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PARETHËNIË
Dykë shtypur ketë libre, çgarkohëm nga nje barre 

dhë më gas shoh qe me mbëtët vëtem dhë nje libre 
fëtarë ëdhë per te botuar. Kio do te jëte Triodi d h e  
P en te k o sta r i i V ogel, te cilen do t ’a këm gati nga 
vëra qe vjën. U lutëm Shqiptarevë te me ndihmojne dhë 
per ketë Iibre te funtmë, ë cila do te mbushe sërine ë 
tëkstëvë tëtarë Orthodoxë shqipë më te nëvojshimë 
dhë do te me lcre te lire te mërrëm më kthimë vëprash 
lëtrarë, per te cilat kombi yne ka aqe nëvoje.

KTHËNJESI.
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VIËSHTE Ë PARE

1. — Nisja ë Indiktit, osë motit kishetar te ri. Mblëdhja ë 
Hyjlindesës se Miasënevë. Kujtim’ i Simëon Shtyllitit.

2. — Joan Agjerimtari, Patrik i« Konstantinopojes, dhë 
Mamant Deshmori.

3. — Anthim Hiërodeshmori, pëshkop i Nilcomëdise.
4. — Moisi Profëti, dhë Babyla Hiërodeshmori, pëshkop i 

Antiokise.

PERLESHOR’ Ë PROFËTIT. — TINGELL II.

Dykë krëmteruar kujtimin ë profëtit Moisi, 6 Zot, 
më anen ë tij po te lutëmi : Shpeto shpirtët tona.

5. — Zaharia. Profëti, i-at’ i Parerëndesit.
6. — Kujtim' i çudise se Kryë-engjellit Mehill ne Kolose.
7. — Parelcrëmtët ë Lindjës se Shen-Marise. Sozont Desh- 

mori.

PERLESHOR’ Ë HYJLINDESËS. — TINGELL IV.

Pas : Kateplagi Iosif.

Prëj renjes se Jëssëut dbë prëj brë'/zit te Davidit 
vash’ ë hyjeshmë Mari na. lindët sot; perandaj gezohët. 
bota dhë perseritët, dhë gezohën bashke qiëlli ë dhëu. 
Levdojëni, 6 fisët ë kombëvë. Joaqimi rtgazellohët, 
dhë Anna krëmteron, dykë thirrur; Shtërpa piëll 
Hyjlindesën dhë ushqënjesën ë jëtes s’one.

Shkurtorë. — Pas : I parthënos simëron.

Sot Virgjerësha dhë Hyjlindesë Maria, nuserorja ë
2
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pa-zghidhur ë dhenterit te qiëllshme, lindët prëj shtër- 
pes më vullnët te hyjeshme per t ’ u-prëgatitur si qërë 
ë Fiales Përendi; së per ketë u deshtinua Dër’ ë hyjeshmë 
dhë mem’ ë jëtes se vertëte.

8. — L indja  ë Zonjes s ’one se permishLnjte H y jlin -
D ESfi.

NE MENGJES.

Pas 6 Psaliiiëvë thuhët kio Perleshorë :

TINGELL IV.

Lindja jotë, 6 Hyjlindesë, i lajmeroj gas gjithe botes, 
së prëj tëjë lindi diëll’i drëjtesise, Krishti Përendia 
jone; qe dykë zgjidhur malllcimin dha bëkimin, dhë 
dykë abolitur vdëkjën na dhuroj jëten ë amëshuar 
(tri here).

Pas Ndenjesorëvë thuhët Antifon’ i pare i Sbkallësavë te 
Tingellit IV :

Qe prëj dialerise s’imë shume pasionë me leftojne; 
po ti perkrah-me dhë shpeto-me, 6 Shpetimtari im 
(dy hëre).

ju  qe i kini vneri Siones do te turperohi prëj Zotit; 
së do te fishki si bari ne ziarr (dy hëre).

LAVDL

Më anen ë Shpirtit Shënt mërr jëte ç’do shpirt dhë 
lartesohët me paqesi, dhë ndriçohët prëj Njesise Tri- 
nisorë shent-fshëhtazi.
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TANI.
Më anen ë Shpirtit Shënt burojne lumejt’ ë hirit, 

dhë vaditin tëre kriësen per jëte-lindjë.

PAREVARK.
Do te kujtoj ëmerin tënt me ç’do brës ë brës.

UNGJILL’ I MENGJËZIT (p a s  L u k a j t . )

M’ato dit, u-ngrit Mariama, ë vatë ne malesi më 
nxitim ne nje qytët te Judëse dhë hyri të shtepi’ ë 
Zaharise dhë pershiendoshi Elisabëten. Dhë, me ,te 
degjuar Elisabëta pershendoshjën ë Marise, kercëu 
foshnja ne barkut te 'saj. Dhë u-mbush Elisabëta më 
Shpirt te Shënte dhë thirri më zë te math ë tha : E 
bëkuar jë ti ne mëst te gravë dhë ë bëkuar pëm’ ë bar- 
kut tënt. Dhë nga me ngjau kio qe te vije ëm’ ë t'im- 
Zot të mua? Së ja, porsa ërdhi zër’i pershendoshjës 
s’atë ne vëshet ë mi, kercëu foshnja më ngazellim ne 
barkut t ’im, dhë lum’ ajo qe te bësoje, së do te jëte 
mbushja ë te foluravë prëj Zotit tëk ajo; Dhë tha 
Mariama; Shpirti im madheshton Zotin dhë mendja 
imë u-ngazellua me Përendine Shpetimtarin t’im, së 
hodhi syne mi perunjesin’ ë sherbetorës se tij. Së ja 
qe tani ë tutjë tëre brëzat do t ’me lumerojne. Së me 
bëri madheshtira i Forti, dhë ëmer’ i tij esht’ i shënjte. 
Dhë mbëti Mariama bashke më të afero trë muaj dhë 
u-kthyë të shtepi’ë saj.

Psalm 51 pa zë. Lavdi : Me nermjëtimët ë Hyjlindesës,,. Tani ; 
gjith’ ajo.

Pastaj : Perdellyës, perdellë-me, 6 Përendi...
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E VËTEZËSHMË. — TINGELL TERTHOR II.

Kio dite esht’ ë Zotit, ngazellojuni, 6 popuj; së ja 
nuserorja ë drites dhë bibla ë Fiales se jëtes dolli prëj 
gjiri; dhë porta qe lindi dhë veshtron nga lindja prët 
hyrjën ë Priftit te math, së ajo vëtem dhë vëtem Krish- 
tin do te shpiëre brenda ne bote per shpetim te.shpir- 
tëvë tona.

Zbritesorë : Moisiu dyitë pervijosur kryq (sheko më tntjë të 
ë krëmt’ ë Kryqit). Ne vent te Më ie ndërçimën kendohët Ken- 
ga IX, më ketct dy Irmoj :

TINGELL II.

Ty, qe lindë Përendiue, yllin para diëllit, qe ardhi 
ner në truperisht, si i dhë trup prëj gjirit pa trëguar, 
ty, o Hyjlindes’ ë bëkuar dhë ë permikulluar, po 
madheshtojme.

E çudiçimë eshte per nënat virgjeria, dhë ë huaj 
per virgjerëshat femije-lindja; po me ty, 6 Hyjlindesë, 
qe-te-dyja ii-ëkonomisne. Perandaj gjithe racat ë dhëut 
po te madheshtojme.

DERGJMESORË.
Pas : Gynaikës akoutisthëtc.

Ngazellohën anet ë gjithe botes sot me lindjën tendë,- 
6 Vashe Mari, Nën’ ë Përendise dhë nus’ ë pa-marrtuar; 
më te cilen perndavë dhë sharjën ë trishtuar te pafe- 
mijesise se prindervë tënt dhë mallkimin me te lindtir 
te stergjyshës Eve.
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Perseritu, 6 Adam, dhë madheshtoju, 6 Eve; Pro- 
fëter bashke më Apostuje vallëzoni dhë më te drëjte; 
gas i perbashkme eshte ne bote te Engjejvë dhë te 
njëresvë; prëj te drëjtevë Joaqim dhë Anne lindi sot 
Hyjlindesja.

LAVDERIMË.

Kendohën lceto Vargesorë te Pershembellta me kater, pas : 
O tou paradoxou thaumatos.

O çudi ë mahniçimë ! burimi i jëtes lindët prëj shtër- 
pes; hiri po viën te pëmesoje më shkelqim; ngazelloju, 
Joaqim, së u-bërë prind’ i Hyjlindesës; s’ka tiater si 
ty prëj prindervë te dhëshme, 6 i Hyjndriture; së 
Vajza hyjpritesë, tëndesim’ i Përendise, mal’ i tere- 
shënte, më anen tëndë u-dhurua ner në.

O çudi ë mahniçimë ! pëma prëj shtërpes, qe shkel- 
qëu më urdherin ë Kriëtarit te gjithesise dhë te Tere- 
fuqishmit, perndau më fuqi shtërpesin’ ë te miravë te 
botes. Nëna, vallëzoni më nënen ë Hyjlindesës, dykë 
thirrure; Gezoju, 6 Hireplotë, Zoti eshte bashke më 
ty, qe i fal botes më anen tëndë perdellimin ë math.

Shtylle tëmpërënzë ë shpirteshmë dhë ën’ ë ndri- 
çimë qe shkelqën më hir, Ann’ ë lavderuar u-rrefyë 
dhë lindi brëgun ë virgjerise më te vertëte, lulezimin 
ë hyjeshme, qe i çpaguan faqëza gjithe virgjerëshat 
qe desherojne hirin ë virgjerise më bukurin’ ë virgjerise 
dhë u fal gjithe bësnikevë perdellimin ë math.

Lavdi dho Tant: Kio dite eshl’ ë Zotit (sheko rae' siper).
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NE MËSHE.

« Shpetona, 6 i ’Bir’ i Përendise, 6 i çudiçim ner 
Shentoret.,...

SHKURTORË. — TINGELL IV.

Joaqimi dhë Anna prëj perqëshjës se pafemijesimit 
dhë Adami dhë Eva u-çliruan prëj prishjës se vdëkjës 
më lindjën tëndë te shënte, 6 ë Pacinuar. Ketë krëm- 
teron dhë populli yt, së u-çperblyë nga barr’ ë fajëvë, 
dykë thirrur; Shtërpa lint Hyjlindesën dhë ushqënjesën 
ë jëtes s’one.

APOSTULL.
Shpirti im madheshtou Zotin.
Së hodhi syne mi perunjesin’ ë sherbetorës se tij.
Kendimi prëj Lëtres se Paulit ner Filippianet.

Vellëzer, lë te jëte me ju ajo rnendjë qe ish dhë me 
Jësu Krishtin; i cili, dykë qëne ne forme Përendië, 
nuk’ ë pandëhu per rrembim te jëte baras më Përen- 
dine; po shperhodhi vëtën ë tij, dykë marre forme 
robi, dykë u-bëre me shembellsi njërezish, dhë, dykë 
u-gjëtur si njëri ne fytyre, ë perunji vëtën ë tij, dhë 
u-bë i bindur gjer me vdëkjë, dhë vdëkjë kryqi. 
Perandaj dhë Përendia ë siperlartoj dhë i fali ëmerin 
per mi ç’do ëmer, qe me ëmerin ë Jësiijt te unjët ç’do 
gju i atyrë qe jane ne qiëll ë me dhë ë nene dhë ë ç’dd 
gjuhe te rrefëje së Jësu Krishti eshte Zot, per lavdi te 
Përendise Atit.
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UNGJILL (p a s  L u k a j t ).

M’atë kohe hyri JësuJ ne nje fshat; dhë nje grua, 
më ëmer Martha, ë priti ne shtepi te saj. Dhë ajo kish 
nje motre, qe quhëj Maria, ë cila ndenji perane këm- 
bevë te Jësujt dhë degjontë fialet ë ti j; dhë Martha 
mundohëj shume dykë sherbyër, dhë qendroj ë tha; 
Zot, nuke do te dish së imë-motre me la vëtem per te 
sherbyër? thuaji pra te me ndihe. Dhë u-pergjëq Jësuj 
ë i tha; Marthe, Marthe, kujdësësh ë turbullohësh per 
shume, po per nje eshte nëvoje; dhë Maria zgjodhi 
piësen ë mire, ë cila do mos mërrët prëj saj. Dhë, me 
te thëne ay keto, nje grua prëj turmes ngriti zërin ë i 
tha; Lum’ barku qe te mbajti dhë siset qe 'thethitë. 
Dhë ay tha; Jo-po lum’ ata qe degjojne fialen ë Përen- 
dise dhë ë ruajne.

Me Vëçan Tereshënlen thuhët Irmoj E çudiçimë eshte pev Ncnal
virgjevia (sheko më siper).

\

KUNGATORË.

Kupen ë shpetimit do te marr dhë ëmeriri ë Zotit do 
te pertherrës.

Pame driten dhe Perleshim.
9. — Hyjprinderit Joaqim dhc Anna. Sëvërian deshmori.

10. — Mënodora, Mëtrodora dhe Nymfodora, deshmorkat.
11. — Thëodora Oshenarja ë Alcxandrise.
12. — Pas-krëmt' ë lindjës se Shent-Marise. Autonom 

deshmori.
13. — Kujtim’ i dëdikates se Kishes se Ngjalljcs. Parekrëmt* 

ë Kryqit. Kornël Cënturioni,
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14. — L artesim’ 1 Kryqjt te çemuar dhE jetedhenes. 
Fiëtja ë Joan Gojartit.

NE MENGJËS.
Pëvendia eshte Zoti... dhë kio Perleshorë.

TINGELL I.

0  Zot, shpeto popullin. tënt dhe bëkojë trashegimin 
tënt; dhuroju bësemirevë mundjë kunder barbarevë 
dhë ruajë shtëtin tënt mc anen ë Kryqi t tënt (tvi here).

Pastaj Ndenjesorët, Qe prëj dialerisc s'imë dhc ky Parevark,- 
Tingell IV :

Pane gjithe anet ë dhëut shpetimin ë Përendise s’one.

Cdo frytne dhë ky UNGJILL :
PAS JOANIT.

Tha Zoti; Ate, lavdero ëmerin tënt. Ardhi pra nje 
zë prëj qiëllit; Dhë ë lavderova dhë perseri do t ’a lav- 
deroj. Gjindja pra, qe kish qendruar dhë degjoj, thështë, 
Së 11-bë bumbullime. Te tiëre thëshnin; Engjell i foli. 
U-pergjëq Jësuj ë tha; Nuk’ u-bë per mua ky zë, po 
per ju. Tani eshte gjyq’ i kesaj botë; tani prëngu i 
kesaj botë do te hidhët jashte. Dhë une, ne u-ngritsha 
nga dhëu, te gjithe do t ’ i hëq pas vëtës s’imë. (Dhë 
ketë ë thështë, dykë deftyër më ç’fare vdëkjë kishtë 
per te vdëkur.) I’u-pergjëq gjindja; Në këmi degjuar 
nga ligja së Krishti mbëtët per jëte; qysh thua pra ti 
së duhët te ngrihët lart i-Bir’ i njëriut? U tha pra Jësuj; 
Edhë pak kohe eshte drita bashke më ju; barisni
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gjër-sa kini driten, qe te mos ju zëre ërresira; dhë ay 
qe barët n’ërresire nuke di ku vëtë. Sa kohe kini driten, 
bësojini drites, qe te bëhi bij dritë.

Më-qetie-qe pame Ngjalljën. Psalm 51, pa zë. Pastaj:

LAVDL — TINGELL II.

Ti jë mburonja imë ë forte, 6 kryq’ i Krishtit i tri- 
çipeshim; shenterome më fuqine tëndë, qe te te falëm 
ë te te lavderoj më bëse ë më mall.

Tani. — Gjith’ ajo.

Perdellyës , perdellë-me, 6 Përendi...

TINGELL TERTHOR II.

O Kryq’ i Krishtit, shprës’ ë te Krishtërevë, udhe- 
hëqes’ i te arratisurvë, liman’ i dimeronjesvë, mundja 
ner lufterat, shiguri’ ë botes, miëku i te semurevë, 
ngjallja ë te vdëkurvë, shpeto-na.

Pastaj kanunët dhë keto ZBRITESORË :

TINGELL TERTHOR IV.

« Stavron haraxas Mosës. »

I. Moisiu, dykë pervijosur kryq drëjt më shkopin, 
ë prëu Dëtin ë Kuq per Israëlin qe shkoj me këmbe; 
dhë me te kthyër dykë trokitur ë bashkoj per qërët ë 
Faraonit, dykë pershkruar per-se-gjëri armen ë pa- 
mundur; perandaj lë t ’ i kendojme Krishtit Përendise 
s’one, së u-lavderua.

III. Shkopi mërrët si shtyp i myshtërit; së më filizin



1 8 VIËSHTE Ë PARE

paretrëgon priftin; dhë kishes qe ish shtërpe më pare 
i lulezoj tani drurin ë kryqit per fuqi dhë mpshtëtjë.

IV. Kam degjuar, 6 Zot, myshtërin ë urdherimit 
tënt, kupetova vëprat ë tua dhë lavderova hynine 
tëndë.

V. 0  druri i trish-lumur ! me te cilin u-ndë Krishti, 
mbrëti dhë Zoti; më anen ë te cilit ka rëne ay qe rrëjti 
më drurin, si u-genjyë prëj tëjë, Përendise qe u-mber- 
thyë truperisht qe u fal paqën shpirtëvë tona.

VI. Ne mushkerit’ ë ëgersires se dëtit Jonaj, dykë 
shtrire peliëmbat kryqthi, pareshtyptë kjarisht pesimin 
shpetimtar; perandaj, dykë dale jashte pas tri ditsh, 
pikturoj Ngjalljën ë permiboteshmë te Krishtit Përen- 
dise, qe u-mberthyë truperisht dhë ndriçoj boten më 
ngritjën ë triditeshmë.

VII. Urdher’ i çmeridur i shtyranit çpiëtos, qe fry- 
mostë frikesim dhë blasfëmi hyjshamesë, popujt’ i 
tronditi; po trë Diërnte nuk’ i trembi terbimi ëgersor, 
as ziarri qe buçistë; dhë kur qendronin bashke ne ziarr 
dhë oshetintë ëra vësepruresë kendonin; I permiken- 
duar Përendi’ ë Atervë tane, i bëkuar jë.

VIII. Bëkoni, 6 diëm te njenumerte më Trinine, 
Përeridine Atin Krijëtar; hymnoni Fialen qe dënjoj 
dhë ndryshoj ziarrin me vëse; dhë permilartesoni me 
jëtet Shpirtin Tereshënt qe u fal jëte te gjithevë.

Ne vent Më te ndërçimën thuhët kenga IX më keta dy Irmoj :

IX. Parrajse myshtikë jë, 6 Hyjlindesë, qe burbu- 
qosë Krishtin pa lerim, prëj te cilit eshte mbiëHur me



VIËSHTE t 'PARE 19

dhë druri jëteprures; dykë adhuruar atë qe po ngrihët 
ty po madheshtojme.

IX. Vdëkja qe i ardhi gjindjës më ngrënjën ë drurit' 
eshte abolitur sot më anen ë Kryqit; së mallkimi i 
teregjindjeshme i stergjyshës eshte perndare prëj las- 
tarit te Nënes se Përendise se kulluar; te cilen ë ma- 
dheshtojne gjithe fuqit’ ë qiëjvë.

DERGIMESORË.

Pas : Ton mathëton oronton së.

0 Kryq, ruajtes’ i tëre botes; 6 Kryq, bukuri’ ë . 
Kishes; o Kryq, forcim’ i mbrëtervë; 6 Kryq, mpeshtëtja 
ë bësnikevë; 0 Kryq, lavdi’ ë Engjejvë dhë plaga 
dëmonevë (dy hëre).

Pas : Gynaikes akoutisthctc.

Kryqi lartesohët sot, dhë bota shenterohët; së ti,
6 Krisht, qe kushëdron më Atin ë më Shpirtin Shënt, 
dykë ndëre duarte me të, hoqë gjithe boten të njohja 
jotë; ata pra qe kane bësim me ty.vlërësoji per lavdi 
te përendishmë.

LAVDERIMË.
Kendohen me kater keto Vargesore te Porshembellta, pas .

« O tou paradoxou thaumatos * »

O çudi ë mahniçimë! Bima jëtepruresë, Kryq’ 1 
tereshënte, qe ngrihët lart, nëvë na çfaqët sot; lavde- 
rojne gjithe anete; frikesohën gjithe dëmonete. 0 
ç’ fare dhurate eshte falur ner-njërezit, më te cilen, o
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Krisht, shpeto shpirtët tona si i vëtem i meshirëshme.
0 çudi ë mahniçimë ! Kryqi dukët sot, i lartuar prëj 

dhëut, qe mbajti te Larterin, ,si rush plot më jëte; më 
te cilin u-hoqme te gjithe të Përendia, dhë u-perpi 
vdëkja gjër me ne funt. O drur' i lumure ! më te cilin 
gezojme ngrënjën ë pa-vdëkur ne Edën dhë lavde- 
rojme Krishtin.

O. çudi ë mahniçimë ! 0 ‘ Kryq, jë i gjëre dhë i gjate 
sa qiëjte, së më hir te hyjeshme shenteron gjithesine; 
më lcetë kombë barbarë jane mundure, më ketë shqëptra 
mbrëtersh jane shiguruare; O shkall’ ë hyjeshmë! 
më te çilen ngjitëmi lart ne qiëll, dykë Iartesuare më 
kënge Zotin Krisht.

LAVDI, TANI. — T. T. II.

Sot viën perpara Kryq’ i Zotit, dhë bësniket ë prësin 
më mall ; dhë marrin sherimë shpirti ë trupi dhë ç’do 
lengatë; Atë lë t ’a pershendoshim më gas ë më frike; 
më frike nga. qe jëmi te pa-vyer nga mekati; dhë më 
gas per shpetimin qe i fal botes Zoti Krisht, qe u-mber- 
thyë me të, i cili ka perdellimin ë math.

Doxologji ë Madhë me Tingell IV, dhë, kur kendphët Shent 
Përendi nga-dalë, bëhët Hyrja ë Kryqit te Çemuar keshtu :

Prifti qe mëshon qendron perpara Alltarit te Shënte dhë 
tëmianis Kryqin ë Çemuar, pastaj ë vë mi kryë me nje dislc më 
dëge bësiloku dhë dël jashte nga port’ ë mengjer ë Tribunes se 
Shënte, xhë Ski/tëret perpara dhë Psallterit qe kendojne Shent-- 
Përendi nga dalë dhë Diakerit, qe mbajrie pishtarë dhë tëmja- 
nica dhë tëmjanisin Kryqin ë Çemuar, dhë keshtu ë siëll ne mës



VIESHTE E PARE 21

te Kishes, ku eshte nje tryese ë stolisur, dhe si e qerthullon tri 
hëre, qendron dykë veshtruar nga Lindja ë therrët : Urtesi, 
6 te drëjte dhë ë vendos Kryqin mi të; pastaj tëmianis kryqthi 
dykë kenduar O Zot, shpetd popullin tënt, nje hëre ay, dhë nga 
nje hëre Vallët. Pastaj bën tri mëtanira, me çdo dite qe te jëte, 
ë mërr ne duarte Kryqin ë Çemuar më dëge bësilolcu, qendron 
perpara tryëses nga Lindja dhë tliote; Meshirona, 6 Përendi, ...te 
lutëmi, degjo ë meshiro. Vallëja thote ioo hëre Meshird, 6 Zot. 
Prifti n’ atë mës shenon më Kryqin, pastaj unjët dalë-nga-dalë 
gjër me dhë ë ngrihët gjith’ ashtu. Pastaj kthëhët me te diathte 
dhë, dylcë shekuar nga Vëriu, thote : Edhë. te lutëmi per te krish- 
tëret bësemire dhë orthodoxe. Unjët prape dhë Vallëja thote per- 
se-dyti ioo Meshiro, 6 Zot. Pastaj lcthëhët nga Përendimi ë thote : 
Edhë te lutëmi per hryëpëshkopin tone (aksh) dhë per tëre vella- 
zerine tone me Krisht. — Pastaj kthëhët nga Juga ë thote : 
Edhë te lutëmi j>er ç’ do shpirt te Krishiëresh orthodoxe, shendët, 
shpetim dfië faljë te mekatëvë te iyrë. —■ Pastaj kthëhët nga Lindja 
perseri ë thote : Edhë te lutëmi per ata qe sherbëjne dhë qe kane 
sherbyër me ketë kishe te shënte te Krishtil, dhë per shendët, 
shpetim dhë faljë te mekatëvë te tyrë lë te thëmi. Prifti unjët ë 
ngrihët, dhë Vallëja. thote per te pësten hërc 100 Meshiro, 6 Zot. 
Pastaj ë vë Kryqin e Çemuar mi tryësen dhe ë mërr më dëge 
bësiloku dhë ë ngrë, dykë kcnduar : Ti qe u-lartovë me Kryqin ; 
pastaj ë vë ne disk, bën mëtani dhë pershendosh Kryqin, dyke 
kenduar nje hëre : Kryqil tënt po i falëmi, o Zot t Math, dhë 
Ngjalljën tëndë te shënte lavderojme, dhë Vallët ë thone nga nje 
hëre. Pastaj Prifti i ndan gjindjëS; dëge bësiloku, dhë Vallëja ë 
dyte kendon ketë te Vëtezëshmë :

TINGELL II.

