gja jonë e gjykon një njeri pa e dëgjuar dhe pa ditur 
seç bën?” Edhe u-përgjeqnë edhe i thanë: “Mos je
edhe ti prej Galilesë?” Edhe Jesuj u foli përsëri, edhe 
u th a : “Unë jam drita e botës. Ay, që më vjen pas, nukë 
do të baresë në errësirën, po do të ketë dritën e jetës.”

Në “Veçan Tërëshenjtën”, këndohet:

ZBRITESORJA IX, T.R.
IX-B. Ty që na linde Shpëtimtarin virgjërisht, që
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mishërove dhe rrite Fjalën çuditërisht, Zonjë Hyjlin- 
dëse, dhe Nënë Virgjëreshë, o en’ e të panxënit, o streh’ 
e Krijetarit të pakulmë, të madhështojmë sot.

KUNGATORJA

Shpirti yt i mirë do ma tregonjë, udhën e drejtë- 
sisë. Alilluia, alilluia, alilluia.

Në vënt të “Pamë Dritën”, këndohet:

PERLESHORJA E RUSHAJEVE, T.T. IV.

•Je i bekuar o Krisht Perëndi dhe Zot, që i çfaqe, 
Shën Apostujtë peshkatarë, më të urtët e botës me Shpir- 
tin Shenjt, dhe me ata, rjetove dhenë anembanë, nje- 
ridashës lavdi më ty.

Pas Uratës Përpara Tribunës, këndohet:

Emri i Zotit qoftë i bekuar që tani dhe gjer më 
jetë. (3 herë)

PERLESHIMI

Krishti, Perëndia ynë i vërtetë, që zbriti nga gjiri 
prindëror i Perëndisë prej qjellit mi dhenë, dhe u-mish- 
ërua për shpëtimin tonë; dhe pastaj u-ngjit prapë në 
qjell, edhe ndënji më të djathtën e Atit, edhe u dërgoj 
Dishepujve dhe Apostujve Shpirtin e Tërëshenjtë, edhe 
me anën e tyre e ndriçoj tërë botën; me nërmjetimet e 
Shën Marisë; të Apostujve të Shenjtë, të lavdëruar dhe 
emërshkëlqyer; dhe të gjithë Shenjtorëve; na mëshiroftë 
dhe na shpëtoftë si i mirë dhe njeridashës.

Pastaj këndohet Mbrëmësorja me Uratat mëgjunjazi (shi- 
ko Uratoren, f. 420-434).
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E DIELA E GJITHE SHENJTOREVE
Në Mbrëmësoren këndohen gjashtë Thirrtore të Tingëllit 

Tërthor IV, dhe katër të Shenjtorëve:

THIRRTORET 
PAS OLIN APOTHEMENI, T.T. n.

O dishepuj të Jesujt, o oratorë t’ Ungjillit, organë 
të Shpirtit Shenjt, plot me bes’ e zell edhe plot me hir; 
në çdo kënt kudo mi dhe, e lëçittë Zotin Krisht, edhe 
dogmat e Sinodeve, posht’ e lart i mbualltë, edhe i va- 
dittë me gjak dhe lot, dhe vuat si Mësonjësi, gjer në 
kryqësim edhe gjer në varr; dhe kështu fituat, kurorë 
si Shenjtorë me lavdi, pra nërmjetoni dhe falnani, ndje- 
sën e mëkatave.

Nga zelli përvëlohëshit, nga dashuria qjellore, zja- 
rrin s’ e përfillt’ aspak, digjeshit si prushi dhe sqyfuri; 
o Dëshmorë plot me laft, si në furr’ i bëtë shkrump, gji- 
thë drizat drut’ e shtrëmbëra, ujqve heretikëve, gojët 
ua mbylltë për gjithënjë; dhe therësit mundonjësit, mun’ 
në gjakun tuaj përmbytëshin; dhe kështu fituat, kurorë 
si Shenjtorë me lavdi, pra nërmjetoni dhe falnani ndje- 
sën e mëkatave.

Lëftonit kundër bishave, edhe me shpata ju çponin, 
jua prisnin duartë, jua çkulnin thonjtë mundonjësit; po 
ju nuk u-trëmpt’ aspak, as u-tunt’ asfare, nuk u-dhatë 
as kur digjëshit, kur sakatosëshit, dhe kur copëtohëshit 
gjithësej; duronit dhe s’ ankohëshit, prisnit vetëm gjy- 
qin e Zotit Krisht; dhe kështu fituat, kurorë si Shenjtorë 
me lavdi, pra nërmjetoni dhe falnani, ndjesën e mëka- 
tave.
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Anembanë botëve, u-shenjtëruan me besë, Apostuj 
dhe Priftërinj, Ashkëtinj Dëshmorë dhe Gra me nam, 
eni pra kremtojini, dhe me hymne psallini, me trumbeta 
brohoritini, se na e suallnë, qjellin tatëpjetë këtu mi dhe, 
për ne duruan trimërisht, na pëmdanë hirin e Zotit 
Krisht; dhe kështu fituat, kurorë si Shenjtorë me lavdi, 
pra nërmjetoni dhe falnani, ndjesën e mëkatave.

LAVDI, T.T. II

0  Dëshmorë të Shenjtë, o kollona të Kishës, o lëçitës 
të Ungjillit, ju i mbaruat me vepra, fjalët e Shpëtimtarit; 
ju i mbylltë portat e Ferrit, që ishin hapur kundër Per- 
ëndisë; me gjakun tuaj i përmbyttë, gënjeshtrat e të 
pabesëve; me mundimet tuaja i çudittë Engjëjtë; me 
vdekjen tuaj i ngjalltë besnikët; tani qëndroni me ku- 
rorë, përpara fronit të Perëndisë, dhe nërmjetoni pa 
pushuar për shpëtimin e shpirteve tona.

TANI, T.T. IV.

0  Mbreti Krisht që rri në qjell, nga njeridashja jote, 
u-duke mi dhenë, dhe me njerin’ u-shoqërove; se prej 
Zonjës Shën Mari, more trupin si njeri, edhe linde prej 
asaj, me një shtim çuditërisht, një person’ e Bir, me dy 
natyra, po një nga e qënura; pra të plottë si një Perëndi, 
të plottë dhe si njeri, të lëçitim gjithënjë, dhe të rrëfejm’ 
o Jesu Shpëtimtar dhe Zot; pran’ ati nërmjeto o Hyjlind- 
ëse, që të shpëtojmë prej rezikeve.

Pasvargjet e Tingëllit, pastaj Përlëshoret e Tingëllit, edhe 
e Gjithë Shenjtorëve. Në Shërbesën e Mëngjezit thuhen Ndënj- 
ësoret, Dëgjimi, dhe Shkallesat e Tingëllit Tërthor IV.
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SHKURTORJA E SHENJTOREVE, T.T. IV.
OS APARKHAS TIS FISEOS

Posi kulloshtër dhe kurban, për Perëndinë krijetar, 
bota e tërë të blaton o Zot, ushtërit’ e Dëshmorëve. Pra 
me lutjet e tyre, në paqe të thellë Kishën ruaj-e, me anën 
e Shën Marisë, o Perëndi mëshirëplot.

SHTEPIA

Dëshmorët, që kanë vuajtur mi dhenë, dhe gëzohen 
në qjellin, janë mbledhur sot në Kishën, e cila i thërret 
Jesujt: Ti ruaj-më me anën e Shën Marisë, o Perëndi 
mëshirëplot.

SINAKSARI

Gjithë sot, të Dielën e Parë pas Rushajeve, krem- 
tojmë të Gjithë Shenjtorët e botës së tërë në Asi, në 
Libi, dhe në Europë, në Veri dhe në Jugë.

Me nërmjetimet e Shën Marisë dhe të Gjithë Shenj- 
torëve, o Krisht o Perëndi, mëshirona dhe shpëtona, si 
i mirë dhe njeridashës. Amin.

Zbritësore: “Ja gojën e çel tani.”

UNGJILLI I MENGJEZIT PAS MATTHEUT

Më atë kohë, të njëmbëdhjetë dishepujtë vajtin në 
Galile, në malin ku i kishte porrositur Jesuj. Dhe kur 
e panë, iu-falnë, po ca dyshuan. Dhe u-afrua Jesuj, dhe 
u foli dyke thënë: “Më është dhënë e tërë fuqia mi qje- 
llin edhe mi dhenë. Ecëni, pra, dhe nxënësojini gjithë 
kombet, dyke i pagëzuar më emrin e Atit edhe Birit 
edhe Shpirtit të Shenjtë, edhe dyke i mësuar t’i ruajnë
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të gjitha ato, që ju porrosita. Dhe ja, unë do të jem 
bashkë me ju gjithë ditët gjer në mbarimin e jetës.” 
Amin.

Pastaj vazhdon Shërbesa e zakontë e Mëngjezit gjer në 
Dërgimesoret, si në të Dielat e tjera të motit.

DERGIMESORET, T. II.
TIS MATHITES SINELTHOMEN

Mblidhuni me Dishepujtë, në Mal të Galilesë, ku 
po na thotë Zoti Krisht, se e ka marrë forcën, kudo mi 
dhen’ e mi qjellin; se atje pagëzimin, për gjithë kombet 
urdhëroj, n’ emër t’ Atit e Birit e Shpirtit Shenjt, dhe 
kështu të mbetemi të bashkuar, përherë pas premtimit 
tij, gjer në fundin e jetës.