Eni, bësnike, lë 't’ i falëmi drurit jëteprures; me te 
cilin Krishti, mbrët’ i ‘lavdise, ndëu duarte vullnëta- 
risht dhë na lartesoj të lumeri' ë moçimë nëvë qe na
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kish bëre armiku te çkufizuar Përendië, dykë na rrem- 
byër më defrimin. Eni, bësnike, t'i falëmi drurit, më 
te cilin u-vlëresuam te dermojme krëret ë armiqvë te 
pa-dukur. Eni, tëre fisët ë kombëvë, te ndërojme 
Kryqin ë Zotit më hymnë. Gezoju, 6 Kryq, çperblimi 
i plotte i Adamit te rëne. Me ty mburrën mbrëterit 
tane fort bësnike, së inë fuqine tëndë mposhtin shtë- 
terisht popullin Ismaëlit. Ty tani në te Krishtëret më 
frike dykë pershendoshur, lavderojme Përendine qe 
u-mberthyë-me ty, dykë thëne; O Zot, qe u-kryqesovë 
me të, meshirona si i mire dhë njëridashes.

Pas kesaj 0  Zot, shpeto popullin tent,

NE MËSHE.
Shpetona, 6 i Bir’ i Përendise, qe u-kryqesovë tru- 

perisht,...
Ne Hyrjë :

Lartesoni Zotin Përendine tone dhë faluni nene 
këmbet ë këmbevë te tjj. Shpetona, 6 i Bir’ i Përen- 
dise, qe u-kryqesovë truperisht,...

Pei'leshorë :

O Zot, shpeto popuhin tënt... (tri here).

, SHKURTORË. — TINGELL IV.

Ti qe u-lartovë me Kryqin dykë dashur, shtëtit te 
ri qe ka ëmerin tënt dhuroji dhempsherit’ ë tua, 6 
Krisht Përendi ; defrëi më fuqine tëndë mbrëterit tane 
bësnike, dykë u falur mundjë kunder armiqvë. Lë te
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këne bashkeluftimin tënt si arme paqjëjë, tropëe te 
pamundur.

Ne vent te « Shent-Përendi »-kendohët :

Kryqit tënt po i falëmi, 6 Zot i Math, dhë, Ngjalljën 
tëndë te shënte lavderojme.

APOSTULL.
Lartesoni Zotin Përendine tone.
Zoti mbrëteroj, lë te zemerohën popujte.
Kendimi prëj Lëtres se I se Paulit ner Korinthianei.
Vellëzer, fiala ë Kryqit per ata qe humbasin eshte 

marresi dhë per në qe shpetojme eshte fuqi Përendië. 
Së eshte shkruar; « Do t ’a humbas urtesni ë te urtevë 
dhë mendeshmin’ ë te mençimvë do t ’a çvendos. >' Ku 
i urte? Ku shkronjes? Ku bisëdar i keti shëkulli? 
Nuk’. ë marresoj Përendia urtesin’ ë kesaj botë? Së, 
nga qe bota me urtesin’ ë Përendise nuke njohu Përen- 
dine më urtesine, dëshi Përendia t’i shpetoje ata qe 
bësojne më marresin’ ë leçitjës. Së Judëjte kerkojne 
shënje, dhë Elinet kerkojne urtesi, po në leçitim Krish- 
tin ë kryqesuar, shkandull per Judëjte dhë marresi 
per Elinet, po per në te ftuarit, Judëj dhë Eline, Krish- 
tin fuqin’ ë Përendise dhë urtesin’ ë Përendise.

UNGJILL (pas Joan it)..

M’ atë kohe,.bëne keshille Kryëpriftijte dhë Plëqte 
kunder Jësujt qe t ’a humbasin. Dhë vane të Pilati, 
dykë thëne; Kryqesojë, kryqesojë. U thote atyrë
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Pilati; Mërrëni ju dhë kryqësojëni; së une nuke gjëj 
faj të ay : I’u-pergjëqne Judëjte; Nëvë këmi ligje, 
dhë pas ligjes s’one duhët te vdëse, së bëri vëtën ë tij 
Bir te Përendise. Kur degjoj pra Pilati ketë fiale, 
u-tremp më tëper; dhë hyri prape ne Prëtorë dhë i 
thote Jësujt; Nga jë ti? Po Jësuj nuk’ i dha pergjigjië. 
I thote pra Pilati; Mua nuke'me llët? nulce di qe kam 
pushtët te te kryqesoj dhë kam pushtët te te leslioj? 
U-pergjëq Jësuj; Nuke .dote kishë asnonje pushtët 
kunder mëjë, te mos te qënkë dhëne se-larti. Pilati 
pra, si degjoj ketë fiale, ë pruri jashte Jësune dhë 
ndenji mi tribunen me nje vent qe thuhët Gur-shtruar, 
dhë Hëbrai'sht Gabbatha. Dhë ishtë ë prëmtia ë Pash- 
kes, dhë ora afero gjashte; dhë u thote Judëjvë; Ja 
mbrëti juaj. Po ata bertitne; Ngrië, ngrië kryqesojë. 
U thote Pilati; Mbrëtin tuaj te kryqesoj? U-pergjëqne 
Kryëpriftijte; S’këmi mbrët vëç Cësarin. Atehërë pra 
u’a perdha per te kryqesuar. Dhë ë muarre Jësune 
dhë.ë hoqne tëj. Dhë, dykë mbajtur kryqin ë tij, dolli 
të vendi i quajtur. Kalvar, qe thuhët Hëbra'isht Gol- 
gotha; atjë ë kryqesuan ë bashkë më ,’të dhë dy te 
tiëre, andëj ë ketëj, dhë ne mëst Jësune. E shkrojti 
dhë nje titull Pilati dhë ë vuri mi kryqin. Dhë ish 
shkruar; Jësu Nazarëasi, Mbrëf i  Judëjvë. Edhë ketë 
titull shume prëj Judëjvë ë kenduan; së ish pranë 
qytëtit vendi, ku u-kryqesua Jësuj; dhë ish shkruar 
hëbraisht, ëlinisht, latinisht. Dhë kishin qendruar prane 
Kryqit te Jësujt ë-Ema dhë ë-motr’ ë s’-Emes, Mari’ ë 
Klopajt dhë Maria Madalëna. Jësuj pra, kur pa t’-Emen
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dhë nzënesin qe dontë te ndenjur prane, i thote s’-Emes; 
Grua, ja yt-bir; Pastaj i thote nzenesit; Ja jot~ëme. 
Dhë q’ atë ore ë mori nzënesi ne shtepi te tij. Pas kesaj, 
dykë ditur Jësuj së jane mbaruar te gjitha tashti, ëpi 
kryët ë dha shpirt. Judëjte pra, qe te mos. mbëtën 
mi kryqin trupët te Shtunen, nga qe ish ë Prëmtë (së 
ish ë madhë ajo dit’ ë Shtune), i’u-lutne Pilatit qe 
t ’ u-thyhën kercijte dhë te ngrihën. Ardhe pra ushtaret 
dhë u’a thyën kercijte te parit dhë tiaterit qe u-kry- 
qesua bashke më ’të. Po, kur ardhe të Jësuj, si ë pane 
së po kishtë vdëkur, nuk’ i’a thyën kercijte; po nje 
prëj ushtarevë më shtijeze i’a çpoj brinjen dhë më-nje- 
hëre i dolli gjak dhë uje. Dhë ay qe ë pa deshmoj dhë 
i vertëte eshte deshmimi i tij.

Me Vëçan Tereshënten kendohët : Parrajse myshtikë...

KUNGATORË.

U-shenua mi në drit’ ë faqes s’atë, 6 Zot.
Ne vent te Pame driten thuhët : O Zot. shpeto popullin tënt, 

dhe Perleshim.
Shenim : Te Diclen pas I.artesimit (15-21 Viështe I) thuhën 

pas Dergimesorëvë Ngjalljësorë dhë ato te Kryq'it; me Lavderi- 
mët, kater Ngjalljësorë dhë kater te Kryqil. dhë me Hyrjën 
pas Perleshorës Ngjalljësoj'ë, Tropari dhë Shkurtorja ë Kryqit.

15. — Nikita Deshmor ’ i Math.
16. — Eufemia Desmorja e Madhë dhë ëmershlcelqyër.
17. — Sofia. deshmorja dhë tri te-bijat, Bësa, Dashuria dhë 

Shprësa.
18. — Eumëni, pëshkop’ i Gortynes, çudibëresi

3
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i q .  —  Trofimi, Sabbati dhe Dorymëdonti, deshmoret.
20. — Eustatlii Deshmor’ i Math dhe ata qe ishin bashke 

më ’të.
21. .— Ko<Jrat Apostulli. Jona Profëti. Paskrëmt’ ë Kryqit.
22. — Foka Hiërodeshmori.
23. •—Kunkapja ë Pax'erëndesit te Ndërçim dhë Pagezor 

Joan.
24. — Thëkla Deshmor’ ë Madhë dhë Nje-më-Apostujte. 

Kujtim’ i çudise se bëre prëj Hyjlindesës ne nisi te Kythëravë.
25. — Eufrosyne oshenarja.
26. — Jëte-nderrim’ i Joan Thëologut dhë Ungjillorit.
27. — Kallistrat deshmori dhë ata qe ishin bashke më ’të.
28. — Hariton Konfësori.
29. — Qiriak anakorëti.
30. — Grëgor Hiërodeshmori, pëskhop i Armënise se Madhë.
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1. — Anania Apostulli. Romani dhe Melodi.
2. — Qyprian Hiërodeshmori. Justina Virgjerësha.
3. — Dionys Arëopagiti.
4. — Iërothëu, pëshkop i Athines.
5. — Haritine Dermorja.
6. — Thoma. Apostulli.
7. — Sërgi dhë Bakhu, Deshmoret.
8. — Pëlagia Oshenarja.
9. — Jakobi Alfëu, Apostulli. Andronik oshenari dhë koshor- 

tëja ë tij.
10. — Eulambi dhë Eulambia, Deshmoret.
11. — Filip apostulli prëj shtate Diakerve. Thëofan’ i 

Shkruar.
E DIËL’ Ë SIIENT-ATERVli.

Qe me 11-17, me Ç’d o  dite qe te biëre ë Diëie, keiidohët sher- 
bësa ë Shent-Atervë te Sinodit Ekumënik te VJIte, qe u-mbloth 
ne Nicëe me 787 kunder Koreluftonjësvë.

NE MENGJËS.
PERLESHORË. — TINGEI/L TERTHOR. IV.

Kcndohët më pare ë Ngjalljës pastaj lcio ;
I permilavderuar je, 6 Krisht Përendia jone, qe 

thëmëlovë rni dhëne si yj Aterit tane dhë më anen ë 
tyrë na hoqë udhen te gjithevë të bësa ë vertëte, lavdi 
me ty.

Zbritesorë Do t' a çel gofen dhe tëre rëgull’ i se Diëlavë. 
Dergimesorë thuhën më pare te Ngjalljës, pastaj keto :
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O Ater qiëll-mendes, qe u-mblothte me Sinodin ë 
shtatte lutjuni më nxëhtesi Trinise qe te shpetohëmi 
prëj ç’do hërësië dhë prëj gjukimit te amëshuar, dhë 
te trashegojme mbrëterin’ ë qiëjvë në qe hymnojme 
mblëdhjën tuaj te përendishmë.

0  Zot i zemer- bardhe, më nermjëtimët ë s’at-ëmë 
dhë t’Atervë qe u-mblodhe ner shtate Sinodët, mpshtëtë 
kishen dhë forcojë bësen; dhë trëgoi te gjithe piësetare 
te mbrëterise se qiëjvë, kur te vish mi dhë per te gju- 
kuar tëre kriësen.

LAVDERIMË.

Kendohën 4 Ngj aJljesore dhë keto te Pershembellta te Shent- 
Atervë me kater, dykë persedytur te paren.

Pas : Olën apothëmënoi.

Si ë permbluadhe gjithe shkencen ë Shpirtit dhë si 
u-rnëjtuan bashke më Shpirtin ë hyjeshme, Aterit ë 
vënëruare pervijosne hyjerisht Symbolin ë qiëlleshme 
dhë te ndëruare, me te cilin mesojne çkoqitur Fialen 
te bashkepaniseshmë më Prindin dhë fort vertët te 
bashkeqenurshmë, dykë vajtur shëshit pas mesimëvë 
t ’Apostujvë, te lavderuarit, te gjithelumurit dhë hyj- 
mendesit.

Si ë pritne gjithe shkelqimin ë mendeshme te Shpir- 
tit te hyjeshme, leçitesit ë lumur te Krishtit dëkla- 
ruan hyjfrymerisht orakullimin ë perminatyreshme, te 
shkurter nga fialet po te shumet nga urtesia, si kryë- 
kujdëses te doktrinavë ungjillorë dhë te gojedhënjëvë
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piëtozë, si muarre se-lartmi vendimin ë tyrë dhë te 
ndriçuar trëguan bësen ë hyjmesuare.

Si ë permbluadhe tëre shperjëncen baritorë dhë si 
levisne merine; fort te drëjte tani, per të vindikuar, 
i dbuan ujqerit ë rënde dhë te terbuar, dykë hëdhur 
perjashta më fronden ë Shpirtit ata qe rane nga plo- 
tesi’ ë Kishes si te semurur per vdëkjë dhë te pashe- 
ruarshme, si sherbetore te drëjte te Krishtit dhë nxënes 
te hiëruarshim te leçitjës se hyjeshmë.

LAVDI. — TINGELL TERTHOR IV.

Vallëja. ë Shent-Atervë, ë permblëdhur prëj anevë 
te dhëut, dogmatisi nje qënjë dhë natyre te Atit dhë 
te Birit dhë te Shpirtit Shënt; dhë i perdha Kishes 
madherisht myshtërin ë Thëologise. Ata dykë lavde- 
ruar më bëse, lë t ’ i lumerojme dykë thëne; O shoqeri 
ë hyjeshmë, ushtare te hyjfialeshme te parates se 
Zotit1; yj te shkelqyër te qiëllit te mendeshme; turrat 
ë parrezuara te Siones myshtikë; lulët ë myrrëreshmë 
te Parrajses; gojerat ë tërarta te Fiales; mburja ë 
Nicëse; ngazellimi i gjithe botes; nermjëtoni nxëlite- 
risht per shpirtët tona.

/
Tani E permibëkuar jë...

NE MËSHE.

Ne Hyrjë Perleshorja Ngjalljësorë, j>astaj ë Shent-Atervë, ë 
Shentit te Kishes dhë Shkurtorë Mburonj' ë te Krishtërevë.
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APOSTULL.
I bëkuar jë, 6 Zot, Përendi’ ë Atervë tane. ,1 'drëjte 

jë me te gjitha-sa na bërë.
Kendimi prëj Lëtres se Paulit të Titua.
Bir Tito, ë bësuarshmë eshte fiala, dhë te dua t ’ i 

vertëtosh keto qe te perkujdësën ata qe i.kane bësuar 
Përendise te kryësojne mi vëpra te mira; keto jane te 
mirat dhë te dobishimët per njërezit. Dhë rri me- 
nj’-ane nga çeshtjëra te marra dhë gënëalogira dhë 
qarta dhë luftera ligjetarë; së jane te pa-dobishimë 
dhë te kotta. Nga njëriu hërëtik, pas keshillim.it te 
pare dhë te dyte, hiq dore, dykë ditur së i tilli dolli 
jashte udhes dhë mekaton, dykë qëne i vëte-denuar. 
Kur te dergoj Artëmane dhë Tyhikun, shpëjto te vish 
të mua ne Nikopoje ; së atjë gjukova te dimeroj. 
Zënane ligjetarin dhë Apollone më nxitim çoji perpara, 
qe te mos u mungoje gjë. Lë te mesojne ëdhë tanet te 
kryësojne mi vëpra te mira per nëvojat ë duhura, qe 
te mos jëne te pa-pëmet. Te pershendoshin gjith’ ata 
qe jane bashke më mua. Pershcndoshi ata qe na duan 
me bëse. Hiri qofte më gjithe ju. Amen.

UNGJILL (pas M attiiëu t).

U tlia Zoti nxënesvë te ti j; Ju jini drit’ ë botes; nuke 
munt te fshihët nje qytët i vendosur mi mal; as ndëzin 
kandilin dhë ë vëne ndene shinikun, po permi ka.n- 
dilërin, dhë u ndrit gjitlie atyrë qe jane ne shtepi. 
Keshtu lë te ndrite drita juaj perpara njëresvë, qe te
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shekojne vëprat tuaja te mira dhë te lavderojne Atin 
tuaj qe eshte ne qiëjte. Mos pandëhni së ërdha te 
deshtroj ligjen dhë profëtet; nuke ërdha te deshtroj 
po te plotesoj. Së më te vertëte po ju thëm, gjër sa te 
shkoje qiëlli ë dhëu, nje jote a nje vije do mos shkoje 
prëj ligjes gjër sa te bëhën te gjitha. Ay pra qe te shkële 
nje nga keto porosite më te vogela dhë t ’ i mesoje 
ashtu njërezine, më i vogeli do te quhët ne mbrëteri 
te qiëjvë; po ay qe te bëje dhë te mesoje, ay i math 
do te quhët ne mbrëteri te qiëjvë.

KUNGATORË.

Per kujtim te perjëteshme do te jëte i drëjti.
Pame driten dhe Perleshim.
12. — Prob, Taralc, dhe Andronik Deshmoret.
13. — Karp dhë Papyl Deshmoret.
14. — Nazaria, Gërvasi, Protasi dhë Qëlsi Deshmoret. Kosma 

viërshetori.
15. — Luqia'n Oshenar-deshmori.
16. — Longin Centurioni, qe ish me Kryqin.
17. — Andrëa i Krises. Hosëa Profëti.
18. — Lulca Apostulli dhë Ungjillori.
19. — Joël Profeti. Var Dcshmori.
20. -— Artëmi. Deshmor’ i Math. Oshenar Gerasim’ i Ri, 

mprojt.es’ i Qëialonise.
21:. — Hilarion i Math.
22. — Avërqi. isapostulli. Shtate diëmt’ ë Shënte ne Efëse.
23. — Jakob Adëlfothëu, pëshkop ’ i pare i Jërusalëmit.
24. — Arëtha Deshmor’ i Math dhë kortëgj’ i tij.
25. — Marqian dhë Martyri Deshmoret.

• 26. — D imiter, D eshmor’ 1 Math Myrobleti. K ujtim’ 1 
Termetit te math.
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NE MENGJËS.
Pas Përendia eshte Zoii thuhen keto Perleshore: — E Shent- 

Mitrit. Tingell III.

Perluftar te ma'th ner rëziket te ka gjëtur gjithe 
bota, 6 Athlofor, qe munt paganet. Dhë siç rremovë 
fuqin’ ë Lyëut ne stad, dykë kurajosur Nëstorin, 
ashtu 6 Deshmor i Math Shent-Miter, lutui Krishtit 
Përendise te na dhuroje perdellimin ë math.

E TERMËTIT. — TINGELL T. IV.

Ti qe shtië mi dhëne syrin dhë ë bën te dridhët, 
shpetonanga frikesimi i tmërrshme i termëtit, 6 Krisht 
Përendia jone, dhë dergona pasurisht perdellimët ë tua, 
më nermjëtimët ë Hyjlindesës, dhë shpetona. %

Pastaj Ndenjesorët dhë Qe prëj dialerise s’ imë më Parevark :

I çudiçim eshte Përendia ner Shentoret ë tij.

UNGJILL’ I MENGJËZIT. 
pas L ukajt .

U tha Zoti Nzënesvë te tij; Ruajuni nga njërezit; 
së do te vëne duart’ ë tyrë mi juve, dhë do t ’ju ndië- 
kin, dykë ju perdhëne neper synagoja ë burgjë, dhë 
dykë ju prure perpara mbrëtersh ë princersh per ëmerin 
t ’im. Dhë kio do t ’ju ngjaje per deshmim. Vendosni 
pra ner zemerat tuaja te mos paremëjtoni si do te 
pergjigji; së une do t ’ ju ap goje dhë urtesi, se ciles do 
mos mundin t ’i kunderflasin, as t ’i qendrojne kunder



yiËSHTE Ë DYTE 33

gjithe kundreshtaret tuaj. Dhë do te peripi dhë prëj 
prindersh dhë vellëzersh dhë gjirijsh dhë miqsh dhë 
do te vrasin disa prëj jush; dhë do te jini te urrëjtur 
prëj to gjithevë per ëmerin t ’im, po qimë prëj krëse 
s’uaj do mos humbase. Më durimin tuaj pushtëtoni 
shpir,‘.(ët tuaja.

Psalmi 51 pa zë. Lavdi; Me nermjëlimët ë Athloforit, 6 meshi- 
V'̂ fsiot; Tani; Më nermjëlimët ë Hyjlindesës. Me Vargun Per- 
dellyës, -perdellë-me, 6 Përendi, kio ë Vëtezëshmë :

TINGELL II.

Ner tëndesimët ë permiboteshmë ë shpuri shpirtin tënt 
Krishti Përendia, 6 Dimiter deshmor i urte dhë i pa- 
pilduar; së ti kë qëne perluftar i Trinise, dykë trime- 
ruar burrerisht ne stad si diamant i forte; dhë, si u- 
shfijezovë ne brinjen tëndë te pamplakur, 6 i tëre- 
vënëruar, dykë imituar atë qe u-ndë mi dru per shpe- 
tinim ë gjithe botes, morë vëperimin ë çudiravë, dhë 
u fal njëresvë sherimë pa mase. Perandaj sot, dykë 
krëmteruar fiëtjën tëndë, lavderojme, siç i ka hië, atë 
qe te lavderoj.

Kanunet e Termetit dhë te, Shentit. .Zbritesorë Do t’a çël 
gojen; pastaj Më tc ndërçimën.

DERGIMESORË.

Pas : Tois mathëtais.

Deshmor i Krisht.it Dimiter, sikunder hodhë poshte 
nje-hëre vëtullen, lartesine dhë audacen kaloresë te 
Lyëut më hir te përendishme, dykë forcuar ne stad
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trimin Nëstor më fuqin' ë Kryqit, ashtu forcome dhë 
mua gjithenje më urimët ë tua, 6 Athlofor, kunder 
dëmonesh dhë deshirash shpirt-prishesë.

Zotit qe u-misherua prëj gjakravë te tua te kulluara, 
6 Virgjer-mëme ë pacinuar, mos pusho s’ i’u-luturi 
per në sherbetoret ë tu, qe te gjëjme hir dhë ndihme 
te mirkoheshmë me dite nëvojë në, gjindja ë njëresvë; 
dhë shpetona nga frikesim’ i termëtit te rënde dhë nga 
rëziket më nermjëtimët ë tua ametarë.

bAVDERIMË.

Keto te Pershembellsa, e para persedytët.

Pas : Hairois askëtikon.

Eja, deshmor i Krishtit, ner në qe këmi nëvoje per 
veshfrimin tënt te meshireshme dhë shpetona qe po 
mundohëmi nga frikesimi shtyranik dhë nga mani’ ë 
tmërrshmë ë hërësëvë; prëj se ciles si rober dhë te 
çvëshur ndiqëmi vent prëj vendi gjithenje dykë ndrrua- 
re, dhë arratisëmi neper shpëllat ë malët. Meshiro pra 
6 ëmershkelqyër, dhë ëp-na prëhjë, pusho andrallen 
dhë shuaj zemerinim kunder nësh, dykë i’u-lutur 
Përendise, qe i fal botes perdellirnin ë math.

Keshtjëir ë forcuar na u-dhë qe nuke trembësh nga 
goditjët ë armiqvë dhë i bën balle sulmes se barba- 
revë dhë simptomavë te gjithë semundjëvë; kollon’ ë 
pa-rrezuare dhë thëmëli ’ë paçare dhë mprojtes kolo- 
nisor dhë perluftar kë qëne per qytëtin tent, 6 Shen- 
Miter; atë pra dhë tant, 6 i lumure, qe ndodhët ne
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rëzik dhë tmërrerisht mundohët, më lutjët tëndë ë 
shpeto, dykë i’u-lutur Krishtit, qe i fal botes perdelli- 
min ë math.

Vallja ë athloforevë shkendrit, dykë permblëdhur 
tere yirtytët; perandaj trasheguan më vlëre gezimin 
ë jëtes se pa-mplakur dhë se lumur; ner te cilet, 6 
Shent-Miter i perzilishim shkelqën, dhë kryë-lartohësh 
prëj imitimit te Krishtit, ëdhë mburrësh per ëgalitëtin 
ë shtijezes; lypi më gjithe zemer te shpetohëmi prëj 
pesimëvë dhë prëj rasjëvë te keqia në qe te ndërojme, 
dykë i'u-lutur nxëterisht ati qe i fal botes perdellimin 
ë math.