Shën Janin Parërendësin, Apostujt’ e Profetët, Dë- 
shmorët Kryepriftërit, Ashkëtinjt’ Oshënarët, edhe Hie- 
rodëshmorët, edhe Gratë besnike, dhe togjet e të Drej- 
tëve, edhe Engjëjt’ e qjellit me brohori, le t’i përhymnoj- 
më le t’u thërresim: Lavdinë tuaj epnani, përpara Jesu 
Krishtit.

Gas pate me dishepujtë, o Mari Virgjëreshë, se e 
shikove Zotin Krisht, që u-ngjall pas tri ditësh, qëndroj 
në mezin e tyre, dhe atje pagëzimin, për gjithë kombet 
urdhëroj, n’ emër t’ Atit e Birit e Shpirtit Shenjt, të be- 
sojmë Ngjalljen e Shpëtimtarit, dhe të hymnojmë ty me 
mall, Virgjëreshë dhe Zonjë.

LAVDERIMET

Këndohen tetë, domethënë pesë të Tingëllit edhe tri të 
Shenjtorëve:
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PAS IKOS TU EFRATHA

Zoti i lavdëroj, Shenjtorët dhe Dëshmorët, si 
Krishti u-munduan, dhe ndritnë me virtuta, si lule dhe si 
yj në qjell.

Atër dhe Apostuj, Profetë dhe Dëshmorë, Barinj 
dhe gra të Shenjta, Mësonjës dhe Shenjtorë, me këng’ i 
lavdërojmë sot.

Zbrittë qjellin mi dhe, me vepra dhe virtuta, si 
Krishti hoqt’ e vdiqtë, edhe me gjak fituat, kurorën e 
Shenjtorëve.

LAVDI, T. I. Kur në malin e Galilesë Apostujtë, të 
helmuar shkonin lart me vrap, u-çfaq Jetëdhënësi, dhe 
si iu-falnë me nderim, edhe dëgjuan porrosinë, t’i pa- 
gëzojnë të gjithë, u-dërguan në botën e paganëve, lëçitës 
të Ngjalljes së tridiçime, dhe ngjitjes në Parajsën e 
Shenjtorëve, dhe me ta premtoj të mbetet gjer në mbari- 
min e jetëve, Jesuj Perëndi, Shpëtimtar i besnikëve.

TANI. E përmibekuar je, o Hyjlindëse Virgjëreshë. 
Të hymnojmë, se prej Birit që linde, Ferri u-robërua, 
Adami u-nduall prapë, mallkimi vdiq, Eva u-çlirua, vde- 
kja u-dërmua, dhe ne muarmë jetë. Përandaj po hymn- 
ojmë dhe thërresim: I bekuar je, o Krisht Perëndi, që e 
pëlqeve kështu, lavdi më ty.

DoksoUogjia e Madhe, dhe Mesha e Shën Joan Gojartit. 
Në Hyrjen këndohen:

PERLESHORJA E TINGELLIT TERTHOR IV
Që lartazi zbrite o Zoti Krisht, dignove varrim të 

triditëshmë, që të na mprosh të na çlirosh nga çdo pësim; 
ti që jetën edhe ngjalljen na dhuron, o Zot lavdi më ty.
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PERLESHORJA E SHENJTOREVE, T. IV.

Kisha jot’ e stolisur me një stoli, të spërkatur me 
gjak të Dëshmorëve, që kanë vojtur në tërë botën, me 
ata të lutet o Krisht Perëndi: Fal-i popullit tënt mëshirat 
e pasura, dhuroji paqen perherë shtetit tënt, dhe shpirt- 
eve tona përdellimin e math.

Hyrtorja e zakontë Dielore. Përlëshorja e Shenjtit ië  
Kishës. Pastaj:

SHKURTORJA, T.T. IV.

Posi kulloshtër dhe kurban, për Perëndinë krijetar, 
bota e tërë të blaton o Zot, ushtërit’ e Dëshmorëve. Pra 
me lutjet e tyre, në paqe të thellë Kishën ruaj-e, me anën 
e Shën Marisë o Perëndi mëshirëplot.