LAVDI. — TINGELL IV.

Atë qe trashegoj më shtijeza hirin ë brinjes shpe- 
timtarë, se çpuar më shtijeze, prëj se ciles buron Shpe- 
timtari çurka jëtë dhë paprishjëjë, Shent-Mitrin lë te 
ndërojme, fort te urtin ner mesimë dhë te kurorezuar 
ner deshmoret; atë qe mbaroj më gjak udhen ë mun- 
dimit dhë shkelqëu më çudira me tere boten, ziliqarin 
ë Zotit dhë varfer-dashesin ë dhempshur; atë qe mpron 
ngahëre dhë ner shume rëzike te tmërrshme Thësa- 
lonikanet; kujtimiri ë tij te permoteshme dykë lusur, 
lavderojme Krishtin Përendine, qe vëperon më aneii 
ë tij sherimë per te gjithe.

TANI. — HYJLINDESORË.

Shpetona prëj shtrengimëvë tona, 6 Nën’ ë Krishtit 
Përendise, qe lindë Bëresiri ë te gjithavë, qe te te
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thërrësim te gjithe; Gezoju, 6 ë vëtemja mburonj’ ë 
shpirtëvë tona.

Doxologji' ë Madhë. Perleshor’ ë Shentit.

NE MËSHE.
Ne Hyrje Perleshorët ë Termëtit, te Shëntit, te Shëntit te 

Kishes dhë Shkurtorë Mbuvonfë te Krishtëvevë...

APOSTULL.

Do te gezohët i drëjti me Zotin.
Degjo, 6 Përendi, zërin t ’im.
Kendimi prëj Lëtres se Dyte se Paulit të Timothëu,
Bir Timothë, forcoju me hirin qe eshte të Jësu 

Krishti; dhë sa degjovë prëj mëjë më shume deshmore 
perëpi ner njëres bësnike, te cilet do te jëne te zoterit 
te mesojne dhë te tiëre. Ti pra vuaj te keqia, si ushtar 
i mire i Jësu Krishtit. Asnje qe vëtë ushtar nuke nga- 
terrohët ner andrallat ë jëtes qe t ’ i pelqëje ati qe 
mblëth ushtare. Dhë ne trimerofte nonje, nuke kuro- 
rezohët, ne mos trimerqfte pas ligjes. Bujku qe mun- 
dohët duhët i pari te piësetoje nga pëmet. Kupeto 
ato qe-thëm; dhë. te dhënte Zoti ment me te gjitha. 
Kujto Jësu Krishtin, prëj fares se Davidit, qe eshte 
ngjallur prej se vdëkuresh, pas Ungjillit t ’im, per te 
cilin vuaj te keqia gjër me vargoj si këqbëres; po fial’ 
ë Përendise nuke lidhët. Perandaj te gjitha i duroj 
per te zgjëdhurit, qe te gjëjne dhë ata sheptimin qe 
eshte të Jësu Krishti bashlce më lavdi t’amëshuar.
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UNGJILL (p a s  J o a n it ).

U tha Zoti nxënesvë te ti j ; Keto ju porosit qe te 
doni njeri-jaterin.' Ne ju urrën bota, dini së mua me 
ka urrëjtur më pare së ju. Po te ishit prëj botes, bota 
do te dështë te sajne; po nga qe nuke jini prëj botes, 
po une ju zgjodha prëj botes, perandaj ju urrën bota. 
Kujtoni fialen qe ju thashe. S’ka sherbetor më te math 
së te-zotin. Ne me ndoqne mua, dhë juvë do t ’ ju ndië- 
kin; ne ruajtin fialen t ’imë, dhë tuajen do t ’a ruajne. 
Po keto te gjitha do t ’ ju’a bëjne per ëmerin t ’im, së 
nuke dine atë qe me dergoj. Po te mos vinja dhë t ’u 
flisja, do te mos kishin mekat; po tani s’kane mehane 
per mekatin ë tyrë. Ay qe me urrën mua, urrën dhë 
t ’im-ate. Po te mos bënja ner ta vëprat qe asnje tiater 
s’i ka bëre, do te mos kishin mekat; po tani dhë kane 
pare dhë kane urrëjtur dhë mua dhë t ’im-ate. Po qe 
te mbushët fiala ë shkruar ne ligjen ë tyrë; Së me 
urrëjtin darovisht. Dhë, kur te vije Ngushellimtari, 
te cilin do t ’ju dergoj une prëj Atit (Shpirtin ë se ver- 
tëtes, qe dergohët. prëj Atit), ay do te deshmoje per 
mua; po dhë ju deshmoni, së qe ne kryë jini b.ashke 
më mua. Keto ju kam folur, qe te mos shkandullesohi. 
J'ashte synagojavë do t ’ju nxiërin; dhc viën ora, qe 
kushdo qe t ’ju vrase te pandëhe së i blaton faljë Përen- 
dise.
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KUNGATORË.

Per kujtim te perjëteshme do te jëte i drëjti.
27. — Nestor Deshmori.
28. — Tërënt dhë Nëonille Deshmoret. Oshenar Stëfan 

Sabbaiti.
29. — Anastasia Romanja. Oshenar Avrami.
30. — Zënob dhë Zënobie deshmoret.
31. — Stahy, Apelli, Amblia, Urban, Aristobul dhë Nar- 

qis Apostujte. Epimak Deshmori.
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1. — Slient Anargjëndet Kosma dhe Damian çudibëresit.

PERLESHORË. — T. T. IV.

Shent Anargjënde dhë çudibëres, visitoni semundjët 
tona; darovisht muarrte, darovisht ëpnani.

2. — Aqindyn, Pëgas, Afthon, Elpidofor dhe Anëmpodist, 
Deshmoret.

3. — Dëdilcata ë Kishes se Shent-Gjergjit te Lyddes; Aqë- 
psima, Josif, dhe Aithala, Deshmoret.

4. — Oshenar loaniq’ i Math. Nikandri dhe Ermen, Hiëro- 
deshmoret.

5. — Galaktion dhë Epistem^., Deshmoret.
6. — Pauli, kryëpëshkop’ . i Konstantinopojes, Konfësori.
7. — Tridhjët’ ë trë Deshmoret te Melitënes: Oshenar 

Lazar, çudibëresi.
8 .  --MBLfeDHJA E KRYfeBNGJEIXIT ShENX-MEHILL DHË TE

F uqivë E ngjeuuorë te tiër a .

NE MENGJËS.
PERLESHORË. — 'JTNGELL IV.

0  Kryëgj ënëralet ë ushterivë te qiëlleshmë, po ju 
lutëmi rië te pa-vyërit qe te na keshtjëlloni më lutjët 
tuaja, dykë na ruajtur nene hiën e krahevë te lavdise 
s’uaj se palëndeshmë në qe biëm ner këmbe dhe ther- 
rësim; Çperblënani prëj rezikevë si Kryë-urdher të 
fuqivë te larta.
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Qe prëj djalerise s’ imë, dhe pastaj ky Parevark :

Ay qe bën Engjejt’ ë tij frymera dhë mëshetaret ë 
tij flage ziarri.

UNGJILL' I MENGJËZIT.
pas Mattheut .

Tha Zoti; Shekoni; mos mëprizoni as nonje nga.
keta te vëgjelit; së po ju them, qe ëngjejt’ ë tyrë ner
qiëjte shekojne gjithenje faqën ë t ’im-ëti ner qiëjte.
Së i-Bir' i njëriut ërdhi per te shpetuar te humburin.
Si ju dukët juvë, ne paste njc njëri njeqint dhën, dhë
t ’ i arratisët nje prëj syrësh, nuk’ i lë te nëntedhjët’
e nëntat, dhë shkon ner malët dhë kerkon te humbu-
ren? dhë ne goditte t ’a gjëje, më te vertëte po ju thëm
së gezohët per atë më tëper së sa per nëntedhjët’e
nëntat ë pa-arrntisura. Keshtii nuk’ esht’ e dashur
perpara Atit tuaj qe esht ner qiëjte qe te humbase nje
prëj ketyrë te vcgjelvë. Dhë ne qofte së mekaton të
ty yt-vella, ëce dhë e qerto ne mës tëjë dhë ati vëtem;
ne te degjofte, ë fitovë t ’et-vella; po ne mos te deg-
jofte, mërr më vëtë clhë nonje a dy, qe te qendroje
ç’do fiale mi goje dy a trë deshmoresh. Dhë ne i çdeg-
jofte, thuaji kishes; dhë ne ë çdegjofte dhë kishen, lë
te jëte per ty si pagani dhë kumërqari. Më te vertëte*
po ju thëm; Sa te lithni mbi dhëne, do te jëne te lidhura 
ne qiëllin;dhë sa te zgjithni mbi dhëne, do te jëne te 
zgjidhura ne qiëllin. Perseri po ju thëm së, po tc mërrën 
vësh dy vëta mbi dhëne per çdo gjë qe te lypin, do
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t ’u bëhët prëj t’im-Ëti qe esht ner qiëjte; së ku jane 
dy a trë mblëdhur me ëmerin t ’im, atjë jam ne mës te 
tyrë.

Psalmi 51 pa zë. Lavdi, Më mprojtjët ë Engjejvë, 6 i Zemer- 
dhëmpshur, shuaji shumicat e krimeravë t' imë. Tani Më nermjë- 
timët ë Hyjlindesës... Me vargun Perdellyës, perdellë-me, 0 
Përendt ketë te Vëtezëshmë.

TINGELL II.

Rrëth ë perqark fronit te palëndeshme, 6 substanca 
te mëndeshmë, Engjej te hyjeshme, Këngen e tri- 
shënte Përendise kryëtarit ’po i kendoni më buze te 
flakta; Shent Përendi, At’i panisjëshim; Shent i Fu- 
qishme, Bir’ i bashkepanisjëshim; Shent i Pavdëkur, 
Shpirt’ i bashkeqënurshim, qe lavderohët bashke më- 
Atin ë më Birin.

Zbritcsorë Do t’a çël gojen t’ imë, ne funt te Këngcs I, Iiyr- 
jën ë saj; ne te III, ne vcnt te dhë me la.vd.ine lëndë te hyjeshmë 
thuaj : dhë me hyrjën tëndë te lavderuar; ne te V, së U, 6 Virgjë- 
rësh’ ë pa-marrtuar, hyrë brënda të kish’ ë Përendise, si hishe 
jort' ë paqmë, dykë u dhuruar shpciimin gjith’ atyrë qe te hym- 
nojne ; ne te IX, ne vent te te krëmtën ë shënte thuaj : hyrjën ë 
shënie.

DERGIMESORE.

Si perluftar dhë kryëtar te gjindjës njërezorë, si 
mprojtes më te mire, 6 kryëgjënëral i hyjeshme, te 
ka trëguar krijëtari dhë Përendia, dhë më lavdi te ka 
ndëruar fshëhterisht t ’ i pertherrëç pa-rështur hymnin 
triumfal te trishënte dhë te hyjeshme.
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I ziarresuar pa trëgim më shkelqimët ë përendishmë 
te Trinise se permidriteshmë, pershkon tëre kriësen 
si vëtetime, 6 Kryë-ëngell, dykë bëre urdherin ë përen- 
dishme, 6 Mehill i faqë-vëtetimshim, dykë ruajtur ë 
dykë hiësuar ata qe te perhymnojne më gas.

.LAVDERIMË.

Keto te Pershembellta; e para persedytët. — Pas : Ton 
ouranion tagmaton. -— TINGELL I.

Si kryësonjes te urdhervë te qiëlleshme dhë pro- 
tëktor te forte te njëresve te dhëut, ruajtes dhë shell- 
byës, te hymnojme bëserisht, 6 Mehill kryëgjënëral, 
dykë t ’ u-lutur qe te na shpetosh prëj ç’do dhëmbjëjë 
prishesë.

Kryë-urdher’ i Fuqivë te hyjeshmë lart sot po i fton 
njërezine nje te krëmtë gazmorë te Mblëdhjës se tyrë 
te bëjne bashke më Fngjejte dhe Përendise t ’ i ken- 
dojne mi lë hymnin ë trishënteshme.

Nene flëtet ë tua te hyjeshmë në qe përikme më 
bëse, 6 Mehill mendj’ ë hyjeshmë, me gjith’ jëten ruaj 
ë na hieso, dhë me oren ë vdëkjës, 6 Kryë-ëngjel ëja 
ndihmetar per në te gjithe më dhempsheri.

LAVDI. — TINGELL T. I.

Ku te hiësoje hiri yt., 6 Kryë-ëngjell, andëjaza dbohët 
fuqi’ ë Diallit; së nuke duron te qendroje të dritajotë 
Lucifëri qe ra. Perandaj te lypim : shigjëtat ë ziarrta 
qe levizin kunder nësh shuaji, dykë na çperblyër më
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nermjëtimin tënt nga shkandullat ë tij, 6 Mehill i per- 
hymnuarshim.

TANI.

Po te lumerojme, 6 Hyjlindesë Virgjerëshe, dhë te 
lavderojme në besniket prëj dëtyrë, ty qytëtin ë pa- 
tronditur, keshtjëllen ë pa-çareshmë, mprojtjën ë pa- 
ragjisur dhë perikjën ë shpirtëvë tona.

Perleshorja dhe Doxologji.

NE MËSHE.

Pcrleshorja, e Shentit te Kishes, dhë Shkurtorc Kisha fovt' c 
paqm' e Shpetimlavit (Sliih ne Hyrjën ë Shent-Marise).

APOSTULL.

Ay qe bën Engjejt’ ë tij frymera.
Bëko Zotin, 6 Shpirti im.
Kendimi prëj Lëtres se Paulit ner Hëbrëjte.
Vellëzer, ne qofte së fiala ë folur me ane Engjejsh 

dolli e vertëte dhë ç’do shterbaritjë dhë çdegjim mori 
çpagim te drëjte, si do te shkapojme në, po te nëgli- 
gjojme nje shpetim kaqe te math? e cila si nisi te 
flitëj prëj Zotit, u-vertëtua ner në nga ata qe clegjuan; 
dykë bashkedeshmuar per ’to dhë Përendia më shënja 
ë më çudira dhë më fuqira te ndryshmë dhë më te 
ndara dhuretiash te Shpirtit, pas dashurimit te tij. 
Së nuk’ u’a subjëlctoj Engjejve boten ë pritmë, per 
te cilen po flasim. Dhë nje po perdeshmontë dykë 
thëne me nje vent; Ç'eshte njëriu qe ë kujton? a
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bir’ i njëriut qe ë viziton? E vogelove pako-gjë nga 
Engjejte; më lavdi ë më ndër ë kurorezovë dhë ë ven- 
dosë mi vëprat ë duarvë te tua; te gjitha i subjëktovë 
nene këmbet ë tij. Së me t ’ i subjëktuar te gjitha 
s’ la gjë te pa-subjëktuar; po tani nuke shohim ëdhë 
t ’i jëne te gjitha te subjëktuara. Dhë shikojmejësune 
per atë qe u-vogelua pako-gjë nga Engjejte, nga shkëlja 
ë vdëkjës, te-kurorezuar më lavdi ë më ndër; qe te 
ngjirontë vdëkjë per ç’do gjë më hir Përendië. Së 
duhëj ay, qe per atë jane te gjitha dhë prëj te cilit 
u-bëne te gjitha, dykë prure shume bij më lavdi, te 
përfëktontë më anen ë pesimëvë kryëtarin ë shpetimit 
te tyrë.

UNGJILL (p a s  L u k a j t ).

U tha Zoti nxënesvë te tij; Ay qe degjon juvë mua 
me degjon; dhë ay qe mëprizon juvë mua me mëpri- 
zon; dhë ay qe mëprizon mua mëprizon atë qe me 
dergoj. Dhë u-kthyën te Shtatedhjëtet më gas, dyke 
thëne; O Zot, dhë dëmonët na bindën me ëmerin tënt. 
Dhë u tha; Veshtronja Satanin qe ra prëj qiëllit si 
vëtetime. Ja ku ju ap pushtët te shkëlni mi gjarperinj 
dhë agrëpë dhë mi tëre fuqin’ ë armikut; dhë gjësëndi 
do mos ju bëje te këqë. Po mos u-gezoni mi ketë, së 
frymerat po ju bindën; po u-gezoni më tëper se ëmerat 
tuaja u-shkruan ner qiëjte. M’ atë ore Jësuj u-nga- 
zellua me shpirt. ë tha; Te falëm ndërit, 6 Ate, Zot’ 
i qiellit ë i dhëut, së i fshëhë keto prëj te urtesh ë te
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mënçimsh dhë n'a zbulovë çiliminjvë; po, 6 Ate, së 
keshtu që ë pelqyër perpara tëjë.

KUNGATORË.

Ay qe bën Engjejt’ ë tij trymera dhë mëshetaret 
ë tij flage ziarri.

q. — Onësifor dhë Porfyr Deshmoret, Oshenarë Matrona.
xo. — Olympa, Rodion, Sosipatri, Tërti, Erasti dhë Kuarti 

Apostujte, Orëst Dëshmori.
11. — Mina, Viktor dhë Vicënt Deshmoret. Thëodor Stu- 

diti.
12. — Joan Elëimoni, lcryëpëshkop i Alëxandrise. Nil 

Oshenari.
13. — Joan Gojarti, kryëpëshkop i Kontantinopojes.

PERLESHORË. — TINGELL TERTHOR IV.

Hir’ i gojes s’atë qe shkelqëu si pishtar ndriçoj 
gjithesine, thësarë mosargjëntdashjeje pertogesoj per 
boten, lartesiren ë perunjesise na tregoj. Po siç na 
areson më fialet ë tua, 6 Ate Joan Gojarte, nermjëto 
të Krishti Përendia te shpetohën shpirtët tona.

14. —- Filip Apostulli.

PERLESHORË. — TINGELL III.

Apostull Shent Filip...
15. — Guria, Samona dhë Habib Deshmoret.
(Nisin lcrëshmet ë Krishtlindjes.)
16. — Matthëu, Apostulli dhë Ungjillori.
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PERLESHORË. — TINGELL III.

Apostull i shënte dhë ungjillor Matthë,...
17. — Gregor, pëshkop’ i Nëpqësarise çudibëresi.
18. — Platon dhë Roman, Deshmoret.
19. — Abdiu Profëti, Barlaham Deshmori.
20. — Parekrëmtët ë Hyrjës. Grëgor Dëkapoliti. Prokli i 

Kostantinopoj es.
21. — H yrja ne K ishe t  H yjlindesHs se P ermishente 

Mari.
NE MENGJËS.

PERLESHORË. — TINGELL IV.

Sot eshte parenisja ë mirpelqimit te Përendise dhë 
parelëçitja ë shpetimit te njëresve; të Kish' ë Përen- 
dise madherisht rrefëhët Virgjerësha. dhë Krishtin u 
parelajmeron te gjithevë. Asaj dhë në lë t ’i therrësim 
më zë te math; Gezoj-u, 6 mbarim i urdherimit te 
Krij ëtarit (tri hëre).

PAREVARK.

Degjo, 6 bije, dhë sheko dhë unj vëshin tënt dhë 
Iiarro popullin tënt dhë shtepin’ ë t ’ yt-ëti dhë do t ’ 
deshiroje mbrëti bukurine tëndë.

UNGJILL’ I MENGJËZIT 
p a s  L u k a j t .

M’, ato dite, u-ngrit Mariama, ë vatë ne malesi... 
(Shih të Lindja ë Shen Marise, 8 Viësht’ ë Pare.)
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Psalmi 51 pa zë ; pastaj :

LAVDI. — TINGELL II.

Sot kisha më-shpirt ë mbrëtit te math hyn ne kishe, 
qe t ’ i prëgatitët per ndenjië ë përendishmë. Nga- 
zellojuni, 6 popuj.

TANI. — GJITH’ AJO.

Ne Vargun Perdellyës, perdellë-me, 6 Përendi,. kio e Vëte- 
zëshmë :

TINGELL IV.

Sot kisha qe nxuri Përendine sillët të kish' ë Zotit, 
dhë Zaharia po ë prët. Sot te Shëntat ë.te Shëntevë 
ngazellohën dhë vall’ ë Engjejvë krëmteron myshti- 
kerisht; bashke më te cilet dhë në, dykë krëmteruar 
sot, ‘më Gabriëlin lë te bertasiin; Gezoj-u, 6 hirplote, 
Zoti eshte bashke më ty qe ka perdellimin ë math.

Pastaj Kanunët; Zbritesorë Krishti lindët (shelco të Krisht- 
lindja) gjër me këngen VIII; pastaj n e  vënt te Më tendërçimën 
kendohën Madheshtimët më këngen ë IX. Pastaj Zbritesorja 
Nje myshtër te huaj më ketë Vark :

Madheshto, 6 Shpirti im, më te ndërçimën dhë më 
te lavderuaren nga ushterit’ ë lartmë.

Nje myshtër te huaj...

DERGIMESORË.

Pas : Gynaikes akoutisthëte.

Marine, Vashen ë hyjeshmë qe parelajmoj Shoqeri’ ë 
Profëtevë si shtëmbe dhë shkop dhë pllake dhë mal te
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pa-latuar, lë t ’a levdojme bëserisht; së sot po futët 
brënda. ne te Shëntat ë te Shëntevë qe te rritët per 
Zotin (tri hëre).

LAVDERIMË. — TINGELL I.
Pas : Tor ouranion tagmaton.

Virgjerësha më lampadhë, gjithmonvirgjeren më gas 
dykë udhetuar, më te vertët' profëtesojne më shpirt 
te pritmën; së kishe Përendië dykë qëne Hyjlindesja, 
të'hiska kllitët më lavdi virgjerorë qe prëj foshnjeris’ 
se saj.

Pëm’ ë lavderuar ë zotimit te shënte më te vertët' 
u-rrefyë Hyjlindesja ne bote si më ë larta nga te gjithe; 
dhë mbaron faljën ë prindervë, dykë u-prure të shtepi’ 
ë Përendise bëserisht, dhë permbahët më shpirtin ë 
hyjeshme.

O Virgjerësh’ ë rritur më buke te hyjeshme të kish’ 
ë Zotit më bëse, i lindë botes bulce Fialen; per te cilin 
si kish’ ë zgjëdhur dhë ë lculluar u-parevlësovë më 
Shpirtin myshtikerisht dhë u-marrtovë më Përendine 
dhë Atin.

Lë te çëlët Porta ë kishes Hyjpritesë; së kishen dhë« 
fronin ë mbrëtit te gjithesise sot, dykë marre brënda 
më Iavdi, Joaqimi ë blaton dhë i dëdikon Zotit atë 
q’ u-zgjoth prëj tij per nëne Përendië.

LAVDI; TANI. — TINGELL II.

Sot persillët ne kishe Virgjerësh’ ë gjithkulluar si 
ndenjesorë ë Përendise, mbrëtit te gjithesise dhë ush-
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qënjesit te gjithe jëtes s’one. Sot bëkimi i gjithpaqme 
futët si mishqëre trëvjëçarë ne te Shëntat ë te Shën- 
tevë. Kesaj lë t ’i bertasim, si Engjelli; Gezoj-u, 6 ë 
vëtemja ë bëkuar ne mës te gravë.

Doxologji ë Madhë; Perleshorë.

NE MËSHE.

SHKURTORË. — TINGELL IV.

Pas : O hypsotheis.

Kisha fort ë paqmë ë Shpetimtarit tone, nuserorëja 
dhë virgjërësh’ ë fort-çemuar, thësarim’ i shënte i Iavdis’ 
se Përendise, sot po kllitët të shtepia ë Zotit dhë hirin 
bashke-fut më Shpirtin e përendishme; atë ë perhym- 
nojne Engjej Përendië. Kio ështe tënda ë qiëlleshmë.

APOSTULL.

vShpirti im madheshton Zotin.
Së hodhi syrin mi perunjesin’ ë sherbctorës se tij.
Kendimi prëj Lëtres se. Paulit ner Hcbrëjte.
Vellëzer, kish tënda ë pare urdherimë adhurimi dhë 

shcnterorën ë boteshmë. Sëpsë u-ndertua tënd’ ë pare, 
ne te cilen ishtë kandilëri dhë tryësa. dhë parevënja 
ë bukevë, ë cila. thuhët Shenterorë. Dhë pas kurtines 
se dyte ish tënda. qe thuhët Shenteror’ e Shenterorëvë, 
qe kishtë tëmjanice t ’arte dhë arken ë dhiates te mbu- 
luar rrëth nga gjith’ anet më ar, ne te cilen ish nje 
shtëmb’ ë arte qe kish mannen dhë shkopin ë Aaronit

5
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qe biu dhë pllakat ë dhiates; dhë permi ’të ishin Chë- 
rubimë lavdië qe hiësonin meshirorën; per te cilat 
s’ munt tani te flas vëçan. Dhë, dykë qëne keto nder- 
tuar keshtu, ne te paren tënde hyjne gjithenje priftijte 
per te mbaruar sherbësat; po me te dyten nje hëre 
ne mot hyn vëtem kryëprifti/ jo pa gjak, te cilin e 
’blaton per vëtën ë tij dhë per gabimët ë popullit.

U N G JILL (p a s  Lukajt).

M’ atë kohe hyri Jesuj ne nje fshat... (Shih te Lindja 
6 Shen-Marise, 8 Viesht' e Pare.)

Me Veçan... thuliet Jrio ne vent te Te ka hie...

TINGELL IV.

Engjejit, dykë pare Hyrjën ë Virgjerëshes, çudi- 
teshin si po hyri më lavdi të Shënterorj’ ë Shënte- 
rorëvë.

Si arkë më-shpirt Përendië lë te mos i pshtëtët 
kursësi dore ë pa-nisjuarsh; po buze bësnikesh, dykë 
kenduar zërin ë Engjellit lë t ’i therrësin më ngazellim 
Hyjlindesës pa hështur : Më te vertëte jë mc ë larta 
nga te gjithe, 6 Virgjerësh' ë kulluar.

KUNGATORË.

Qëlq shpetimi do te marr dhë ëmerin ë Zotit do te 
pertherrës.

Pame dviien dhë Perleshim.
22. — Filëmon, Apfia, Arkipp dhë Onësim Apostujte. 

Cëcilia Deshmorja dhë ato qe ishin bashke më ’të.
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23. — Grëgor, pëshkop’ i Akragantinevë, Amfiloqi, pësh- 
kop’ i Konjes.

24. — Klëmenti papa i Romes. Pietri i Alexandrise.
25. — K aterina D eshmorja e Madhë . Merkur deshmori.

PERLESHORË. — TINGELL T. I.

Pas : Ton synanarhon logon.

Lë t ’a hymnojme nusën ë Krishtit te levduarshmë, 
Katërinen ë shënte dhë mprojtëshen ë Sinajt, ndihmen 
tone dhë perkrahjën; së i mbeçëli shkelqimerisht dina- 
ket ë pa-bëse më fuqin’ ë Shpirtit; dhë ë kurorezuar 
si deshmorë ë Zotit lyp per te gjithe perdellimin ë 
math.

26. — Alyp Kioniti. Nikon Mëtanoitc.
27. — Jakob Përsiani, Deshmor’ i Math,
28. — Stëfani i Ri, Oslienar Deshmori.
29. — Paramon dhe Filomen, Deshmorct.
30. — Endrëu 1 Pareetuar pi'ëj te Dymbedhjëtevë.

PERLESHOR.Ë. — TINC'/ELI. IV.

Si i pareftuar i Apostujvë dhë vëtevllaj’ i Kryëtarit, 
Zotit te gjithesise lutui ,6 Shent-Endrë, t ’ i fale botes 
paqën dhë shpirtëvë tona perdellimin ë math.
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1. — Naum Profeti.
2. — Abbakum Profeti.
3. — Sofonia Profëti.
4. — Barbara Deshmorja ë Madhë. Joan Damaskcni.
5. — Sava i Shenteruar.
6. — N ikoll, pëshkop’ i Myrave te Lyqise, Çudiberesi.

NE MENGJËS.

PERLESHORË. — TINGELL IV.

Kanun bësë dhë kore butesië, mesonjes tëmpërëncë 
te rrefëu të grigja jotë ë vertët’ ë punevë; perandaj 
fitovë më perunjesine te lartat, më varferine te pasurat. 
Ate kryeprift Shent-Koll, nermjëto të Krishti Përendia 
te sheptohën shpirtët tona.

Parevark : E ndërçimë eshte perpara Zotit vdëkj’ ë 
Oshenarit te tij.

UNGJILL’ I MENGJEZIT (pas Joanit).

U tha Zoti Judëjvë qe kishin ardhtir tëk ay; Më te 
vertëte, mc te vertëte po ju thëm; Ay qe s' hyn nga 
dëra të hoborr’ i dhënvë, po ngjitët gjëtkazi, ay eshte 
viëdhes ë kusar, dhë ay qe hyn nga dëra eshte bariu i 
dhënvë. Ati portari i hap, dhë dhënte degjojne zërin ë 
tij dhë i therrët dhënt ’ ë tij më ëmer dhë i nxiër jashte. 
Dhë kur i nxiër jashte dhënt’ ë tij, barët perpara syrësh
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dhë dhënte i vëne pas, së ë njohin zërin ë tij. Po nje tc 
huaji do mos i vëne pas, po do t' ikin prëj tij; së nuke 
njohin zërin ë te huajvë. Ketë pergjamjë u tha Jësuj; 
po ata nuke kupetuan ç’ ishin ato qe po u flistë. U tha 
pra. perseri Jësuj; Më te vertëte, më te vertëte po ju 
thëm; së une jam dër’ ë dhënvë. Te gjithe sa ardhe para 
mëjë, jane viëdhes ë kusare; po dhënte s’ i degjuan. 
Une jam dëra; po te hyje nonje më anen t ’ imë, do te 
shpetohët, dhë do te hyje, dhë do te dale, dhë do te 
gjëje kullotjë.

Psalmi 51 pa zë. Pastaj, Lavdi: Më nermjëtimët ë Kryëprifiit... 
Tani : Më nermjëtimët ë Hyjlindesës... Ne Vargun Perdellyës, 
perdellë-me... kio ë Vëtezëshmë :

TINGELL T. II.

Te lumte, sherbetor i mbare dhë bësnik; te lumte, 
punetor i vrështes se Krishtit; ti dhë barren ë dites ë 
mbajtë; ti dhë talëntin qe t' u-dha ë shtovë; dhë nuk' u 
patë nakar atyrëvë qe ardhe pas tëjë. -Perandaj port’ ë 
qiëjvë t ’ u-hap. Hyr të gaz’ i t ’et -Zot, dhë nermjëto per 
në, 6 Shent-Koll.

Zbritesorë Krishti lindët. —.Më te ndërç/imën.

DERGIMESORli.

Pas : Gynaikës 'akoutisthëtë.

Kryëbarin’ ë math dhë kryëpriftin, kryëtarin ë 
Myrëasvë, Shent-Kollin lavdurojme te gjithe; së shume 
burra shpetoj,-qe kishin per te vdëkur pa te drëjte; dhë
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mbrëtit i fanësët. n’ ënderr bashke me Ablabin, dhë 
zgjidhi voten ë pa-drëjte.

Fort te lavduroj më çudira Zoti dhë me te gjalle dhë 
pas vdëkjës, 6 kryëprift Shent-Koll; së cili perthirri 
më gjith’ bëse ëmerin tënt vëtem, dhë s’ u-degjua më- 
nje-hëre, dykë te gjëtur mprojtes te nxëhte?

LAVDERIMË. TINGELL I.
Pas : Ton ouranion tagmaton.

Me lulët ë kishes dykë fluturuar rrëth, si zok i folëse 
se Engjejvë s‘e larte, Shent-Koll i trishlumur, i therrët 
gjithenje Përendise per gjithe në qe jëmi ne shtrengimë 
rëzikesh ë ngasjësh dhë më lutjët tëndë na çperblën.

Bukurin’ ë vëshjës se hiëruarshmë ë punovë më te 
çkelqyër më virtytët praktikë, 6 Ate hyjmëndes; peran- 
daj vëperon per në çudira te kujtuarshmë, 6 i liiëruar 
punetor, dhë prëj tmërrëvë na çperblën.

Dykë permbajtur bukurit ' ë të padukuravë, kupe- 
tovë mire atë lavdin’ ë trëmçmë, Shënt’ i te Shëntevë; 
perandaj fialet ë qiëlleshmë t ’ atyrë pamjëvë qe rrojne 
gjithenje na lajmeron, 6 i hiëruar fort.

Si ne ënderr i qendrovë bësemirit mbrët dhë shpetovë, 
6 Ate, te burgosurit nga vdëkja; nermjëto pa-pushuar 
qe dhë tani më lutjët tëndë te shpetohëmi prëj ngasjësh, 
rëzikësh dhë dhëmbjësh në qe te levdojme, siç. te ka hië.

LAVDL — TINGELL T. I.

Lë te trumbëtojme më trumbëte këngesh, lë te ker- 
cëjme me te krëmtën ë lë te lozim vallë te ngazelluar
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me panairin ë permoteshme te Atit Hyjmëndes. Mbrëter 
dhë arhonder lë te rëndin bashke ë lë te perhymnojne 
atë qe më fanësjën ë tmërrshimë neper ënderr bint 
mbrëtin te leshoje trë kryë-nshtaret qe mbahëshin 
pa-shkak. Barinj dhë mesonjes, lë te perlevdojme te 
permblëdhur barine ziliqar te bariut te mire; te semuret 
miëkun; ata qe ndodhën ner rëzikë shpetimtarin; meka- 
taret mprojtesin; te varferit thësarin; te hëlmuarit 
ngushellimin; udhetaret bashkudhetarin; ata qe ndo- 
dhën ne dët. kapëdanin; te gjithe dykë ënkomiasur 
kryëpriftin ë math qe arrin kudo më nxëhtesi, keshtu 
lë te thëmi; Nikoll’ i Tëreshënte, arri ë na nxir nga 
shtrengim’ i tanishme dhë shpeto grigjen tëndë më 
lutjët ë tua.

Tani : Po te lumcvojme. Doxologji e Madhë. Perleshor’ ë 
Shentit,

NE MËSHE.

Perleshor’ 6 Shëntit, ë Shëntit te Kishes. Shkurtorë Virgje- 
■vcsha sol (shih të c Diel’ 6 Shtenitervë).

APOSTULL.

E ndërçimë eshte perpara Zotit vdëkj’ ë oshenarit 
te tij. Si do t ’ i’a çpaguajine Zotit te gjitha?

Kendimi prëj Lëtres se Paulit ner Hëbrëjte. 
Vellëzer, binduni ner krëret tuaj dhë i degjoni; së ata. 

vigjellojne per shpirtët tuaja nga qe do t ’ apin fiale, qe 
t ’a bëjne më gas ketë gjë dhë jo dykë pshëretitur; së
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kio esht’ ë padobishmë per ju. Faluni per në; së jëmi te 
bindur qe këmi ndergjëgjië te mire, dykë dashur te 
sillëmi mire me te gjitha; dhë më tëper ju lutëm te bëni 
ketë, qe te vendosëm ner ju më shpëjt. Dhë Përendi’ ë 
paqes, qe ngriti se vdëkurish barin’ ë dhënvë, te madhin 
me gjakun ë dhjates s’ amëshuar, Zotin tone Jësu, ju 
perfëktofte me ç’ dd pune te mbare, qe te bëni dashuri- 
min ë tij, dykë bëre ner ju te pelqyëren perpara tij më 
anen ë Jësu Krishtit, i cili paste lavdi me. jëte te jëteve. 
Amen.

UNGJILL (pas Lukajt).

M’ atë kohe, qendroj Jësuj mi nje vent shësh; dhë 
turme prëj nxënesish te tij dhë shumic’ ë madhë prëj 
populli nga tëre Judëa dhë Jërusalëmi dhë anedët’ i 
Tyres dhë i Sidones, te cilet ardhe t ’a degjojne dhë te 
sherohën prëj zemundjëvë te tyrë dhë ata qe ngiteshin 
prëj frymerash te ndyra, dhë sheroheshin. Dhë tëre 
gjindja kerkontë t ’a cëktë; së nje fuqi diltë prëj tij dhe 
i sherontë te gjithe. Dhë ay, dykë ngritur syt’ ë tij ne 
nxënesit ë tij, tha; Lum’ ju tc varferit së juaja eshte 
mbrëteri’ ë Përendise. Lum’ jn qe uretoni tani, së do te 
nginji. Lum’ ju qe qani tani, së do te qëshni. Te lumur 
jini, kur t ’ ju urrëjne njërezia clhë kur t ’ ju çkisherojne 
ë t ’ ju perqëshin ë t ’a nxiërin ëmerin tuaj te lik, per te- 
Birin ë njëriut. Gezojuni m’ atë dite dhë kercëni; së ja 
roga juaj esht’ ë shumet ne qiëll.
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KUNGATORË.

Per kujtim. te perjëteshme do ’te jëte i drëjti.
7. — Ambrosi, pëshkop i Mëdiolanit.
8. — Patapi oshenari.
9. — Zënia ë Annes se shënte dhë Hyprindëshes.

PERLESHORE. — TINGELL IV.

Sot zgjidhën lëgetyrat ë pafemijesise; së Përendia 
dykë degjuar Joaqimin dhë Annen, çkoqur u zotohët 
te lindin pa-shperyër Vashen ë përendishmë, prëj. se 
ciles vëte lindi i papershkruari, dykë u-bëre njëri, passi 
urdheroj t ’ i therrëse më ane Engjelli; Gezoj-u, 6 hir- 
plotë, Zoti eshte bashke më ty.

10. — Mina Kalliqëlladi, Hërmogëni dhë Eugrafi, Desh- 
moret.

11. — Daniël Shtylletari.

E DIËL’ E STERATERVË TE SHËNTE.
(Qe me 11-17 Dhjëtor).

NE MENGJËS.
Pas Gjasliie Psalmëvë Perleshorja ë se Diëles dhë pas asaj 

ë Steratervë.

PERLESHORE. — TINGET.J., IV.

Më bëse i drëjtesovë Steraterit, dykë parevlësuar më 
anen ë tyrë kishen prëj gjëntilevë. Mburrën më lavdi 
Shëntoret, së prëj fares se tyrë dël pëm’ ë lavderuar ajo 
qe te lindi pa fare. Më lutjët ë tyrë, 6 Krisht Përendi, 
meshiro-na.

Regull’ e zakoneshme ë se Dielave, Zbritesore Krishti iindët.
6
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DERGIMESORË.

E se Dieles dhe e Steraterve.

Pas : Gynaikes akoutisthëte.

Kujtimin ë Atervë sot lë te hymnojme pas dëtyrë 
dykë kercyër te permblëdhur, 6 filopatore, te Abrahamit, 
te Isaakut dhë te Jakobit; prëj te cilevë Krishti Zoti 
u-çfaq truperisht nga zemerdhëmpsheria ë shume.

Lë te lavdurojme Adamin, Abëlin, Sëthin dhe Enosin, 
Enohun dhë Noën, Abrahamin, Isaakun dhë Jakobin, 
Moisine, Iobin dhë Aaronin, Elëazarin, Joshuan, 
Barakun, Samsonin, Iëfthaën, Davidin dhë Solomonin.

LAVDERIMË.

Kendohën kater Ngjalljesore dhë keto kater te Steratervë.

Pas : Oikos tou Eufratha.

Te gjithe lë te krëmtojme tani kujtimin ë Steratervë 
te ndëruar, dykë hymnuar siëlljën ë tyrë, më te cilen 
u-madheshtuan (dy here).

Shuan fuqin’ ë ziarrit Diëmat, dykë lojtur vallë ne 
mës te furres dhë dykë hymnuar Përendin’ ë 'lerefuqish- 
më.

I mbyllur ne grope, basltke më ëgersirat, Daniël Pro- 
fëti u-trëgua. qe s’ pesoj dëm prëj syrësh.

LAVDI. — TINGELL I RËNDE.

Ejani te gjithe te krëmterojme bëserisht kujtimin ë 
permoteshme t ’ Atervë para ligjes, Abrahamit dhë 
shokevë te tij; fisin ë ludes lë t’a ndërojme, siç i ka hië;
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Diemat ne Babylone, qe shuan flagen ë furres, si shtyp 
te Trinise, lë t ’ i lavderojme bashke më Daniëlin; pa- 
rethëniët ë Profëtervë shigurisht dykë permbajtur, 
baske më Esajen lë te bertasim më zë te math; Ja Vir- 
gjerësha do te zëre ne gji dhë do te linde bir Emmanuë- 
lin, domëthëne, Përendia bashke më në.

Tani : E pevmibëkuar. Doxologji ë Madhë.

NE MËSHE.

Shkurtorë parekrëmtorë.

TINGELL III.

Virgjerësha sot viën per tç lindur Fialen ë parjëteshmë 
brenda ne shpëlle se-fshëhti. Vallëzo, gjithe bota, dykë 
degjuar; lavdero bashke më Engjejt’ ë më Barinjte 
Përendine para jëtesh qe dëshi te dukët si dial’ i ri.

APOSTULL.

I bëkuar jë, 6 Zot, Përendi’ ë Atervë tane. Së jë i 
drëjte mi te gjitha sa na bërë.

Kendimi prëj Lëtres se Paulit ner Kolosianet.
Vellëzer, kur te çfaqët. Krishti, jëta jone, atehërë dhë 

ju do te çfaqi bashke më ’të ne lavdi. Vdëkurojini pra 
anet tuaja te permidhëshmë, kurverine, ndvresine, 
pasionin, deshiren ë lige dhë lakmimin, ë cila esht idul- 
latri, per te cilat vjën zemerata ë Përendise permi bijt’ ë 
pabindjës; ne te cilat dhë ju ëcte nje hëre, kur rronit ner 
ato. Po tani hithni dhë ju te gjitha, merine, zemeraten,
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ljgesine, blasfëmine prëj gojes s’ uaj. Mos genjëni njeri- 
jaterin, passi çvështe njërin’ ë vjëter bashke më punet 
ë tij dhë vështe te rine, qe perseritët më njohjë pas 
shembellëses s’ ati qe ë krijoj. Atjë ku s’ ka Grëk ë Judë, 
rrëthprësjë dhë parrëthprësjë, barbar, Shqyth, rob, te 
lire; po te gjitha dhë mi te gjitha eshte Krishti.

' UNGJILL (p a s  L u k a j t ) .

Tha Zoti ketë pergjamjë; Nje njëri bëri nje darke te 
madhë, dhë ftoj shume vëta; dhë dergoj sherbetorin ë 
tij ne kohen ë darkes t ’ u thote te ftuarvë. Ejani, së te 
gjitha po jane gati. Dhë nisne më nje fiale te hiqën te 
gjithe. I pari i tha; Blëva nje'are dhë kam nëvpje te dal 
t ’a shekoj; te lutëm kij-me te hëqur. Dhë tiatri tha; 
Blëva pëse pënde që dhë po vëtë t ’ i provoj; te Jutëm, 
kij-me te.hëqur. Dhë tjatri tha; u-marrtova më grua 
dhë perandaj s’ munt te vij. Dhë ërdhi ay sherbetor 
dhë i lajmeroj lceto te-zott. Atehërë u-zemerua i zot.’ i 
shtepisedhëi thasherbetorit te tij; Dil shpëjt ner shëshët 
dhërugat ë qytëtit dhë bjër ketubrënda te varfcrit dhë 
Hloket dhë te çalet dhë te vërberit. Dhë tha sherbetori; 
Zot, u-bë siç urdherovë, dhë ka ëdhë vënt. Dhë i tha Zoti 
sherbetorit; Dil nerudhet dhë gjërdhët ë ngut te hyjne, 
qe te mbushët shtepia imë. Sëpsë po ju thëm së asnje 
nga ata njërezit ë ftuar do mos ngjeroje darken t’imë. 
Së shume jane te ftuar. po pak jane te zgjëdhur.

12. — Spyridon , peshkop ’ i P rimythunt.es çudib£:resi.
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' NE MENGJËS.

PERLESHORE. —  TINGELL I.

Pas : Tou lithou sfragisthentos.

I Synodit te pare u-trëgovë perluftar dhë çudibëres 
hyjprures, Ati yne Spyridon; perandaj se vdëkurë ti 
ne varr i therrët dhë me ar ë ndryshovë gjarperin; dhë 
me te kenduar urimët tëndë te shënta, Engjej kishë 
bashke-mëshore, 6 fort i Hiëruarshim. Lavdi ati qe te 
lavduroj; lavdi ati qe te kurorezoj, lavdi ati qe vëperon 
më anen tëndë sherimë per te gjithe.

Lavdi e Tani : Hyjlindesore T. I. Gabneli kuv te tha. —  
Kathismat. — Qe prej dialerise s’ ime.

PAREVARK.

Goja imë do te flase urtesi, dhë mentim’ i zemres 
s’imë mençimeri.

UNGJILL’ I MENGJËZIT.

(Kendo atë qe thuhët Shent-Kollit). Psalmi 51 pa zë.

Lavdi: Më nermjëtimët ë Kryëpriftit.
Tani: Më nermjëtimët ë Hyjlindesës.
Perdellyës, perdellë-me, 6 Perendi...

E VËTEZËSHMË. — TINGEIX T. II.

Shkelqim Atersh, Spyridon i urte, dhë kryë, qe 
ndriçon anet ë dhëut më driten ë çudiravë dhë qe u- 
trëgovë mposhtes i terbimit te Arios, lutu-i Shpetim- 
tarit te shpetohën shpirtët tona.
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. Zbritesor6 Kvishti linclët.

DERGIMESORË. '

TING. III. Pas : Fos analloioton.

Ty prëj grigjes se pa-aresyshmë, te shpuri të ë are- 
syshmja Shpirti, 6 shpirtprures, si Moisine dhëDavidin; 
butesin’ ë te cilevë imitovë, Spyridon drit’ ë botes.

TIATER : Pas : En pneumati to hiero.

Te lavderoj më çudira dhë mahnitjë te shuma Zoti, 
6 i lumur; së të Synodi i përendishme, leçitë Trinine 
dhë ngjallë te vdëkur, gjarperin ë bërë ar, dhë rjëdhjën 
ë lumit më lutjë te çudiçimë ë qendrovë dhë shkovë.

LAVDERIMË.
Vargezime te Pershembellta.

TiNG. I. — Ton oiiranion tagmaton.

I ndriçuar më shkelqimin ë Shpirtit Shënt, mposhti 
ërresiren kryëprifti i urte dhë kotesite Arianë; peran- 
daj, si dogmatisi Trinine bëserisht, u-lavderua prëj te 
urtesh dhë te mënçimsh dhë synodin approvoj (dy 
herc).

I rrëth-ndriçuar më rëzët ë qiëllëshmë dhë më fuqin’ 
ë Krishtit, dhë qe po fal sherimë shpirtësh ë trupësh per 
në qe më bëse tani krëmterojme kujtimin tënt, 6 Ate 
i hyjlumurshim çudibëres, mos mungo te lutësh per në.

Punetor i vrështes se urdherimëvë te Krishtit u-trë- 
govë më bësen, 6 hyjprures; prandaj si morë myshtike-
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risht dënarin ë mbrëterise lart, pa-pushuar lutu per në 
qe te ndërojme, 6 i urte Spyridon.

LAVDI. — TINGELL IV.,

Ate oshenar, Kryëprift i lumur; dykë u-bëre plot më 
mesim apostolik dhom’ e Shpirtit te.përendishme, dhë 
si u-trëgovë më siëlljë te virtyteshmë, i dbovë më dogma 
ujqerit ë Kishes; dhë si çfaqë çkoqur bësen orthodoxë, 
deftëhësh kollone dhë perluftar i piëtëtit. Perandaj dykë 
bëre çudira me anet ë dhëut, gjarperin ë ndryshovë me 
ar, dhë te vdëkuren ë ngritë per pyëtjë. Po, 6 Ate i çudi- 
çim dhë shok i Mesonjesvë, nermjëto të Shpetimtari te 
shpetohën shpirtët tona.

Doxologjl e Madhë.

NE MËSHE.
APOSTULL.

Do te mburrën oshenaret me lavdi.
Kendojini Zotit kënge te rë.
Kendimi prëj Lëtres se Paulit ner Efësianet.
Vellëzer, barisni si diëm dritë (së pëm’ ë Shpirtit 

eshte me ç’ do miresi, dhë drëjtesi dhë te vertëte), dykë 
provuar ç’ esht ë pelqyër të Zoti. Dhë mos u-shoqeroni 
me vëprat ë papëmeta t’ ërresires, po më tëper i qer- 
toni. Së ato qe bëhën fshëhurazi prëj syrësh eshte turp 
dhë te thuhën. Po gjith’ ato qe qertohën çperfaqën prëj 
drites; së ç’ do qe çperfaqët eshte drite, Perandaj thote;
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Ngrëhu ti qe flë, dhë.ngjall-u prëj se vdëkurish dhë do 
te ndriçoje Krishti. Shelconi pra qysh te ëceni më 
kujdës; jo si te paditur, po si ,te ditur, dykë çperblëre 
kohen, sëpsë ditet jane te keqia. Perandaj mos u-bëni te 
çmëndur, po kupetoni ç’ eshte dashuri’ ë Përendise. 
Dhë mos u-dëhni më vëre, me te cilen eshte prodigeri, 
po mbushuni më Shpirt, dykë folur me vëtë më psalmë 
dhë hymnë dhë kënge shpirtorë, dykë kenduar ë dyke 
psallur me zemren tuaj Zotin.

UNGJILL (pas Joanit.)

Tha Zoti; Une jam dëra; po te hyje nohje më anen 
t ’imë, do te shpetohët, dhë do te hyje dhë do te dale 
dhë do te gjëje kullotjë. Viëdhesi s’ vjën, vëç qe te 
viëdhe, dhë te thëre, dhë te humbase; une ërdha, qe te 
këne jëte dhë te këne më te tëper. Une jam bariu i mire; 
bariu i mire ve shpirtin ë tij per dhënte. Po rroge- 
tari, qe s’eshte bari, i cili s’ i ka dhënte te.tijat, shekon 
ujkun dykë ardhur, dhë i lë dhënte dhë iken, dhë.ujku i 
rrembën dhë i perndan dhënte. Dhë rrogetavi iken, së 
eshte rrogetar, dhë s’ i ha malli per dhënte. Une jam 
bariu i mire, dhë njoh te miat, dhë njihëm prëj te 
miavë; sikunder me njëh Ati, dhë une njoh Atin; dhë 
vë Shpirtin t ’ iin per dhënte. Kam ëdhë te tjëra dhën, 
te cilat s’ jane prëj keti hoborri; dhë ato duhët t ’ i siëll : 
dhë do te bëhët nje grigje dhë nje bari.