Pas Trishenjtit këndohet Apostvlli dhe Ungjilli (shiko 
Kremtoren, f. 152-4).
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$51.00; Guri Philip  $25.00; Rev. C. E . E llis , Rev. A lexander  
Haluschinski, George Stathi Pappas, Koli M isho, Jani Janollari, 
Sofia  Tasi Katundi, Naum  Theodos Trebicka, Theodor E lia  
Charshova, George Ndreko Katundi, Thim i Lazar Treska, John  
S. B lushi, Lambi M isho, Thim i V. K osta Luarasi, John Pandi, 
Mihal Andon Korcha, Koli Andon Koblara, L efteria  K. Koblara, 
D him a G. Andon n ga $10.00; Dr. N icholas J. P r ift, Louis Spiro, 
Dhosi Sotir Luarasi, Olimbia Konde, V ictor Konde, Lino Tasi 
Stratoberdha për kujtim , Mihal T asi Stratoberdha për kujtim , 
Lipe Tasi Stratoberdha për kujtim , Naqi Tasi Treska, Stavre  
Mihal T setsi, K oli V . N asson, Andrea T asi Cane, Leo Kotelly, 
Sotir Chimo, Toli K askaviqi, Goni T. Cane, D him a Peterson  
për kujtim , ngia $5.00; S tavre Mihal $2.00; Thim i Theodos 
Trebicka, N ini K risto Trebicka, V asil D im itri Trebicka, Sotir  
J osif Trebicka, Cile Ndreko K atundi, dhe L igor K alivioti për 
kujtim  nga $1.00.

W ORCESTER, M A SSA C H U SETTS

F je tja  e Shën M arisë $450.00; K osta V . Fano $10.00; Ligor  
S teffo , Rev. Sokrat Sotir nga $5.00.

P H IL A D E L P H IA , P E N N SY L V A N IA

Shën P jetri dhe Shën P ali $150.00; Shën Joan Gojarti 
$100.00; Mihal N atsi Progri $15.00; Zoi Tonchi për kujtim , 
K osta Dushniku, A nastas Papajorgji nga $5.00.

N E W  YORK CITY, N E W  YORK

Shën Kolli $100.00; Raphael N atso $10.00; Ikonom A t 
Kosta Belba $5.00.
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BRIDGEPORT, CONNECTICUT

Bhën G jergjl $50.00; George R. Polena, Lambi Çala, Theo- 
dore Dionis, Vani Thanas, K osta Theodos, P eter Pando, Jam es  
Karoli, George Panolli, D im itri N dini, Louis Pando, Kosta V asil, 
George Christo, M ary Theodos, Kostandin Jordhamo, Steve  
P eter, Louis Kovachi, Norm an Panolli, P hilip  Cotmil nga $5.00.

JAM ESTO W N, N E W  YORK  

Shënt Elliu $100.00.

DETRO IT, M ICHIGAN  

Shën Thomaj $50.00; L. Zoto $10.00.

ST. LOUIS, M ISSOURI

N ick D erris, Spiro Thanas, E . P . Letcho nga $10.00; A n- 
don Letcho, Tom Kostandin, V asil A thanas, N ick E. Xega, Gus 
Lazar, Toni Ohristo nga $5.00.

L Y N N , M A SSA C H U SETTS  

Sokrat Sakellar, Polivi Quamo nga $5.00.

TE P E R N D A R E

Ikonom A t Hallaramb V. Dode, Chicago, 111., $30.00; K risto  
Dheskali, A tlantic City, N .J., $10.00; Paskal Janollari, Cleve- 
land, Ohio, $10.00; K osta Isak, M anchester, N .H . $10.00; Peter  
Melka, Concord, N .H ., $10.00; Jam es D im itri, Peabody Mass. 
$5.00; Jam es Economy, Bangor, Maine, $5.00.
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ZOTI THEODORE DIONIS (FLOQI)

57 W A D E TERRACE  

BRIDG EPO RT, CONNECTICUT  

DH URO J $50.00  

P E R  KUJTIM  

TE N E N E S  SE SH U M EV A JTU A R  

SO FIA  DIO NIS  

(1870 - 1944)

Lindi ne Polenë m ë 1870, u-m artua në Floq m ë 1887 
m e Z. D ionis K ostandin Floqi, i d l i  ndroj je të  m e 1903. 
P a ti g jashtë fëm ijë , nga të  cilët rrojnë tre, Zonja V iktoria  
E lia  Gjançi, Zoti George D ionis, dhe Zoti Theodore D ionis, 
të  gjith ë në B ridgeport, Conn. Ardhi në Am erikë m ë 25 
N ëntor, 1920, dyke sjellur dy nuse për djem të, Zojushën  
Thomaidha N isi P olica  për George-in, dhe Zojushën Kaliroi 
Mandy për Theodorin. Ndroj jetë  m ë 20 Maj, 1944, dyke 
lënë pas një çupë, dy djema, gjashtë nipër, tëtë mbesa, dhe 
katër stërnipër.

I PE R JE T SH IM  K UJTIM I
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