KUNGATORË.

' Per kujtim te perjëteshme do te jëte i dt'ëjti.
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13. — Eustrati dhë Deshmoret bashke me ’të. Lucia 
deshmorja.

14. — Thyrsi, Leuci, Kalliniku, Filëmoni, Apolloni, Arriani 
dhë Deshmoret bashke më ’ta.

15. — Eleuthër Hiërodeshmori.

Perleshorë. — Pas : Ton synanarhon logon.

I stolisur më pëtrahil prifterijsh dhë i pikuar më 
riëdhjë prëj gjakrash, rëndë lart të Zoti yt Krisht, 6 i 
lumur, 6 Eleuthër. i urte, mundes i Satanit. Perandaj 
mos pusho se nermjëtuari per ata qe ndërojne më bësë 
deshmimin tënt te lumur.

16. — Profëti Angëo. Mbrëterësha Thëofano.
17. — Profëti Daniël dhë trë Diëmat. Dionysi Kryëpëshkop’ 

i Egines prëj Zantes.

Perleshorë ë Profëtit dhë 6 trë Diëmvë.

TINGELL IV.

Te medha jane trimerit> ë bëses ! ne buriin te flages, 
si mi prëhje uji, trë Diëmat ë shënte ngazellohëshin; 
dhë profëti Daniël, bari luanesh, si prëj dhënsh trëgohëj. 
Më lutjët ë tyrë, 0 Krisht Përendi, shpeto shpirtët tona.

E SHËNTIT. — TINGELL I.

Birin ë Zantes dhë kryëtarin ë Egines, ruajtesin ë 
monastërit te Strofadavë, Dionysin, gjithe bësniket 
lë t ’a ndërojme më nje zë, dykë i thirrur sinqërisht; më 
lutjët ë tua shpeto ata qe krëmtojne kujtimin tënt dhë 
therrësin : Lavdi Krishtit qe te lavderoj; lavdi ati qe
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te çuditeroj; lavdi ati qe na dhuroj ty si nermjëtar te 
pafjëtur.

18. — Sëbastian Deshmori dhë shoket ë tij.
19. — Bonifat Deshmori.
20. — Parekrëmtët ë Krishtlindjës. Ignat Hyjpruresi.
21. — Juliana Deshmorja.
22. — Anastasia Deshiiiorja ë Madhë Farmakolytria.
23. — Dhjëte Deshmoret ë Shënte te Krëtes.
2/|. — Eugëni Deshmorja.
25. — L indja. T ruperishtë e Zotit dh6 P ërendise  dhe 

Shpetimtarit tone Jesu  K risht.
26. — Mblëdhja. ë Hyjlindesës se Permishënte. Euthim 

Hiërodeshmori, pëskhop i Sardëvë.

SHERBËSAT 
Ë TE KRËMTËMË TE KRISHTLINDJËS.

E DIËLA PARA K R ISH TU N DJES.

NE MENGJËS.

Pas Përendia eshte Zoti, ne rënte e Diëla me 18 dhë 19 te 
muajit, Perleshorja Ngjalljesore, Te medha jane trimeril’ ë 
Bëses ! (shiko më siper), dhë Te gjitha permi menfipi; ne rënte 
me 20-23, Perleshorja Ngjalljësorë, Te medha. jane trimerii’ ë 
Bëses ! dhë kio Parekrëmtorë :

Pas : « Kateplagi losëf... »
%

Prëgatitu, Bëthlëhëm, Edëni per te gjithe u-hap; 
stolisu, Eufratha, së drur' i jëtes lulezoj ne shpëlle 
prëj Virgjerëshes; së gjir’ i saj u-trëgua Parrajs’ ë men- 
deshmë, ne te-cilin u-ndoth bima ë hyjeshmë, prëj se
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ciles dykë ngrëne do te rrojme, dhë do mos vdesim si 
Adami. Krishti lindët dhë do te ngrëre koren qe ra më 
pare.

Te 24fen, Te medha jane tvimerit’ ë Bëses/ clhë kio Parekrëm- 
torë :

Pas : << Kateplagi losef ».

Shkruhëj nje hëre bashlce më plakun Josëf, si prëj 
fares se Davidit, Maria ne Bëthlëhëm, ë mbarsur më 
barren ë pafareshmë; arriu koha ë lindjës, dhë vent s’ kish 
asnje per te zbritur; po si pallat i pelqyër shpëlla i 
trëgohëj mbrëterëshes. Krishti lindët, qe do te ngrëre 
koren qe ra rnë pare.

NE MENGJËS.

Pas 6 Psalmevë Perlesliorët si ne Mbremesorë. Bëkimtorët 
(vëç ne rënte me 24). Zbritesorët Krishti lindët- dhë gjithe rëgull’ 
ë Ungjillit te Mengjëzit. Pastaj Më te nderçimën dhe pas kesaj 
Kënga IX ë Zbritesorëvë.

DERGIMESORË.
E se Diëlcs dhë keto, ë Atervë dhë Parckrëmtorë (me 18 dhë 

19, ne vent te se dytes, thuhët Hyjlindesorja ë Tingellit).
Pas : «. 'l'is Mathitës ».

Krëret ë Patrikevë dhë Aterit para Ligjes prësh- 
kelqyën ne bëse si yj, Abraami, Isaaku dhë Jakobi; 
së te gjithe Profëtet dhë te Drëjtet u-ndësne prëj 
syrësh, si lampadë te ndriçimë dhë tere kriësen ë 
ërresuar ë ndriçuan më rëzët ë Profëtise se ndëruar.

Defrë, Bëthlëhëm, dhë ti, Eufratha, prëgatitu; së 
Hyjlindesja vjën ne shpëlle dhë ne grazhd te linde
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Përendine myshtikerisht. O myshtër i frikshim ! Lin- 
djën ë tij te hyjeshmë tani parekrëmtojne më gas 
Abrahami, Isaaku dhë Jakobi, gjithe Patriket dhë 
Profëtet, dhë njërezit bashke më Engjejte.

LAVDERIMË.

Kendohën kater Vargesimë Ngjalljesorë dhë keto te Pershem- 
bellta te Atervë, dykë persedvtur te paren.

Pas : Hairois askëtikon.

Ngrër zërin tënt më te vertët, Sion qytët i Përen- 
dishmë, ëdhë leçit kujtimin ë Shent-Atervë dykë ndë- 
ruar Abraham Isaak dhë Jakobin ë lumur; ja ku 
bashke më Juden dhë Lëvine madheshtojme Moisin’ 
ë math, Aaron hyjfolesin dhë levdojme David, Joshua 
dhë Samuël. Te gjithe dykë kenduar hymnë te hyjesh- 
më parekrëmtorë te Krishtit lypim te na fale miresine 
ay qe i fal Botes perdellimin ë math.

Eja, ti qe hipë nje hër’ të qërja ë zjarrte ë Eliut te 
hyjeshme, Elishaë hyjmendes më Ezëkine bashk’ dhë 
më Iosëne ngazellohuni; dymbedhjëte Profëtet te ndër- 
çim dhë te frymesuare, vallëzoni me lindjën ë Shell- 
byësii: dhë më kënge gjithe te drëjtet kendojëni. Djëmat 
ë gjithlumure, qe sliuat flagen ë furres më vësen ë 
Shpirtit, hituni per në, dhë suplikoni Krishtin t’ u 
ape shpirtëvë tona perdellimin ë matli.

U-pa ë leçitura ne dhë qe prëj jëtë më fialct ë Pro- 
fëtevë Hyjlindesja virgjerëshe, qe ë lajmeruan Patriket 
ë urte dhë shoqerit’ ë te Drëjtevë; më te cilet vallë-
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zojne dhe grat’ e mirhieshme, -Sarra, Rëbekka dhë 
Rachëla më Annen dhë ë lavderuara Mariam' ë Moi- 
siut; më'keto bashke ngazellohën dhë anet ë dhëut, 
lavderon gjithe kriësa, së Përendia po na vjën më 
trup te linde dhë t’i fale Botes perdellimin ë math.

LAVDI. — T. T. IV.

Shoqeria ë mesimëvë ligjetarë çfaq lindjën ë hy- 
jeshmë te Krishtit më trup atyrëvë qe ungjillezojne 
hirin para Ligjes, së do te jëne per Ligjen më bëse; 
perandaj si shkaketare te shpetimit nga prishja per 
shpirtët ë mbajtur ne Fërr ë parelëçitnin më Ngjall- 
jen; 6 Zot, lavdi me ty.

Tani, E permibekuav jë. Doxologji ë Madhë dhë Perleshorë 
« Sot ardhi ».

NE MËSHE.

Ne Hyrjë Perleshorja Ngjalljësorë, ë Atervë Te Medha jane 
vëprat, Parekrëmtorja (ne mos rënte ë Diëla me 18 a 19), e 
Shentit te Kishes dhë Shkurtorja Vivgjerësha sot.

APOSTULL.

I bëkuar jë, 6 Zot, Përendi’ ë Atervë tane, Së jë 
i drëjte me sa na bërë.

Kendimi prëj Lëtres se Paulit ner Hëbrëjte.
Vellëzer, më bëse Abrahami nguli të dhëu i zotimit 

si ne dhë te huaj, dykë banuar ne tënda më Isaakup 
dhë Jakobin kotrashgimtaret ë gjith’ ati zotimi; se 
pristë qytëtin qe kish thëmëlët, miështer dhë nder-
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tëstar i te çilit eshte Përendia. Edhë ç’ te.thëm më? 
Së do t’ me mungoje koha qe te trëgoj per Gëdëonin, 
Barakun dhë Samsonin dhë Iëfthaën, Davidin dhë 
Samuëlin dhë Profëtet; te cilet më anen ë bëses muntne 
mbrëterira, punuan drëjteri, fituan zotimë, mbeçële 
gojera luanesh, shuan fuqi ziarri, hikne gojera thikë, 
u-forcuan prëj dobesië, u-bëne te forte ne lufte, thyën 
ushterit’ ë te huajvë; gra muare te vdëlcurit ë tyrë 
prëj ngjalljës; ë te tjëre u-munduan, dykë mos pritur 
shpetimin, qe te fitojne ngjalljë më te mire; ë te tjëre 
muare provimë perqëshjësh dhë vrushkullash, akoma 
dhë vargojsh dhë burgu; u-lapiduan, u-sharruan, 
u-ngane, më vrasje thikë vdiqne; shëtitne vëshur me 
lekure dhënsh, ë më lekure dhish, te nëvojuar, te 
hëlmuar, dykë vuajtur këq (per te cilat bota nuk ish 
ë vyër), te arratisur ne shkrëtetira dhë malë dhë 
shpëlla dhë ne vërat ë dhëut. Dhë keta te gjithe, qe 
deshmuan per bësen, nuk ë muare zotimin ë Përen- 
dise, i cili pareshikoj nje ,gjë më te mire per në, qe te 
mos perfëktohën pa në.

UNGJILL (pas Mattheut).

Bibl’ ë gënëalogise se Jësii Krishtit, te birit te Davi- 
dit, te birit t’Abrahamit. Abrahami lindi Isaakun; 
dhë Isaaku lindi Jakobin; dhë Jakobi lindi Juden 
dhë vellëzerit ë tij; dhë Juda lindi Farësin dhë Zarane 
prëj Thamares; dhë Farësi lindi Esromin; dhë Esromi 
lindi Aramin; dhë Arami lindi Aminadabin; dhë Ami-
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nadabi lindi Naasonin; dhë Naasoni lindi Salmonin; 
dhë Salmoni lindi Boozin prëj Rahabes; dhë Boozi 
lindi Obëdin prëj Ruthes; dhë Obëdi lindi Jëssëne; 
dhë Jëssëu lindi Davidin mbrëtin. Dhë David mbrëti 
lindi Solomonin prëj se Uriut; dhë Solomoni lindi 
Roboamin; dhë Roboami lindi Abiane; dhë Abiaj lindi 
Asane; dhë Asaj lindi Josafatin; dhë Josafati lindi 
Joramin; dhë Jorami lindi Ozine; dhë Ozia lindi 
Joathamin; dhë Joathami lindi Ahazin; dhë Ahazi 
lindi Ezëkine; dhë Ezëkia lindi Manassine; dhë Manassiu 
lindi Amonin; dhë Amoni lindi Josine; dhë Josia lindi 
Jëhonine dhë vellëzerit ë tij me shpernguljën ë Baby- 
lones. Dhë pas shpernguljës se Babylones, Jehonia lindi 
Salathiëlin; dhë Salathiëli lindi Zorobabëlin; dhë Zoro- 
babëli lindi Abiudin; dhë Abiudi lindi Eliakëmin; dhë 
Eliakëmi lindi Azorin; dhë Azori lindi Sadokun; dhë 
Sadoku lindi Ahëmin; dhë Ahëmi lindi Eliudin; dhë 
Eliudi lindi Eliazarin; dhë Eliazari lindi Mattlianin; 
dhë Matthani lindi Jakobin; dhë Jakobi lindi Josëffn, 
burrin e Marise, prëj se ciles lindi Jësuj qe thuhët 
Krisht.

Gjithe brëzat pra qe nga Abrahami gjër të Davidi 
jane kater-mbedbjëte br.ëza; dhë qe nga Davidi gjër 
tc shperngulja ë Babylones jane katermbedhjëte brëza; 
dhë qe nga shperngulja ë Babylones gjër të Krishti 
jane katennbedhjëte brëza.

Dhë lindja ë Jësu Krisht.it ka qëne keshtu; passi 
u-vlua ë-ëm’ ë tij Maria më Josëfin, para së te bash- 
koheshin, u-gjënt më barre prëj Shpirtit vShënt. Dhë
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Josëii burr’ i saj, dykë qëne i drëjte dhë dykë mos 
dashur t’a diffamoje, dëshi t’a leshoje fshëhurazi. Po 
kur mendohëj a’y keto, ja Engjell’ i Zotit i’u-duk ne 
ender, dykë thëne; Josëf, bir’ i Davidit, mos u-frikeso 
te marrç Mariamen gruan tënde; së te mbarsurit tëk 
ajo eshte prëj Shpirtit Shënt : Dhë do te piëlle bir, 
dhë do t’ i’a quash ëmerin ë tij Jësu; së ay do t’ shpe- 
toje popullin ë tij prëj mekatëvë te tyrë. (Dhë gjith’ 
kjo u-bë qe te mbushët ë thëna prëj Zotit më anen ë 
Profëtit, qe thote; Ja Virgjerësha do t’mbarsët dhë 
do te linde bir,dhë do t’ i’a quajne ëmerin ë tij Emma- 
nuël (ë cila esht’ ë perkthyër, Përendia bashke më 
në.) Dhë si u-squa Josëfi prëj gjumit, bëri siç i urdhe- 
roj Engjell’ i Zotit dhë mori gruan ë tij. Dhë nuk ë 
njohu, gjër sa lindi Birin ë saj te parelindurin dhë i’a 
quajti ëmerin ë tij Jësu.

SHERBËS’ Ë OREVË TE MEDHA.
Sherbës’ ë Orevë te Medha mbahët ne mengjës diten para 

Krishtlindjës; ne qofte së ë Kremtja bië te Diëlen a te Hënen, 
atehërë kendohën te Prëmtën ne mengjës.

ORA K PARE.

Pas Bëkimit, Lavdi ty, d Perendi, Mbret■ qiellor, Trishent, 
Meshiro, 6 Zot 12 hëre. Lavdi dhë tanT, Eni le /' i falSmi dhë kcto 
Psalmë.

P sa lm  5.
Vër-i vësh fialet i mia, 6 Zot; kupeto thirrjën t’imë. 

Vër rë zërin ë lutjës s’imë, 6 Mbrëti im dhë Përendia 
imë. Së ty do t' te falem, 6 Zot; ne mengjës do t’a
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degjosh zërin t' im. Ne mengjës do te rri perpara tëjë 
dhë do t' nje shikosh; së nuke jë Përendi qe do pau- 
dheri; i këqi nuke do te rije prane tëjë, as tepaudhet 
do mos qendrojne perpara syvët ë tu. Urrëjtë gjith’ 
ata qe punojne paligjesi; do t’ i humbaç gjith’ ata 
qe flasin genjështren. Zotit i vjën ndot nga njëriu 
gjakatar dhë genjështar. Po une do te hyj ne shtepi 
tëndë nga shumic’ ë perdellimit tënt, do t’adhuroj të 
tëmpulli yt i shënteruar më friken tëndë. Zot, udhe- 
hëq-me ne drejterine tëndë; per armiqt’ e mi drëjto 
udhen t’ imë perpara tëjë. Së s’ka te vertëte ne goje 
te tyrë; zemr’ ë tyrë eshte fort ë këqë; gurmaz’ i tyrë 
eshte varr i hapet, më gjuherat ë tyrë genjëjne; gjuko-i 
ata, 6 Përendi. Mos qellofshin ne keshillat ë tyrë; pas 
shumices se impiëtëtit te tyrë dbo-i jashte, së ngritne 
kryë kunder tëjë, 6 Zot. Dhë u-gezofshin gjith’ ata 
qe shprëjne me ty; lë te ngazellohën per jëte, së ti i 
mbulon per qark. Dhë lë te mburrën me ty gjith’ ata 
qe duan ëmerin tënt. Së ti, 6 Zot, do te bëkosh te 
drëjtin, do t’a rëthosh më pclqim posi më mburonje.

P s a lm  44.

Zemra imë buron fiaie to mire, une i thëm mbrëtit 
vëprat ë mia. Gjuha imë eshte pende shkronjesi qe 
shkruan shpëjt. Jë më i hiëshme ne bukuri së bijt’ ë 
njëresvë, u-dërtli hir ne buzet: ë tua, perandaj te bëkoj 
Përendia per gjithe jëten. Ngjish shpaten tëndë mi 
kofshen, 6 i Forte, më bukurine tëndë dhe më hiën 
tëndë; dhë çapu perpara, më udhen ë mbare dhë

7
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mbrëtero per te vertëten, butesine dhë drëjtesine, dhë 
ë djathta jotë do t' te udhehëqe çuditerisht. Shi- 
gjëtat ë tua jane te mprëhta, oi Forte, popuj do te biën 
nene ty, ne zemer t’ armiqvë te mbrëtit. Froni yt, 6 
Përendi, eshte ne jëte te jëtes; shkop drëjterië eshte 
shkop’ i mbrëterise s’atë. Dashurovë drëjtesi dhë 
urrëjtë shtremberi; perandaj te lëu Përendia, Përendia 
jotë, më vaj ngazellimi permi shoket ë tu. Smyrne 
dhe alloje dhë kasië biën ëre robat ë tua, nga pallatët 
ë ëlëfantta, më te cilat te gezuan bija mbrëtersh me 
ndërin tënt. Qendroj mbrëterësha se djathti tëjë vëshur 
ne ar Ofiri. Degjo, 6 bije, dhë shih, dhë unj vëshin 
iënt, dhë harro popullin tënt dhë shtepin’ ë t’ yt-ëti. 
Dhë do t’ desheroje mbrëti bukurine tëndë, së ay eshte 
yt-Zot, falu perpara tij. Edhë ë bij’ ë Tyres më dhu- 
rata, dhë te pasurit ë popullit do t’ i lutën faqës s’atë. 
E bij’ ë mbrëtit perbrenda eshte tëre lavdi; rob’ ë saj 
eshte ë ëndur më ar. Do te sillët perpara mbrëtit ë 
vëshur më pëtka te qendisura; virgjerëshat, shoqët 
ë saj do te shpihën perpara tëjë pas asaj. Do te shpi- 
hën më gezim ë më ngazellim dhë do te hyjne të tëm- 
pull’ i mbrëtit. Bijt’ ë tu do te zëne vendin ë atervë 
tënt; do t’i vësh, urdherat.es mi gjithe dhëne. Do te 
kujtoj ëmerin tënt ne gjithe brëzat. Perandaj popujte 
do t’ te lavdurojne ne jëte, ë ne jëte te jëtes.

P sa lm  45.
Përendia eshte perikja dhë fuqia jone, ndihmes i 

forte ner hidherimët qe na gjëtne. Perandaj nuk do
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te këmi frike ne u-trubullofte dhëu dhë ne u-tunçin 
malët ne zemre te dëtëvë; ndonesë gjemojne dhë per- 
zihën ujerat ë tyrë, ëdhë tronditën malët prëj lartesise 
se tij. Vijat ë lumit gezojne qytëtin ë Përendise, tën- 
desimin ë tij ë shenteroj i Larti. Përendia eshte ne 
mës te tij dhë nuk do te tundët.; do t’ i ndihe Përendia 
qe shpëjt ne mengjës. U-perziën kombë, u-tuntne mbrë- 
terira, dha zërin ë tij i Larti, u-trët dhëu. Zoti i ushte- 
rivë eshte më në, keshtjëlla jon’ ë larte eshte Përendi' ë 
Jakobit. Eni dhë shikoni vëprat ë Zotit, ç’ fare prishje 
bëri ne dhët. Pushon liifterat gjër m’ ane te dhëut; 
copeton ark, ëdhë thyën shtije, djek qërë ne zjarr. 
Pushoni ë njihni së une jam Përendja; do te lartohëm 
ner kombët, do te lartohëm ne dhët. Zoti i ushterivë 
eshte më në, keshtjëlla jon’ ë larte eshte Përendi’ ë 
Jakobit.

Lavdi dhe Tani. Alleluia 3 here; Meshird, 0 Zot 3 liere. Pastaj 
Lavdi : Shkvuhëj nje hëre (shih më siper).

Tani : HYJLINDESORË.

Si te te quajme, 6 Hirplotë? Qiëll, së lindë diëllin ë 
drëjtesise. Parajse, së burbuqosë lulën ë paprishjës. 
Virgjerëshe, së mbëtë ë pacinuar. Nëne te Qasjiter, 
së patë per bir të peqiri yt i shënte Përendin' ë te 
gjithavë, Ati lutu-i te shpetohën shpirtët tona,
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Të Vëtezëshmë.

TINGELL THERTOR IV.

Bëthlëhëm, prëgatit-u; lë te stolisët grazhdi; shpëlla 
lë te prëse; ërdhi ë vertëta; hiëja shkoj; dhë Përendia 
u-çfaq prëj Virgjerëshes të njërezit, dykë marre formen 
tone dhë dykë ë divinesuar. Perandaj Adami perse- 
ritët më Even, dykë thirrur; U-fanës mi dhë mire- 
dashja per te shpëtuar gjindjën tone.

TING.ELL III.

Vark : Përendia do te vije prëj Thamanit, dhë i shënti prëj 
mali te dendur hiëplot.

Tani parethënja profëtike nxitohët te mbushët qe 
thote myshtikerisht; Dhë ti, Bëthlëhëm, dhëu i Judes, 
nuke jë më i vogeli ne princerit, dykë prëstolisur 
shpëllen; së prëj tëjë do te dale per mua kryëtar’ i 
kombëvë, i lindur prëj vajzes Virgjerëshe, Krishti 
Përendia, i cili do t’ kullose popullin ë tij, Israëlin ë ri. 
Lë t’ i apim 'te gjithe madheri.

LAVDI Ë TANI. — T. T. IV.

, Keto i thote Josëfi Virgjerëshes; Mari, ç’ eshte kio 
vëpre, qe shikoj të ty? Çhuditëm ë shtangëm dhë 
mendja me malinitët. Fshëhurazi pra largohu prëj 
mëjë më nxitim. Mari, ç’ eshte kio vëpre qe shikoj të 
ty? ne vent te ndërit turp, ne vcnt te gazit hidherim; 
ne vent te levdates perqëshjën me sollë. Nuke duroj 
dot pra qertimin ë njëresvë, së prëj prifterijvë te mora 
ne tëmpull si vajze Zoti; dhë ç' eshte kio qe shikoj?
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PROFËTI.

PAREVARK. ~  TING. IV.
Zoti me tha; Biri im jë ti, une sot te linda. Lyp-me dhë do 

t’ ap kombë per trashegimin tënt.
Kendimi prëj Profëtise se Mikahut.

Keshtu foli Zoti; Dhë ti Bëthlëhëm, shtepi’ ë Eufra- 
thajt, nuke jë i vogel ne mijerat ë Judes; së prëj tëjë 
do t’ me dale nje qe te jëte kryë i Israëlit dhë daljët 
ë tij jane qe me nisjë prëj ditvë te jëtes. Perandaj do 
t’ i ape gjër ne kohe kur ë mbarsura te linde dhë \rellë- 
zerit ë tij te tjëre do te kthëhën mi bijt’ ë Israëlit. 
Dhë do t’ qendroje dhë do te shikoje dhë do te kullose 
grigjen ë tij më fuqin’ ë Zotit, dhë ne lavdi te ëmerit 
te 'Zotit Përendise do t’ qendrojne shigur; së tani do 
te madherohën gjër m’ ane te dhëut.

APOSTULL.

Prëj Lëtres se Paulit ner Hëbrëjte.
Përendia, si u foli qe-moti ne shume visë dhë ne 

shume menyra atervë më anen ë Profëtevë, na foli
dhë nëvë keto ditet. ë funtmë më anen ë Birit, te cilin
ë vendosi trashegimtar se gjithash, më anen ë tc cilit 
bëri dhë jëtet. I cili, dykë qëne çkelqim’ i lavdise dhë 
karalctër’ i qëniës se tij, dhë dykë mbajtur te gjitha 
më fialen ë fuqise se tij, si qeroj mekatët tona prëj 
vëtës se tij, ndenji me te diathte te fronit te madhe- 
rise, me te larte, ëdhë u-bë aqe-mc i mire së Engjejte, 
sa. ka trasheguar ëmer mc te çquar së ta. Së kujt prëj



78 DHJËTOR

Engjejvë i tha nonje hëre; Im-bir jë ti, une sot te kam 
lindur? Dhë perseri; Une do t’ i jëm si Ate, dhë ay 
do t’ me jëte si Bir? Dhë perseri, kur t’a kllase te Pare- 
lindurin ne bote, thote; Dhëdo t’a lusin gjith’ Engjejt’ 
ë Përendise. Dhë per Engjejte thote; Ay qe bën En- 
gjejt’ ë tij frymera dhë mëshetaret ë tij flage ziarri. 
Po per te-Birin; Froni yt, 6 Përendi, ne jëte te jëtes. 
Shkop drëjtesië eshte shkop’ i mbrëterise s’ atë. Dashu- 
rovë drejtesi dhë urrëjtë shtremberi; perandaj te lëu 
Përendia, Përendia jotë, më vaj ngazellimi permi shoket 
ë'tu. Edhë; Ti, 6 Zot, ne kryë, thëmëlovë dhëne, dhë 
qiëjte jane vëprat. ë duarvë te tua; Ata do t’ hunibasin, 
po ti mbëtësh; dhë te gjithe do te vjëterohën si robe; 
do t’ i peshtjëllsh si vëshjë dhë do te nderrohën; po 
ti jë gjith’ ay, dhe vitët ë tu do mos shtërën.

UNGJILL (pas Matthëut).

Dhë lindja ë Jësu Krishtit ka qëne keshtu {Shih  
U ë D ie la  p a ra  K r ish U in d jë s ) .

Dhe rne nje hëre :

Drëjteso perchapët ë mia pas fiales. s’ atë dhë lë te 
mos me zoteroje ç’do paligjesi. Shpeto-me prëj çpifjës 
se njëresvë dhë do te ruaj porosit’ ë tua. Ndrit faqën 
tëndë mi Sherbetorin tënt dhë meso-me te drëjtat 
tëndë. Lë te mbushët goja imë më lavderimin tënt, 
6 Zot, qe te hymnoj laftin tënt gjithe diten dhë ma- 
dheshtine tëndë,
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Pastaj Trishent, Trini’ ë Tëveshënle, Aii yne, S6 jotja eshtë... 
dhe shkurtorja Virgjerësha sot (Shih te c Diel’ e Steraterve), 
Meshiro, 6 Zot, 40 here. Pastaj :

O Krisht Përendi, qe adhurohësh dhë lavderohësh 
me ç’do kohe ë me ç’do ore ne qiëll ë mi dhë, zemer- 
gjëre, meshireplot, zemerdhempshur, qe do te drëjtet 
dhë perdellën mekataret, qe i fton te gjithe ne shpetim 
më zotimin ë te miravë per-te-ardhur; ti, 6 Zot, prit 
dhë lutjët tona me ketë ore dhë drëjteso jëten tone 
të porosit’ ë tua. Shëntero-na-i shpirtët; qashtero-na-i 
trupët, ndrëq-na-i mëntimët; qero-na-i mendjët; dhë 
shpeto-na prëj ç’dd hidherimi, ligesië dhë hëlmi. Mu- 
reso-na më Engjejt’ ë tu te shënte qe, dykë qëne te 
ruajtur dhë te udhehëqur prëj shoqerise se tyrë, 
t’arrijme të njesia ë bëses dhë të kuptimi i lavdise s’ atë 
se paaferuar; së jë i bëkuar me jëte te jëtevë. Amen.

Meshiro, 6 Zot, 3 here. Lavdi dhe Tani. Më te ndërçimën. 
Pastaj Prifti :

Përendia na perdellëfte, dhë na bëkofte, ndfitte faqën 
ë tij mi nëvë, dhë na meshirofte.

URIM.

O Krisht, drit’ ë vertëte, qe ndriçon dhë shenteron 
ç’do njëri qe vjën ne bote, u-shenofte mi nëvë drit’ ë 
faqës s’ atë, qe te 'shikojme ne 'të driten ë paaferuar- 
shmë; dhë drëjteso perçapet tona ne vëperim te poro- 
sivë tëndë; më nermjëtimët ë Emes s’ atë se pacinuar 
dhë te gjithe Shentorevë. Amen,
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ORA Ë TRËTE.

(Urdheri si ne Ore te Pare).

P s a lm  66.
Përendia. na meshirofte dhë na bëkofte, ndritte faqën 

ë tij mi nëvë dhë na. perdellëfte. Qe te njihët udha jotë 
mi dhë, ë shpetimi yt ne gjithe kombët. Lë te te lavde- 
rojne gjithe popujte, 6 Përendi, lë te te lavderojne 
gjithe popujte. Lë te gezohën ë lë te ngazellohën kom- 
bët, së do te gjukosh popujte më drëjte î, dhë do te 
udhehëqsh kombë mi dhë. Lë te te lavderojnë popujte, 
6 Përendi, lë te te lavderojne gjithe popujte; dhëu dha. 
pëmen ë tij. Na bëkofte Përendia, Përendia jone; na 
bëkofte Përendia, ë lë t’ i kënefriken gjith’ anet ë dhëut.

P sa lm  86.
Thëmëlët ë tij jane ne malët ë shënte; Zoti do portat 

ë Sionit, permi gjithe tëndesimët ë Jakobit. Lavderimë 
jane folur per ty, 6 qytët i Përendise. Do t’ u kujtoj 
Rahaben dhë Babylonen atyrëvë qe me njohin. Dhë 
shihni, 6 Filistine, dhë Tyrebashkemë Ethiopine, ky lindi 
atjë. Dhë per Sionen do te thuhët; ky dhë ay lintne 
n’ atë, dhë i Larti vëte do t’a forcoje. Zoti do t’ numu- 
roje, me te shkruar popujte dlië krëret, qe ky lindi 
atjë. Kengetoret dhë fyëiltaret do t’ jëne atjë; gjithe 
burimët ë mia jane të. ty.

Psalm  51.

Perdellyës, perdellë-me, 6 Përendi...
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La’vdi clhc Tani. Alleluict, 3 here. Meshird, 6 Zol, 3 hcre. 
Pastaj Lavdi, Shkvuhëj nje hëre, Tani, kio ITyjlindesorc :

O Hyjlindesë, ti jë vrështa ë vertëte qe mbivë pëmen 
ë jëtes. Ty te lutëmi, 6 Zonje, nermjëto më Apostujte 
dhë gjithe shëntoret qe te meshirohën shpirtët tona.

Te Vëtezëshmë.

TINGELL T. II.

Ky eshte Përendia jone, s’ ka tjater vëç ketij, qe 
lindi prëj Virgjerëshes dhë qe kuvendoj më njërezit. 
Ne grazhd te varfer Biri i vëtemlindur i shtrire shi- 
kohët si njëri; dhë më shperginj peshtillët Zot’ i lavdise; 
dhë Maget ylli i lajmeron q et’ i falën; dhë në po ken- 
dojme; Trini ë Shënte, shpeto shpirtët tona.

TINGELL T. IV.
Vark. — Zot, degjova zëvin fënt dhë u-fvemha; Zot, kuptova 

vëprat ë tua dhë u-çudila,

Me lindjën tëndë, 6 Zot, ushterite mendorë mahni- 
tëshin dykë shikuar më frike myshtërin; së dëlëktovë 
te miturohësh si foshnje, ti qe stolisë qiëllin më y j; 
dhë ne grazhd shtazash jë shtrire ti qe permban ne 
grusht. gjith’ anet ë dhëut; së më ketë ëkonomi u-njoh 
zemerdhempsheria jotë, 6 Krisht,dhë perdeliimi yt; 
lavdi me ty.

LAVDI DHË TANL — TINGELL III.

Josëf, pa na thuaj si ë shpië te mbarsur ne Bëthlë- 
hëm vajzen qe morë nga shënterorja? Une, thote, passi 
shtudiova Profëtet dhë u-lajmçrova prëj Engjellit,

8
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u-binda qe Maria do te linde nje Përendi pa shpië- 
guar; Mtige do te vijne prëj Lindjes qe t ’ i falën dhë 
t'a ndërojne më dhurata te çemuara. O Zot, qe u-mi- 
sherovë per në, lavdi me ty.

PROFETI.

PAREVARK. — TINGELL IV.

Së nje diale na lindi dhë na u-dha. Dhë qëvërimi do te jëte 
mi supin ë tij.

Kendimi prëj Profëtise se Jërëmiut.

Ky eshte Përendia jone, s’ ka tjater vëç ketij. Çpikii 
ç’do udhe shlcëncë dhë i’a dha te birit te tij Jakob 
dhë te dashurit te tij Israël; dhë pasandaj u-pa mi 
dhë ë kuvendoj më njërezit. Kio eshte libra ë porosivë 
te tij dhë kanuni qe eshte per jëte; gjith' ata qe ë 
ruajrie do te rrojne dhë ata qe do t ’a nëvëritiri do te 
vdësin. Kthëhu, 6 Jakob, dhë mërr-ë. Barit të shkel- 
qimi më driten ë saj perpara. Mos i’a ëp nje tiatri 
lavdine tëndë dhë intërësat ë tua nje kombi te huaj; 
te himur jërni, 6 Jsraël, së na jane te njohura ato qe 
i pelqëjne Përendise.

APOSTULL.

Kendimi prej Letres se Paulit ner Galatianet.

Vellëzer, para së te vije bësa, ruheshim nene ligjen 
te mbyllur. nga bësa qe ish per t’ u-zbuluar. Ligja pra 
ka qëne shkollmjështeri yne per Krishtin, qe te drëj- 
tesohëmi më bësen. Po, passi ërdhi bësa, nuke jëmi
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më nene shkollmjështer. Së te gjithe jëni bij Përendië 
më anen ë bëses me Jësu Krishtin. Së sa u-pagezuat 
me Krishtin, më Krishtin u-vështe. S’ ka Judë, as 
Grëk; s’ ka rob, as te lire; s’ka mashkull dhë .fëmer; 
së te gjithe ju jëni nje me Jësu Krishtin. Dhë ne jëni 
te Krishtit, jëni pra dhë far’ ë Abrahamit dhë trashe- 
gimtare pas zotimit.

UNGJILL (p a s  L u k a j t ) .

M’ ato dite dolli nje dëkrët prëj Qësar Augustit per 
te shkruar gjithe boten. (Kio ë shkruar u-bë ë para 
kur ish Kyrëni guvernor i Syrise.) Dhë shkonin te 
gjithe te shkruheshin, cilido ne qytët te tij. U-ngjit 
■dhë Josëfi prëj Galilëse, prëj qytëtit Nazarët, ne Judë, 
të qytët’ i Davidit, i cili quhet Bëthlëhëm (nga qe ish 
prëj shtepise dhë farëfisit te Davidit), qe te shkruhëj 
më Mariamen gruan ë tij te vluar, ë cila që më barre. 
Dhë ngjau, kur ndodheshin atjë, t ’ i mbushën ditet 
per te lindur. Dhë lindi Birin ë saj te parelindur dhë 
ë.peshtolli më shperginj dhë ë vuri ne grazhd, së nuke 
kisli vent per ta ne hoshtël. Dhë ishin ca barinj n’atë 
vent, rëne nder arat, dykë ruajtur naten kopën’ ë tyrë. 
Dhë ja Engjell’ i Zotit ërdlii mi ata dhë lavdi Zoti 
ndriti rëth syrësh; dhë u-trempne trembjë te madhë. 
Dhë u tha Engjelli; mos kini frike; së ja ku ju ungjille- 
zoj nje gas te math, i cili do te jëte me gjithe popullin; 
Së sot ju lindi nje Shpetimtar, i cili eshte Zoti Krisht, 
ne qytët te Davidit. Dhë kio lë te jëte shenje per ju;
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Do te gjëni nje foshnje te shpargeruar dërgjur ne 
grazhd. Dhë bëfas u-bë baslike më Engjellin shumice 
ushterië qiëllorë, qe lavderonin Përendine ë thëshnin : 
L a vd i P ëren d ise  m e te lartat, dhë m i dhëne -fiaqe dhë ne 
njërezit m irdash jë . Dhë, passi shkuanprëj syrëshEngjejte" 
ne qiëll, barinjte thane më njer-jatrin : Lë te shkojme 
gjër ne Bëthlëhëm dhë lë te shikojme per ketë pune qe 
eshte bëre, te eilen naëdëftënZoti. Dhë ërdhe më nxitim 
dhë gjëtne Mariamen dhë Josëfin dhë foshnjën dërgjur 
ne grazhd. Dhë kur pane deftyën per fialen që u-fol 
atyrëvë per ketë diale. Dhë gjithe sa degjuan u-çuditne 
per ato qe u fole barinjte. Dhë Mariama i ruantë gjithe 
keto fiale, dykë mënduar ne zemre te saj. Dhë u- 
kthyën barinjte, dylcë lavderuar ë dykë ndëruar Përen- 
dine per gjithe sa degjuan ë pane, sikunder u-fol aty- 
rëvë.

Dhe më nje liëre.

Përendia Zoti esht’ i bëkuar, i bëkuar eshte Zoti 
dite per dite; na ë shpënte mbare Përendia shpetimin 
tone, Përendia. jone, Përendi’ ë shpetimit. (Te, tjëra t 
s i n ’ore tc P a r e ; fid s ta j :)'

URIM.

. Zot Përendi, At' i Tërefuqishim, Zot Bir i Vëtem- 
lindur, Jësu Krisht ëdhë Shpirti Shënt, nje Hyni, nje 
Fuqi, meshiro-me mua mekatarin, dhë shpeto-me prëj 
gjykimëvë qe di mua sherbetorin tënt te pavyër; së 
jë i bëkuar ne jëte te jëteve. Amen.
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Dhë m6 nje hëre nis :

ORA & GJASHTTE.

P sa lm  71.
O Përendi, ëp-i mbrëtit gjukimët ë tua, dhë drëj- 

tesine tëndë te birit te mbrëtit. Do te gjukoje popullin 
tënt ne drëjtesi dhë te varferit ë tu më gjyq. Malët do 
t’ i siëllin paqe mbrëtit ëdhë kodrat drëjtesi. Do te 
gjukoje te varferit ë popullit, dhë do te shpetoje 
te bijt’ ë nëvojarevë, dhë do te dermoje shtypesin. 
Do t’ tc këne friken sa te jëte diëlli, ëdhë perpara 
hënes brëza pas brëzash. Do te zbrëse posi shi mi 
luath te korrur dhë posi pikat ë shiut qe vaditin 
dhcne. Do te lulezoje ne ditet ë tij i drëjti dhë shumice 
paqë gjër sa te mos këte më hëne. Dhë do te zoteroje 
prëj dëti ne dët dhë prëj lumenjsh gjër m' anet ëdhëut. 
Do te biën perpara tij Ethiopet dhë armiqt’ ë tij do 
te lepijne pluhurin. Mbrëterit ë Tarshishit dhë te nisivë 
do te siëllin dhurata; mbrëterit ë Arabeve dhëte Sëbase 
do te biën kanisqë. Dhë do t ’a adhurojne gjithe mbrë- 
terit ë dhëut, gjithe kombët do t’ i sherbëjne. Së do 
te çliroje te varferin kur kelthët, dhë nëvojarin qe 
s’ ka ndihmes. Do te kursëje te varferin dhë nëvojarin 
dhë do te shpetoje shpirtët ë nëvojarevë. Do te çper- 
blëje shpirtët ë tyrë nga rrëjtja dhë nga pahiri, dhë 
gjaku i tyrë do te jëte i çemuar ne sy te tij. Dhë do te 
rroje dhë do t’ i ëpët prëj arit t’ Arabise dhë ,do t’ i 
falën kurdohërc; gjithe cliten do t’a bëkojne. Do te 
jëte plotesi gruri ne dhë mi majat ë malëvë; pëm’ ë
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tij do te lartesohët permi Libanin dhë nga qytëti do 
te lulezojne posi bari i dhëut. Emeri i tij do te jëte i 
bëkuar me jëtet, ëmeri i tij do te mbëtët sa te jëte 
diëlli. Dhë njërezit do te bëkojne të ay, gjithe kombët 
do t'a lumerojne. Qofte i bëkuar Zoti Përendi’ ë Israëlit, 
i vëtemi qe bën çudira. Dhë i bëlcuar qofte ëmer’ i tij 
i lavderuar ne jëte-te jëtes; dhë u-mbushte dhëu prëj 
lavdise se tij. Amen, amen.

Psalm  1 3 1 .

Kujtd, 6 Zot, Davidin dhë gjithe hidherimët ë tij. 
Si. i’u-bëtua Zotit, dhë i dha bësen Përendise se Jakobit. 
Vertët do mos hyj ne tëndesim te shtepise s’imë, do 
mos hipej ne shtrat t.e shtrëses s’ imë. Do mos u ap 
gjume syvë te mi, as drëmitjë qëpallavë te mia, as 
prëhjë krëjt t’ im, gjër sa te gjëj vent per Zotin, tën- 
desim per Përendin’ ë Jakobit. Ja ku degjuam per ’të 
ne Eufratha; ë gjëtme ne fushat ë pyllit. Lë te hyjme 
ne tëndesimët ë tij, lë te falëmi të vendi ku qendruan 
këmbet ë tij. Ngrëhu, 6 Zot, ne prëhjën tëndë, ti dhë 
arka ë fuqise s’atë. Prifterit ë tu lë te vishën më 
drëjtesi, dhë oshenaret ë tu lë te ngazellohën. Per 
Davidin sherbetorin tënt, mos kthë me nj’ane faqën ë 
te lyërit tënt. U-bëtua Zoti i Davidit më te vertëte, 
do mos kthëhët prape. Prëj pëmes se barkut tënt do 
te vë mi fronin tënt. Ne ë ruajtshin bijt’ ë tu tësta- 
mëntin t’im dhë deshmimët qe do t’u mesoj, ëdhë bijt’ 
ë tyrë do te rrine mi fronin tënt gjithe jëten. Së Zoti
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zgjodhi Sionen, ë desheroj per banorë te tij. Ketn 
eshte prëhja imë ne jëte te jëtes, ketu do te banoj, 
së ë desherova. Do te bëkoj ploterisht bulmëtin ë saj, 
te varferit ë saj do t’i nginj më buke. Prifterit ë saj' 
do t’ i vësh më shpetim dhë oshenaret ë saj do te 
ngazellohën më ngazellim. Atjë do t’ i lint Davidit 
bri, prëgatita kandil per te lyërin t’im. Armiqt’ ë tij 
do t’ i vësh më turperi, dhë mi atë do te lulezoje 
kuror’ ë tij.

P sa lm  91.
Kush rri nene mbulësen ë te Lartit,... (Shih  /. 161, 

L ib r ’ ë M ëshes).

Lavdi, ë Tani. Alleluia, 3 hëre. Meshiro, 6 Zot, 3 here. Pastaj. 
Lavdi, Shkruhëj nje hëre. Tani, kio Hyjlindesorë :

Më qe nuk kuxojme nga mekatët tona te shuma, 
ti lutu-i ati qe lindi prëj tëjë, 6 Hyjlindesë Virgjerëshe; 
së ka fuqi te madhë lutja ë Nënes per pëkulin ë Zotit. 
Mos i çperhith suplikatat. ë mekatarevë, 6 .ë Ndëruar, 
së eshte meshireplot dhë munt. te shpetoje ay qe dënjoj 
dhë te pcsoje per nëvë.

Te Vëtezëshmë.

TINGKLL I.

Eni, 6 bësnike, te lartesohëmi divinerisht ë te shi- 
kojme dënjimin ë përendishme per nëvë lartazi ne 
Bëthlëhëm shëshit; dhë si te qerojme mendjën, t’ i 
’blatojme më jëten virtytë ne vent myrrë, dykë gatitur 
bësnikerisht hyrjën ë se krëmtës se Lindjës, mi thë-
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sarimët shpirtorë, dykë thirrur; Lavdi Përendise Tri- 
nisorë me te lartat, më anen ë te cilit u-çfaq ne njërezit 
mirdashja per te çperblëre Adamin prëj mallkimit 
kryëbrëzor, si njëridashes.

TINGELL IV.
Vax'k . — Zot, degfova zërin tënt dhë u-tremba; Zol, kuptova 

vëprat ë tua dhë u-çudita.

Degjo, 6'qiëll, dhë vër vëshin, 6 dhë; lë te tronditën 
thëmëlite, dhë lë t’a marre tmërri fërrin; së Përendia 
dhë Ndertonjesi hyri ne kriatyre mishi, dhë ay qe 
ndertoj kriësen më dore te fuqishmë, shikohët ne kra- 
heror te nje gruajë; O thëllesi pasurië, urtesië dhë 
dijë Përendië ! sa te pashpiëguara jane gjukimët ë tij 
dhë sa te pagjurmuara udhet ë tij.

LAVDi Ë TANI. — T. T. I.

Eni, 6 popuj Krisht-prures, ë te shikojme nje çudi 
qe habit dhë tremp ç’do mendjë; dhë dykë u-falur 
piosherisht lë te perhymnojme më bëse; Sot vjën per 
te lindur Zotin ne Bëthlëhëm Vajza më barre, dhë 
vallë Engjejsh rëndin perpara. Dhë keto dykë sbikuar 
Josëf Vlësori therristë; ç’ eshte ky myshtër të ty, 6 
Virgjerëshe? dhë si kë per te lëhonuar ti Mishqëra ë 
pa-mbrëjtur?

PROFËTI.
PAREVARK. — TINGELL T. IV.

Prëj gjirit te linda para Dritesjëllesit. I tha Zoti t ’ Imzot: 
Ri se djathti mëjë.

Kendimi prëj Profëtise se Isaiut,
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1 foli perseri Zoti Ahazit, dykë thëne. Lyp per vëtën 
tëndë shenje prëj Zotit Përendise s’atë, ne thellesi, a 
ne lartesi. Dhë tha Ahazi; Nuke do te lyp as"qe do te 
ngas Zotin. Dhë tha (Isaia). Degjoni pra ju, 6 shtepi’ 
ë Davidit; eshte gjë ë vogel per ju te mundoni një- 
rezit dhë doni te mundoni dhë Përendine t ’imë. Peran- 
daj Zoti vëte do t’ ju ape nje shenje. Ja Virgjerësha 
do te mbëtët më barre dhë do te linde nje bir, dhë 
do t ’a quajne ëmerin ë tij Emmanuël. Gjalpe dhë mialte 
do te haje, qe te dije te rëfusoje te këqën dhë te zgjëdhe 
te miren. Së para së te dije diali te rëfusoje te këqën 
dhë te zgjëdhe te miren, vendi qe urrën ti do te nëvë- 
ritët prëj te dy mbrëtervë te tij. Dhë foli perseri Zoti 
ë me tha; Mërr per vëtë nje roll te ri te zi, dhë shkruaj 
ne ’të më pende njëriu qe te bësh rëpterisht ndarjë 
plaç.kash. Dhë mora pas mëjë deshmore bësnike per 
te rëkorduar, priftin Uriah dhë Zaharine te birin ë 
Jëbërëhiut. DJtië vajta të Profëtësha dhë mbëti më 
barre dhë lindi nje bir. Ahërë me tha Zoti'; Quaj’a 
ëmerin, plaçko shpëjt, ndaj rëpteris.ht; së para së te 
dije diali tc therrëse ate dhë nëne, pasurit’ ë Da.ma- 
skut dhë plaçkat ë Sa.mari.se do te shpirën perpara 
mbrëtit te Assyrise. Përendia eshte më në. Dijëni, 6 
kombë, dhë munduni. Vëni vësh gjër m’ ane te dhëut; 
6 te forte do te dermohëni; së, dhë ne u-forcofshi, 
prape do te mundëni; dhë ç’ do keshille qe te mërrni 
do t’a perndaje Zoti; dhë halen qe do te lithni, do mos 
qendroje ner ju; së Përendia eshtc më në.
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APOSTULL.

Kendimi prëj Letres se Paulit ner Hëbrëjte.

Ne kryë ti, 6 Zot, thëmëlovë dhëne dhë qiëjte jane 
vëpra te duarvë tëndë; ata do te humbasin, po ti mbë- 
tësh; dhë te gjitha do te vjëterohën posi robe dhë si 
vëshjë do t ’ i peshtjëllsh dhë do te ndrrohën; po ti jë 
gjith’ ay dhë vitët ë tu do mos shtërën. Dhë kujt prëj 
Engjejvë i ka thëne nonje hëre; Ri se djathti mëjë, 
gjër sa .te vë armiqt’ ë tu nene këmbet ë këmbevë 
tëndë. Nuke jane te gjithe shpirtë mëshetarë qe der- 
gohën per sherbim t ’ atyrëvë qe kane per te trashe- 
guar shpetimin? Perandaj duhët t’ i vëme rë më tëper 
ato qe degjuam, qe te mos biëm jashte. Së, ne që ë 
shigurte fiala ë folur prëj Engjejsh dhë ç’do çbaritjë 
dhë mosbindjë mori nje çperblim te drëjte, si do te 
shkapojme' në, qe nëglothme nje shpetim aqe te math? 
i cili nisi dykë u-folur prëj Zotit, dhë • na u-vertëtua 
prëj atyrëvë qe degjuan.

UNGJILL (pas M atthëut).

Kur lindi Jësuj ne Bëthlëhëm te Judëse, ne ditet ë 
mbrëtit Hërod, ja Maget ërdhe prëj lindjës ne Jëru- 
salëm, dykë tbëne; Ku eshte i linduri mbrët i Judëjvë? 
së-pame yllin ë tij ne Lindjë dhë ërtlime t’ i falëmi. 
Dhë kur degjoj mbrëti Hërod u-trubullua, dhë tëre 
Jërusalëmi më ’të. Dhë, passi mblodhi gjithe Kryë- 
priftijte dhë Shkronjesit ë popullit, i pyëstë ku lindët
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Krishti. Dhë ata i thane; Ne Bëthlëhëm te Judëse; 
së keshtu eshte shkruar prëj Profëtit; « Dhë ti, Bëthlë- 
hëm, dhëu i Judes, nuke jë më i vogeli neper princerit 
ë Judes; së prëj tëjë do te dale nje kryëtar, i cili do te 
ruaje popullin t ’ im Israël. » Ahërë Hërodi, passi thirri 
fshëhtazi Maget, mesoj prëj syrësh kohen ëxaktë qe 
u-duk ylli. Dhë i dergoj ne Bëthlëhëm dykë u-thëne; 
Eceni, dhë nxonitni më kujdës per dialin; dhë kur 
t’a gjëni, lajmero-me-ni, qe te vij dhë une t’ i falëm. 
Dhë ata si degjuan mbrëtin, shkuan; dhë ja ylli, qe 
pane ne Lindjë, shkontë perpara syrësh, gjër sa ërdhi 
ë qendroj munt siper, ku ish diali. Dhë kur pane yllin 
u-gezuan gas te math fort. Dhë si hyjtin ne shtepi, 
gjëtne Dialin më Marine ëmen ë tij; dhë rane ë i u-fale 
dhë si hapne thësarët ë tyre i 'blatuan dhurata, ar 
ë livan ë smyrne. Dhë te lajmeruar ne enderr te mos 
kthëhën te Hërodi, shkuan nga tiater udhe ne vent 
te tyrë.

Dhë me nje hëre

Shpëjt lë te na vijne meshirat ë tua, 6 Zot, së u- 
varferuam tëper fort, ndih-na, 6 Përendi, Shpetimtari 
yne, per lavdi te ëmerit tënt. O Zot, shpeto-na dhë 
hireso mekatët tona per ëmerin tënt.

Te tjërat si më siper dhë ky 

URIM.

Përendi dhë Zot i ushterivë dhë Krijëtar i gjithe 
kriëses, qe dergovë Birin tënt te vëtemlindur, Zotin
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tone Jësu Krisht per shpetim te gjindjës s'one nga 
zemerdhempsheria jote ë patrëguar, qe çorë më anen 
ë Kryqit te tij te çemuar kundratin ë mekatëvë tona, 
dhë më ’të triumfovë permi forcat dhë ushterit’ ë ërre- 
sires; ti, 6 Zot njëridashes, prit dhë keto suplikata te 
fërvulla dhë perhirimtarë prëj nësh mekatarevë dhë 
shpeto-na prëj ç'do faji përnikosh dhë te ërret dhë prëj 
gjithe armiqvë te dtikur ë te padukur qe kerkojne te 
na bëjne te lige. Mberthë më frike trupët tona dhë 
mos i prir zemrat tona ne fiale ë ne mëntime ligesië, 
po mbush-na shpirtët më mallin tënt, qe, dykë patur 
syrin gjithenje të ty dhë te udhehëqur ne drite prëj 
tëjë, ty driten ë paaferuar dhë t’ amëshuar dykë shi- 
kuar, te dergojme pa pushim lavderim dhë perhirim, 
Atit te panisjëshim, bashke më Birin tënt-te vëtem- 
lindur dhë Shpirtin tënt tëreshënt, te mire ë jëte- 
dhcnes, tani ë perhëre ë ne jëte te jëtevë. Amen.

ORA Ë NENTTE.

(Urdheri si ne Oren e .Pare.)

P sa lm  log.
I tha Zoti t’ Imzot; Ri. se diathti mëjë, gjër sa te vë 

armiqt’ ë tu nene këmbet ë këmbevë tëndë. Shkop 
fuqië do t’ te dergoje Zoti prëj Siones, dhë zotero ne 
mës t ’ armiqvë te tu. Populli do t’ jëte gatt ne dite te 
fuqise s’ atë, ne shkelqimët ë Shentorevë tënt. Prëj 
gjirit te linda para Dritesjëllesit. BëribëZoti dhë nuke 
do pëndohët. Ti jë Prift per jëte, pas urdherit Mëlki-
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shëdëk. Zoti se diathti tëjë do t.’ dermoje mbrëter ne 
dite te zemerimit te tij. Do t’ gjukoje ner kombët, do 
te mbushe dhëne më kufoma, do te thyëje krëre me 
shume vendë. Prëj perrojt mb’ udhe do te pije uje; 
perandaj do te ngrëre kryët lart.

P s a lm  n o .

Do t’ te lavderoj, 6 Zot, më gjithe zemren t’ imë, 
ne keshille se drëjtesh dhë ne kungrëgate,. Te medha 
jane vëprat ë Zotit, te kerkuara prëj gjith' atyrëvë 
qe u pelqëjne. Lavderim dhë madheshti eshte vëpr’ 
ë tij, dhë drëjtesi’ ë tij mbëtët ne jëte te jëtes. Kujtoj 
punet ë tia te mahniçimë; Zoti eshte i dhempshur dhë 
meshireplot, u dha ushqim atyrëvë qe i kane frike. 
Do t’a lcujtoje per jëte tëstamëntin ë tij; i lajmeroj 
popullit te tij fuqin' ë vëpravë te tija, qe t’ u ape tra- 
shegim kombësh. Vëprat ë duarvë te tij jane drëjtesi 
e gjyq. Gjithe porosit’ ë tij jane te vertëta, d:e forcuara 
ne jëte te jëtes, te bëra më vertëtesi dhë drëjtesi. I der- 
goj çperblim popullit te tij; urdhcroj tëstamentin ë tij 
per gjithe jëten. I shënte dlië i frikshim eshte ëmer’ 
i tij; frik' ë Zotit eshte nisja ë urtesise. Te mençim 
jane gjith' ata c|e ë bëjne; lavderim’ i tij inbëtët ne 
jëte te jëtes.

P s a lm  85.

Unj .vëshin tënt, 6 Zot, dhë degjo-me, së jam i varfer 
dhë nëvojar. Ruaj-ë shpirtin t’im së jam oshenar; 
shpeto, o Përendia imë, sherbetorin tënt qe ka shprese
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me ty. Meshiro-me, 6 Zot, së ty do te therrës gjithe 
diten, gezo shpirtin ë sherbetorit tënt, se të ty ngrita. 
shpirtin t’im. Së ti, 6 Zot, jë i mire ë i dhempshur ë 
meshireplot per gjith' ata qe te pertherrësin. Vër-vësh, 
6 Zot, lutjën t’imë, dhë vër rë zërin ë suplikates s’imë. 
Ne diten ë hidherimit t’im kam per te thirrur të ty, 
së me kë per te degjuar. S’ka si ty ne mës te përendivë, 
6 Zot, as vëpra si vëprat ë tua. Gjithe kombët qe kë 
bëre do te vijne dhë do te falën perpara tëjë, 6 Zot, 
dhë do te lavderojne ëmerin tënt. Së i math jë ti, ti jë 
Përendi’ ë vëtem qe bën çudira. Meso-me, 6 Zot, udhen 
tëndë dhë do te barës të ë vertëta jotë; ngjit zemren 
t’imë ne frike t’ ëmerit tënt. Do t’ te levdoj, 6 Zot. 
Përendia imë, më gjithe zernren t’imë, dhë do t ’ lavderoj 
ëmerin tënt per jëte. Së meshira jotë eshte ë madhë 
per mua, shpetovë shpirtin t’im prëj fërrit më te posht- 
me. O Përendi, kryëlartet u-ngritne kunder mëjë dhë 
mblëdhjët 'ë te rrëptevë kerkuan shpirtin t’im, dhë 
nuke te p.ëshuan perpara vëtës se tyrë. Po ti, 6 Zot 
Përendia imë, jë i dhempshur, ë meshireplot, zemer- 
gjëre ë perdellirn-math ë i vertëte. Shtjër syte mi mua 
ëdhë meshiro-me; ëp-i foice dialit tënt, dhë shpeto 
tc birin ë sherbetorës s’ atë. Trëgo-me njc shenje per 
te mire, ë lë te me sliohin ata qe ime urrëjne ë lë te tur- 
perohën; së ti, 6 Zot, me ndihë dhë me ngushellovë.

Lavdi ë Tani. Alleluia, 3 hëre. Meshiro, 6 Zot, 3 hëre. Pastaj; 
Lavdi : Shkruhëj nje hëre. Tani : kio Hyjlindesorë :

Ti qe lindë prëj Virgjerëshes dhë durovë kryq, 6 i
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Mire, qe plaçkovë vdëkjën dhë trëgovë Ngjalljë si 
Përendi, mos i çperhith ata qe gatovë më doren tëndë, 
rrefë njëridashjën tëndë, 6 meshireplot; prit nënen 
tëndë Hyjlindesë qe nermjëton per nëvë dhë shpeto, 
6 Shpetimtari yne, popull te deshperyër.

Te Vëtezëshme.

TINGELL I RËNDE.

Hërodi çuditëj, dykë shikuar piëtëtin ë Magevë; dhë 
i mundur prëj zemerimit pyëstë më kujdës per kohen 
ë yllit. Nëna humpne diëmat, dhë foshnjerat ë vogela 
korreshin më zemergurresi; sisera thaheshin, dhë porë 
qumushti permblidheshin. Tmërr i math ! Perandaj, 
6 bësnike, te mblëdhur bashke më piëtët, lë te lusim 
lindjën ë Krishtit.

TINGELL II.

Va.rk : Përendia do te vije prëj Thamanit, dhe i shenti prëj 
mali te dendur hieplot.

Kur Josëfi, 6 Virgjerëshc, plagosëj prëj hëlmi me 
te shkuar ne Bëthlëhëm, i thervisjë; Persë. hëhnohësh 
dhë turbullohësh dykë me shikuar më barre, dhë nuke 
do te kuptosh as farë myshtërin ë. frikshim qe ngjan 
të mua? Hith pra me nj'ane ç’do frike, dykë marre 
vësh çudine; së Përendia zbriti mi dhë nga meshira 
të gjiri im tani dhë mori trup; te cilin do t’a shikosh 
kur te linde, siç i pelqën, dhë plot më gas do t’a adhvt- 
rosh si Krijëtarin tënt; te cilin Engjejte ë hymnojne
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pa pushim dhë ë lavderojne bashke më Atin ë më 
Shpirtin Shënt.

LAVDl Ë TANI. — TINGELL T. II.

Sot lindët prëj Virgjerëshë ay qe mban tëre kriësen 
ne grusht (3  here). Më rëcke, porsi njëri, shpargerohët 
i paprëkuri ne subshtance. Dërgjët ne grazhd Përendia 
qe shiguroj qiëjte ne kryë qemoti. Më qumesht prëj 
sisesh ushqëhët ay qe i shiveroj popullit manna ne 
shkrëtetire. Mage fton Dhëntërri i Kishes. Dhurata 
prëj syrësh prët i Bir’ i Virgjerëshes. I falëmi lindjës 
s’atë, 6 Krisht (3  h ere). Rrefë-na dhë Epifanine tëndë 
te hyjeshmë.

PROFËTL 

PAREVARK. — TINGELL IV.

Nëne Sion, do te thote njëriu, së'nje njëri lindi ne/të. Thë- 
mëlit, e tij jane ne malët c shënte.

Kendimi prëj Profëtise se Isaiut.

Nje diale na lindi, nje bir na u-dha;-dhë qëvërimi 
do te jëte mi supin ë tij; dhë ëmer’ i tij do te quhët 
« Engjell i keshilles se madhë, i çudiçim, Keshilltar, 
‘Përendi ë fuqishmë, Kryëtar, Princ i Paqes, At’ i jëtes 
s’ aviteshmë ». Së do te siëll paqe mi krëret, paqe dhë 
shendët per ’të. I math eshte qëvërim’ i tij, dhë paq’ 
ë tij s’ ka kufi, mi fronin ë Davidit dhë mi mbrëterin’ 
ë tij, qe t’a ndrëqe ë t’a shtabilite më gjuq ë më drëj- 
tesi, qe tani ë gjër ne jëte. Zëlli i Zotit Sabaoth do t’a 
bëje ketë.
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APOSTULL.

Kendimi prej Letres se Paulit ner Hëbrejte.

Vellëzer, ay qe shenteron... (S h ih  f. 175, L ib r ’ e 
M  eshes ) .

UNGJILL (p a s  M a t t i i ë u t ) .

Passi shkuan Maget, ja Engjell Zoti i dukët ne enderr 
Josëfit, dykë thëne; Ngrëhu dhë mërr dialin dhë nënen 
ë tij dhëike n’ Egypte; dhë ri atjë, gjër sa te te thëm;së 
Hërodi ka per te kerkuar dialin qe t’a humbase. Dhë 
ay u-ngrit, mori dialin dhë nënen ë tij naten dhë shkoj 
n’ Egypte; dhë ish atjë gjër sa vdiq Hërodi; qe te 
mbushët ë folura prëj Zot.it më anen ë Profëtit qe thote; 
Prëj Egyptes thirra t’im-bir. Ahërë Hërodi, kur pa së 
u-perqësh prëj Magevë, u-zemerua fort; dhë dergoj ë 
thërri gjithe çiliminjte ne Bëthlëhëm dhë ne gjithe kufj- 
rët ë saj qe me dy vjëtsh ë poshte, pas kohes qe mesoj 
më kujdës nga Maget. Atehërë u-mbush ë fofura prëj 
Jërëmiut Profëtit, qe thote; Nje zë u-degjua ne Rama, 
vajtim, dhë qarjë dhë'lamëntim i math; Rachëla qe 
qan per diëmat ë saj; dhë nuke dësh te ngushelldhëj, 
së nuke jane më. Po kur vdiq Hërocli, ja Engjeh Zoti i 
dukët ne enderr Josëfit n’ Egypte dyke thëne; Ngrëhu 
dhë mërr dialin dhë nënen ë tij dhë ëce ne dhë t ’ Israëlit;
së kane vdëkur ata qe kerkojin shpirtin ë dialit.. Dhë ay 
u-ngrit, mori dialin dhë nënen ë tij dhë ërdhi ne dhë 
t’ Israëlit, Dhë kur degjoj së Archëlau mbrëteron mi

9
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Judëne ne vent te Hërodit t’ ëtt, pati frike te shkoje 
atjë;po, i lajmeruar ne enderr, shkoj ne visët ë Galilëse. 
Dhë ërdhi ë banoj ne nje qytët qe quhëj Nazarët; qe te 
mbushët ë folura më anen ë Profëtevë, qe do te quhët 
Nazarëas.

Dhë më nje hëre :

Mos na perëp ne vdëkjë per ëmerin tënt te shënte, dhë 
mos ë prish tëstamentin tënt dhë mos ë largo meshiren 
tëndë prëj nësh, per Abrahamin te dashurin tënt dhë 
per Isaakun sherbetorin tënt dhë per Israëlin tënt te 
shënte.

Dhë te tjërat si ne Oren ë Pare. Pastaj ky

URIM.

0  Zoti yne Jësu Krisht, Përendia jone, qe bën zerhren 
ë gjëre per fajët tona dhë na sollë gjër me ketë ore, ne te 
cilen, i varrur mi Drurin jëteprures, i shtrovë udhen per 
ne Parrasje Kusarit mirenjohes, dhë qe humbë vdëkjën 
më vdëkjë, hires6-na në sherbetoret ë tu mekatare dhë 
te pavyër; se mekatuam dhë bëme pa-udhesira dhë 
nuke jëmi t.e vyër te ngrëme syte tane dhë te shikojme 
ne lartesi te Qiëllit; së ë nëvëritme iidhen ë drëjtesise 
dhë baritme pas deshiravë te zemravë tona. Po i lutëmi 
miresise s’atë se patrëguar; kursë-na, 6 Zot, pas shumi- 
ces se meshires s’atë dhë shept6-na per ëmerin tënt te 
shënte, se u-vënitne ditet tona. ne kotesi. Rembë-na 
prëj dores se kundreshtarit dhë fal-na-i mekatët dhë 
vdëkuro-ë rëptesine tone flëshore; qe, dykë hëdhur tëj
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njërin’ ë vjëter, te vishëmi më te rine, dhë te rrojme te 
ty, Zoti dhë kujdëstari yne; dhë keshtu, dykë vajtur pas 
porosivë te tua, t' arrijme të prëhja ë amëshuar,ku eshte 
ndënjia ë gjithe te defryërvë. Së ti jë defrimi dhë 
ngazellimi i vertëte i atyrë qe te duan, 6 Krisht Përen- 
dia jone, dhë ty te dergojme lavdi, bashke më Atin 
tënt pa-nisjë, dhë Shpirtin tënt Tëreshënt, te mire ë jëte- 
dhënes, tani ë perhëre ë ne jëte te jëtevë. Amen.

Me nje hëre pas Perleshimit (veç ne qofte se ë krëmtja ë 
Krishtlindjës bië te Diëlen a te Hënen) nis

MBRËMESORJA Ë MADHË.

(Mësh’ ë Shen-Basilit).

Pas bëkimit te Priftit dhë Psalmit Nistor, me O Zol, thirra 
me ty kendohën keto te Vëtezëshmë; dy te parat persedytën

TINGELL II.

Eni te ngazellohëmi me Zotin dykë trëguar ketë 
myshtër. Mur’ i gardhit ra, shpata ë flakte iku, dhë 
Chërubimët. siëllin drurin ë jëtes; dhë une piësetoj ne 
defrim te Parrajses, prëj se ciles u-dbova me pare nga 
mos-bindja. Së kora ë pandryshuar ë Atit, karaktër’ i 
amëshimit te tij, mërr fytyre robi, i lindur prëj nënë 
te pamarrtuar, pa pesuar ndryshim; së mbëti ç’ish, dykë 
qëne Përendi ë vertëte; dhë mori atë qe s’ ish, dykë u- 
bëre njëri nga njëridashja. Ati lë t’ i therrësim; O Përen- 
di, qe lindë prëj Virgjerëshë, meshiro-na.

Kur lindi Jësu Krishti prëj Virgjerëshes se shënte,
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gjithesia u-ndriçua. Së atjë ku Barijte ruanin ner arat, 
dhë Maget faleshin, dhë Engjejte perhymnojin, Hërodi 
trubullohëj; së Përendia u-fanës më trup, Shpetimtari 
i shpirtëvë tona.

Mbrëteria jotë, 6 Krisht Përendi, eshte mbrëteri' ë 
gjithe jëtevë, dhë zoterimi yt eshte brës pas brëzi. Ti qe 
u-misherovë prëj Shpirtit Shënt dhë u-bërë njëri prëj 
gjithmonvirgjeres Mari na shkelqëvë drite, 6 Krisht 
Përendi, më ardhjën tëndë; drite prëj dritë, 6 shkelqim’ 
i Atit, buzeqëshë tëre kriiësen. Ç’ do fryme te lavderon, 
tv karaktërin ë lavdise s’ Atit. O Përendi qe jë dhë ishë 
më pare dhë ndritë prëj Virgjerëshes, meshiro-na.

Ç’ te te ’blatojme, 6 Krisht, qe u-dukë mi dhë si njëri 
per në? Së cilado nga kriësat ë bëra prëj tëjë te siëll per- 
hirim; Engjejte hymnin, qiëjte yllin, Maget dhuratat, 
barijte çudine, dhëu shpëllen, shkrëtetira grazhdin, 
dhë në nënen Virgjerëshe. O Përendi qe jë para jëtesh, 
meshiro-na.

LAVDI Ë TANl. — TINGELL II.

Kur mbrëteroj Augusti mi dhë, polyarqia ë njëresvë 
pushoj; dhë kur u-bërë ti njëri prëj se Kulluares, poly- 
thëism’ i idhullavë u-abolit, qytëtët u-shtruan nene 
nje mbrëteri t.e boteshme; dhë ne nje Zot Përendi 
bësuan gjithe kombët. U-shkruan popiijte më dëkrët 
te Qësarit; u-shkruam dhë në bësniket me ëmerin ë 
ITynise s’atë, Përendise s’ one qe u-bë njëri. Meshira 
jotë esht’ ë madhë; lavdi me ty.
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Hyrje më Ungjillin, D r i te  g a z m o r ë . Dhë me nje hëre :

KENDIM I.

Kendimi prëj Gënëses.

Ne krye Përendia krioj qiëllin ë dhëne. E dhëu ish pa 
forme dhë i zbrazet, dhë ërresire ish permi avushen, 
dhë Shpirt’ i Përendise sillëj permi ujerat. Dhë tha 
Përëndia; Lë te bëhët drite; dhë u-bë drite. Dhë pa 
Përendia driten qe ish ë mirë; dhë ndau Përendia driten 
nga ërresira. Dhë ë quajti Përendia driten Dite, dhë 
ërresiren ë quajti Nate. Dhë mbrëma dhë mengjëzi qëne 
dit’ ë pare. Dhë tha Përendia; Lë te bëhët kulm ne mës 
te ujerave; dhë lë t ’ i ndaje ujerat prëj ujeravë; dhë 
u-bë ashtu. Dhë bëri Përendia kulmin; dhë ndau Përen- 
dia ujerat permi kulmin nga ato hene kulmin. Dhë ë 
quajti Përendia kulmin Qiëll; dhë pa Përendia qe ish ë 
mire. Dhë mbrëma dhë mengjëzi qëne dit’ ë dyte. Dhë 
tha Përendia. Lë te mblidhën me nje vent ujerat nene 
qiëll dhë lë te dukët stërëja; dhë u-bë ashtu. Dhë ë 
quajti Përendia stërëne Dhë, ë mblëdhjët ë ujeravë i 
quajti Dëtë; dhë pa Përëndia qe ish ë mire. Dhë tha 
Përendia; Lë te mbije dhëu bar, q.e siëll fare, dhë dru 
pëmë qe bën pëme, qe ë ka laren brenda pas gjindjës, 
mi dhë; E u-bë ashtu. Dhë nxori dhëu bar. qe siëll fare, 
dhë dru pëmë qe bën pëme, qe ë ka faren brenda pas 
gjindjës, mi dhë; E pa Përendia qe ish mire. Dhë mbrë- 
ma ë mengjëzi qëne djt’ e trëte.
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. Pasandaj kendohet prëj Vallës se djathte ky Tropar :

TINGELL T. IV.

Njëri s’ te pa qe lindë nene shpëllen, po qiëlli te leçiti 
ne te gjithe, dykë perdorur vllin si goje, 6 Shpetimtar. 
Dhë Mage te pruri qe te falëshin më bëse; bashke më te 
cilet meshiro-na.

Pastaj 5 hërë fundi i ketë Tropari qe prëj D h t M a g e  ie p r u r i  
më keta Vargjë :

Thëmëlit’ ë tij jane ne malët ë shënte; Zoti i do portat ë 
Siones permi gjithe tëndesimët ë Jakobit.

Lavderimë jane folur per ty, 6 qytët i Përendise; Do t’ u 
kujtoj Rahaben dhë Babylonen atyrëvë qe rae njohin.

Dhë shihni, 6 Filistine, dhë Tyre bashkc më Ethiopine.
Ky lindi atjë; dhë per Sionen do te thuhët; ky dhë ay lintne 

n’atë, dhë i Larti vëte do t ’a forcoje.
Zoti do t ’ numuroje, me te shkruar popujte dhë kxëiet, qe 

ky lindi atjë. Kengetai'et dhë fyëlltaret jane atjë; gjithe burimët 
ë mia jane të ty.

Lavdi ë Tani (Kendohët Tropari i tëre). Pastaj :

KENDIM II.

Prëj Pi'ofetise se Isaxut.

Nje diale na lindi... (Shih te Or ’ e -Nëntte.)

.Pastaj kendohët prej Vallës se mengjcr ky ITopar : 

TINGELI. T. II.

, Lindë, 6 Krisht, prëj Virgjerëshë, 6 diëll mendor i 
drëjtesise; dhë yll te trëgoj te nxëne ne shpëlle te pa,- 
nxënin; Mage dykë udhehëqur ne faljën tëndë, bashke
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më te cilet po te madheshtojme. Jëtedhënes, lavd! me
ty.

Fund’ i Troparit qe me M a g e  d y k ë  u d h eh ëq u r  perseritët pëse 
hëre më keta Vargjë :

Zoti mbrëteroj, u-vësh më mirhiësi; u-vësh Zoti më fuqi dhë 
u-ngjësh.

Së ë shiguroj boten, ë cila do mos tundët; gati eshte froni yt 
q’ ahërë.

Ngritne lumenjte, 6 Zot, ngritne lumenjte zërët ë tyrë; do te 
ngrëne lumenjte valat ë tyrë prëj zërash ujerash te shuma.

Te çudiçimë jane valat ë dëtit; i çudiçim eshte Zoti me te lar- 
tat; deshmimët ë tua u-vertëtuan fiësht.

Shtepise s’atë i ka hië shënterim, 6 Zot, ne gjatesi ditesh. 
Lavdi e Tani (Kendohët Tropari i tëre). Pastaj :

KENDIM III.

Prëj Profëtise se Isa'iut.

PAREVARK. — TINGELL I.

Zoti me tha; lm-bir jë ti, une sot te lcam lindur. Lyp prëj 
mëjë dhë do t ’ap kombe per trashegimin tent.

I foli perseri Zoti Ahazit. (Shih te Or’ e Gjashtte.)

Apostuli,, prëj Lëtres se Paulit ner Hëbrëjte.

Përendia si u fali... (Shih të Or’ ë Pare dhë pasimin të 
Or' ë Gjashtte).

UNGJILL (pas Lukajt).

M’ atë dite, dolli nje dëkrët prëj Qësar Augustit... 
(Shih të Or’ ë Trcte.)
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Pasandaj Mesli’ e Shen-Basilit, ne qofte sc Oret kendohen 
bashke me Mbremesoren. Kungatorc. L a v d e r o n i  Z o tin  p r ë j  
q ië jv ë .

Shenim . —  Ne qofte se e krëmtja bië te Hënen, Oiet ken- 
dohën te Premtën ne mengjëz, dhë Mbremesor’ ë Madhë te 
Diëlen mbrema, dhë Mësha ë Shen-Basilit mbahët diten ë se 
Krcmtës. Ne ketë rasen ë funtmë, ne Mbremesorën 6 Madlië, 
më nje hëre pas Ungjillit mbahët gjithe rëgulla c Mbrëmesorcs 
se zalconeshmë (Shih të Libr’ ë Mëshes), dhë ne Pasvargjët 
(Apostiha) kendohën ketd te Vëtezëshmë :

TINGELL II.

Nje. çudi ë madhë ë mahniçimë u-mbarua sot ! Nje 
Virgjerëshe lint dhë mbëtët Virgjerëshe. Fiala mërr trup 
dhë nuke ndahët prëj Atit. Engjej më barij lavderojne 
dhë në më ata po tlierrësim; Lavdi Përendise me te 
lartat dhë mi dhëne paqe.

TINGELL III.

Varlc : — I  th a  Z o t i  t ’ I m z o t ; R i .s e  d ia th t i  m ë jë .

Sot Virgjerësha lint Beresin ë gjithesise. F2dëni ’blaton 
shpëllen, dhë nje yll lajmeron Krishtin, diëllin per ata 
qe jane n'ërresire. Më dhurata Maget i’u-fale, te ndriçuar 
më bëse. Dhë barijte ë pane çudine, kur Engjejte per- 
hymnojin dhë therrisnin. Lavdi Përendise me te lartat.

Vark : — P r ë j  g j i r i t  le l in d a  j?ard D r i te s jë l le s i t .

Kur lindi Jësu Krishti ne Bëthlëhëm te Judëse, Mage 
J.e ardhur prëj Lindjës i’ u-Jale Përendise qe u-bë njëri, 
dhë dykë hapur thësarët ë tyrë më.gjithë zemer,.i ’bla-
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tuan dhurata te çemuara, ar te fieshtte si mbreti te 
jëteve, dhë livan si Përendië te gjithesise, dhë smyme te 
Pavdëkurit nga qe do te vdistë per tri dite. Eni gjithe 
kombët t ’i falëmi ati qe lindi per te shpetuar shpirtët 
tona.

LAVDI. — TINGELL IV.

Ngazellohu, 6 Jërusalëm, dhë krëmteroni, ju gjithe 
sa doni Sionen. Sot u-zgjith vargoj i qemoçim i denimit 
t ’ Adamit; Parrajsa na u-çël, gjarperi u-shkël; së atë qe 
ë rrëjti nje kohe, tani ë pa te bëhët Nën’ ë kryëtarit. 
O thëllesi pasurië, urtesië dhë dijë Përendië ! Vëgla ë 
mekatit qe i shkakesoj vdëkjën ç’do trupi, u-bë nisja ë 
shpetimit per gjithe boten më anen ë Hyjlindesës; së si 
foshnje .lint prëj saj Përendia gjith-perfëktë; dhë më 
lindjë shilon virgjeri, dykë zgjidhur sërira mekatësh më 
shpergij; dhë më foshnjerine sheron lindjët më dhembje 
te Eves; Lë te vallëzoje pra tëre kriësa dlië lë te kercëje; 
së ërdhi t ’a therrëse prape Kristhi dhë te shpetoje shpir- 
tët tona.

TANI. — T. IV.

Banovë ne shpëlle, o Krisht Përendi, grazhdi te priti, 
barij dhë Mage t’ u-fale. Ahërë mbushëj dhë leçitja e 
Proletevë; dhë Ushterit' ë Engjejvë çuditeshin, dykë 
thirrur ë dykë thene; Lavdi dënjimit tënt,, i vëtem njëri- 
dashes.

Trishënt; Perleshorja ë se Krëmtës'

10.
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TINGELL IV ( t r i  h ë re ) .

« I gënisis su >■.

Lindja jotë, 6 Krisht Përendia jone, i lindi botes 
driten ë diturise; se me ’të ata qe adhurojin yjte prëj 
yllit mesoheshin ty te te falën, Diëllit te drëjtesise. dhë 
ty te te njohin si Lindjën qe-lartazi. O Zot, lavdi 
me ty.

SHERBËS’ Ë MENGJËZIT.

Ne P ë r e n d ia  esh te  Z o t i  Perleshorja ë se Krëmtës L in d ja  jo të , 
6 K r is h t , 3 hëre.

Ndenjesorë.

Pas : Katëplagi Iosif.

Eni te shohim , 6 bësnike, lai lindi Krishti, lë t ’i biëm 
gjithe pas atjë ku ylli udheton, bashke më Maget mbrë- 
terit ë Lindjës; Engjej perhymnojne pa-pushuar atjë; 
Barijte fyëllojne kënge te vyërshmë; Lavdi me te Lartat, 
dykë thëne, ati qe lindi sot ne shpëlle prëj Virgjerëshes 
dhë Hyjlindesës ne Bëthlëhëm te Judëse.

Psë çuditësh, Mariam, per myshtërin qe te ngjan? 
SëBirin qe s’ ka mot ë linda, thote, ne mot, pa.kupetuar 
zënien ë ati qe lindët. Burre mike, kam, dhë si do lint 
nje bir? lindjë gruajë pa shoq, kush ka pare prëj jush? 
së kur do Përendia mundët rëgull' ë natyres, siç eshte 
shkruar. Krishti lindët prëj Virgjerëshes ne Bëthlëhëm 
te Judëse.

I pa-nxëneshmi gjekunt si u-nxu brenda ne bark; 
Krishtin q' Ati ë kish ne gji, si ë mban Nëna ne peqi?
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Shigurisht si<; di, siç dëshi dhë siç i pelqëu. Së dykë mos 
patur trup, mori trup vullnëtarisht. Dhë u-bë ay qe isli 
atë qe s’ ish per në. Dhë pa ndryshuar natyren, piësetoj 
prëj trazires s’ one. Krishti lindi dyplik, dykë dashur 
te mbushe boten ë sipermë.

Qe prëj dialerise s’imë.

PAREVARK. — T. IV.

Prëj gjirit te linda para Dritesjëllesit; bëri bë Zoti dhë 
nuke do pëndohët.

Vark. — I tha Zoti t' Imzot; Ri se diathti mëje, gjër sa te vë 
anniqt' ë tii nene këmbet- ë këmbevë tëndë.

UNGJILL’ I MENGJEZIT.

Pas Matthëut.

Dhë lindja ë Jësu Krishtit ka qënç keshtu. (Shih te 
Ungjill’ i se Dieles ftara Krishtlindjes) .

LAVDI L': TANI. — Tl'NGELL II.

Te gjitha sot mbushën më gas, së Krishti lindi prëj 
Virgjerëshes.

« Perdellyes, perdellë-rnc, 6 Përendi •).

Lavdi Përendise me te lartat dhë. mi dhcne paqe. 
Sot prët Bëthlëhëmi atë qe rri gjithenje bashke më 
Atin. Sot Engjejte lavderojne foshnjen e lindur, siç i ka 
hië Përendise, Lavdi Përendise me te lartat dhë mi dhëne 
paqe dhë me njërezit mirdashje.
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ZBRITESORË (Dyplike).

HRISTOS JENNATE. — TlNGELL I.

ESOSE LAON.

I. Krishti lindët. lavderojëni; Krishti prëj qiëjvë, 
perpara dilini; Krishti mi dhë, lartesojëni; kendojini 
Zotit tëre dhëu, dhë më ngazellim perhymnojëni, popuj, 
së u-lavderua.

I. Shpetoj popullin qe-moti Zoti çuditerisht, dykë, 
ugarosur dëtin më vala te ujeshmë. Dhë tani, qe lindi 
prëj vashë dykë dashur, na trëgon nje patëke polli te 
shkëlur; te cilin, nje më Atin dhë më njërezit ng$. natyra, 
po lavderojme.

III. Birit, qe lindi para jëtevë prëj Atit pa inëme 
dhë u-misherua. me ne funt prëj Virjgerëshes pa ate, 
Krishtit Përendiselë t ’ i therrësim; O Zot, qe lartesovë 
ballen tone, i shënte jë.

III. LTnj-u të hymnët ë lutesvë, 6 mirebëres, dykë 
humiluar vëtullen kryëlarte t ’ armikut; dykë prure, 
6 gjithpames i lumur, permi mekatin kendonjesit ë tu, 
te pshtëtur patronditerisht të thëmëli’ ë bëses.

Hypakoë.

Kulloshtren ë kombëvë qiëlli te pruri, ty foshnjes 
dërgjur ne grazhd, dykë thirrur Maget më vllin, te cilet 
u-çuditne jo nga shkëptrët dhë nga fronët po nga varferi’ 
ë funtmë. Së ç’ gjë eshte më ë varfer së shpëlla? dhë
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ç’ gjë eshte më ë.unjur së shpergijte? Po n’ ato nepern- 
driti.pasuri’ ë Hynise s’ atë. O Zot, lavdi me ty.

IV. Shkop prëj renjes se Jesëiit, dhë lulë prëj saj, 
0 Krisht i lavderuar, u-burbuqosë prëj Virgjerëshes; 
prëj mali hiëplot te dendur ardhë ti i palendeshmi dhë 
Përendia, si more trup prëj se pamarrtuares; lavdi fuqise 
s’ atë, 6 Zot.

IV. Perseritjën ë gjindjës njërezorë, dykë lcenduar 
qe-moti, pareleçittë profëti Abbakum, qe u-vlëresua 
t ’a shikoje shtypin pa-trëgim; së Fiala dolli si foshnje 
ë vogel prëj malit te Virgjerëshes per perlindjën ë 
popujvë.

V. Dukë qëne Përendi paqjëjë, dhë Ate meshirash, 
na dergovë Engjellin ë këshilles s’ atë se madhe, qe fal 
paqjën. Përandaj, te udhehëqur të drita ë hyjnjohjës, 
dukë menguar qe më-nate, te laVderojme, o njëridashes.

V. Eja, 6 Krisht, sill-na hiresim vëprash rrëjtjëjë dhë 
natë te ërresuar nëvë qe po te kendojme hyinnë dykë 
vigjelluar ty mirebëresit, dhë bë-na-ë patëkeii te lëhte, 
të ë cila dykë rëndur lart. gjëçim lavdi.

VI. Egersira ë dëtit ë volli lonane prëj muskherivë, 
sikunder ë priti; dhë Fiala, kur ndenji të Virgjerësha dhë 
mori trupshkoj, dukë ë ruajtur te pacinuar; së, sikun- 
der u- zu pa ate, ashtu ë la te papesuar 'atë qe ë lindi.

VI. Kur banontë Jonaj ne fundët ë dëtit te lutëj te 
vëjë dhë t ’i pusliojë shtrengimin. Dhë une i çpuar prëj 
shigjëtes se shtyranit, 6 Krisht, nevokoj ty deshtroj- 
iarin ë te keqiavë te vish me shpejt së ngathesia imë.
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SHKURTORË. — TINGELL III.

(I parthënos Simëron).

Virgjerësha sot te permiqënurshmin lindi; ëdhë dhëii 
i ’blaton te pa-aferuarshmit shpëllen; Engjejte më 
barijte po lavderojne; Maget pra bashke më yllin udhe- 
tojne; së per nëvë lindi Përendia para jëtesh, si dial’ i ri.

Oikos.

Bëthlëhëmi çëli Edënin , ëni te shikojme; gazin ë 
gjëtme te fshëhur, ëni te marrim te mirat ë Parrajses 
brenda, ne shpëlle; atjë u-duk rënja ë pa-vaditur, qe 
lastaroj fjalen; atjë u-gjët pusi i pamihur, nga i cili 
Davidi dfesheroj qe-moti te pije; atjë Virgjerësha, dykë 
lindur nje foshnje, pushoj më nje hëre ëtjën ë Adamit 
dhë te Davidit. Perandaj lë te shpëjtojme per atjë, ku 
lindi Përendia para jëtesh si dial' i ri.

Gjithc sot, te 251- w e Dhjetorit, lusim Lindjen truperislite 
te Zotit dh6 Perendise dhë Shpetimtarit tone Jesu Krisht.

Gjithe sot perkujtojme faljen 6 Magevë.
Gjithe sot perkujtojine Barijte qc pane Zotin.
Paste lavdi ne jete te jëteve. Amen.

VII. Diëmat, te ritur më piëtët, dukë kontëmnuar 
urdherin çpiëtos, nuk u-ndrojtin prëj frikesimit te ziar- 
rit; po ne mës te flages dukë qendruar kendonin : O Pë- 
rendi ë Atervë, i bëkuar jë.

VII. Më mallin ë mbrëtit te gjithesise, diëmat ne 
vargoj, vilifikvian foljën çpiëtozë te shtyranit te zeme-
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l'uar ëgersisht; te cilct brenda ne zjarr te patrëguar i 
thone Zotit : Me jëtet i bëkuar jë.

VIII. Furra vëseplote koresoj shtypin ë nje çudië 
te perminatyreshmë; së nuk i dogji diëmt’ ë rinj qe priti, 
sikunder dhë ziarri i Hynise nuke cenoj gjirin ë Virgje- 
rëshes ku hyri ; perandaj lë te kendojme, dukë hymnuar : 
Tëre kriësa lë te bëkoje Zotin ë lë t'a permilartesoje me 
gjithe jëtet.

VIII. Diëmat. c qemoçim qe flagesoheshin pa u-djë- 
gur koresojne gjirin ë Vashes, ë cila lint ë shiluar. Dhë 
hiri dykë vëperuar me dysh më nje çudi ngrë popujte 
per te hymnuar.

MADHESHTIMËT.

KËNGA IX.

M adhcshto, 6 Shpirti im  m e tc  ndcrçim en dhe m ë te  lavderua- 
rcn nga u shteritc sijicr.

Njc myshtër tc huaj slioh ë. te çuditshim : shpëllen per 
qiëll; Virgjerëshen |)er ('ron qërubik; grazhdin per vent, 
ku u-ndë Krishti Përendia i panxëne, te cilin, dukë per- 
hymnuar, po madheshtojme.

Madheshto, 6 shfiirti im, Perendine qe lindi misherisht 
ftrej Virgjerëshes.

Dykë pare Maget udhen ë shkelqycr te nje ylli te ri 
te pa-zakoneshme, drite-ri ë te qiëlleshme qe vëtetintë, 
kupetuan qe Krishti mbrëti ish mi dhë, i lifidur ne 
Bëthlëhëm per shpetimin tone.
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Madheshtd, 6 shpirti ini, mbretin qe lindi hyenda ne 
shpëlle.

Kur thëshnin Maget, lcu eshte diali-mbrët i ri-lindur, 
yii; i te cilit u-duk? Së per faljën ë tij po vijme ; i mar- 
ruar Hërodi trubullohëj, dhë desherontë më terbim te 
vrase Krishtin hyjluftognesi.

Madheshto, 6 Shpirti im, Përendine qe u-adhurua prëj 
Magesh.

Hërodi mesoj më kujdës kohen ë yllit; më udhehëqjët 
ë te cilit Maget i falën Krishtit ne Bëthlëhëm më dhurata, 
dhë më atë shkuan n’ atdhë, dhë lane foshnje-vrasesin 
ë tmërreshme te perqëshur.

TIAT.ER KANUN.

Sot Virgjei ësha lint Zotin brenda ne shpëlle.

Hështja eshte më ë lëhte per nëvë, si ë parëzikeshmë 
ne frike. Së eshte gjë ë veshtire te ëndim më kujdës 
hymnë per ty më mall, 6 Virgjerëshe. Po ëp-na, 6 Nëne, 
dhë force aqe sa këmi deshire.

Sot lint Zoti si foshnje prcj Nëncs Virgjerëshe.

Hështja eshte më ë lëhte...
Lavdi. — Madheshto, 6 Shpirti im, fuqin’ e Hynise se triqë- 

nurshmë dhë se pandare.

Siç pame shtypët ë pandriçimë dhë hiërat ë shkuara 
te Fiales qe u-fanës i ri prëj dërë te mbyllur dhë dykë ë 
pandëhur driten ë se vertëtes, bëkojme barkun tënt siç i 
ka hië, 6 Nën’ ë Kulluar.
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Tani. -— Madheshto, 6 Shpirti im, atë qe na çperblen prëj 
mallkimit.

Populli krishtotërp qe i’ u-mbarua deshira dhë u- 
vlëresua per ardhjën ë Përendise, tani krëmteron perlin- 
djën si jëtedhënesë; po perndaj hirin, 6 Virgjerëshe ë 
pacinuar, qe te lusim lavdine.

ZBRITESORË.

Madheshto, 6 shpirti im, më te ndërçimën...

Nje myshtër te huaj...
Maget dhë Barijte ardhe t ’i falen Krishtit qe lindi ne qytët 

te Bëthlëhëmit.

Hështja eshte më ë lëhte...

DERGIMESORË.

E vëtezëshmë (Epësqepsato imas). T. III.

Na vizitoj qe lartazi Shpetimtari yne, Lindja ë Liiid- 
jëvë, dhë në t ’ ërresirres dhë te hiës gjëtme te vertëten; 
së..prëj Virgjerëshes lindi Zoti ( tri hëre) . .

LAVDERIMË. T. IV.

Defrëni, 6 te drëjte; ngazellohimi, 6 qiëj; kercëni, 6 
malë, së lincli Krishti; Virgjerësha rri, si chërubimët, 
dhë mban të peqir’ i saj Fialen Përendi qe u-misherua. 
Barijte lavderojne atë qe lindi, Maget i shpiën dhurata 
Zotit; Engjejte dykë perhymnuar thone : O Zot i pa- 
kuptuarshim, lavdi me ty.
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Dëshi Ati, dhë Fiala mori trup, dhë Virgjerësha lindi 
Përendine qe u-bë njëri; Ylli ë lajmeron; Maget ë 
adhurojne; Barijte çuditën dhë kriësa po ngazellohët.

O Hyjlindesë Virgjerëshe, qe lindë Shpetimtarin, 
permbysë mallkimin ë qemoçim te Eves, së u-bërë nën’ ë 
mirdashjës s’ Atit, dykë mbajtur ne gji Fialen Përendi 
qe u-misherua. Myshtëri nuke duron shpiëgim; më bëse 
vëtem ë lavderojme te gjithe, dykë thirrur bashke më 
ty ë dykë thëne; O Zot i pahërmënëpsur, lavdi me ty.

Eni te perhymnojme Nënen ë Shpetimtarit, ë cila dhë 
pas lindjës mbëti ë Virgjer; gezohu, 6 qytët i shpir- 
teshme i mbrëtit dhë Përendise, ne.te cilin Krisliti banoj 
ë vëperoj shpetim. Më Gabriëlin te perhymnojme; më 
Barijte te lavderojme dykë thirrur; O Hyjlindesë, ner- 
mjëto të ay qe u-misherua prëj tëjë te shpetohëmi.

LAVDI. — TINGELL T. II.

Kur ardhi koha ë ndodhjës s’ atë mbi dhë, ë u-bë i 
pari shkrim per boten, atehërë dëshë te shkruanjë ëme- 
rat ë njëresvë qe bësojne me lindjën tëndë. Perandaj 
dolli ky dëkrët prëj Qësarit; së u-perserit paniseria ë 
mbrëterise s’atë s’ amëshuar. Andaj dhë në po te 
’blatojme, permi vërgjine monëtarë, pasurim thëologië 
orthodoxë ty, Përendise dhë Shpetimtarit te shpirtëvë 
tona.

TANl'. — TINGELL II.

Sot Krishti lint ne Bëthlëhëm prëj Virgjerëshes; sot 
i paniseshmi vjën dhë Fiala misherohët; fuqite qiëllorë
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ngazellohën, dhëu më njërezit defrën; Maget dhuratat 
’blatojne; Barijte çudine leçitin; dhe në pa-pushuar 
therrësim; Lavdi Përendise me te Lartat, dhë mi dhëne 
paqe dhë me njërezit mirdashjë.

NE MËSHE.

Shpeto-na, 6 i Bir’ i Përendise, qe lindë prëj Virgje- 
rëshes...

PeiTeshore : L in d jc i  jo të , 6 K r i s h t

NE HYRJË.

Prëj gjirit te linda para Dritesjëllesit; bëri bë Zoti 
dhë nuke do pëndohët. Ti jë Prift ne jëte pas urdherit 
Melkishëdëk. — Shpetona, 6 i-Bir' i Përendise, qe lindë 
prëj Virgjerëshes...

Shkurtore : V ir g je r ë s h a  so t.

Ne vent te S h e n t P ë r e n d i  thuliet :

Sa u-pagezuat me Krishtin, më Krishtin u-vështe; 
Alleluia.

APOSTULL.
T'ere dheu lë te te falët ë le te te kendoje. Brohoritni Zotin tëre 

dhëu.
Kendimi prëj Lëtres se Paulit ner Galatianet.

Vellëzer, kur ërdhi ë u-mbush koha, dergoj Përendia 
Birin ë tij, te bëre prëj gruajë, te bëre nene ligjen, qe te 
çperblëje ata qe ishin nene ligje, qe te marrim adopti- 
min si bij. Dhë, nga qe jëni bij, dergoj Përendia Shpirtin
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ë te-Birt ner zemrat tuaja qe therrët; Abba, Ate. Peran- 
daj nuke jë më sherbetuar, po bir; dhë, ne jë bir, jë dhë 
trashegimtar i Përendise më anen ë Jësu Krishtit.

UNGJILL (p a s  M a t t h ë u t ).

Kur lindi Jësuj ne Bëthlëhëm... (Shih ie UngjilV i 
Ores se Gjashtte.)

Ne Vëçan Teyeshënten : Hështja eshte më e lëhte...

KUNGATORË.

Zoti i dergoj çperblim popullit te tij.
Ne vent te Pdme dviten : Lindja jotë, 6 Krisht.

SHERBËS’ Ë SE NËSERMËS.
NE MBREMESORË.

Ne Thirrtorët thuhën te Vëtezëshmët ë Mbremesorës se 
Krishtlindjës, Eni lë te ngazellohëmi, me gjashte, Lavdi ë Tani : 
Lavdi Përendise me te lartal (Shih të Mengjëz’ i Krishtlindjës). . 
Hyrjë, Drite gazmorë, dhë Parevargu i Math :

Cila Përendi esht’ aq’ ë madlië sa Përendia jone? 
Ti jë Përendi’ ë vëtern qe. bën çudira.

Ne Pasvargjët thuhën keto te Vëtezëshmë :

TINGELL T. IV.

Nje myshtër i mahniçim ëkonomisël sot. Natyrat 
perseritën dhë Përendia bëhët njëri. Mbëti siç ish, dhë 
mori atë qe s’ ish, pa pesuar trazire, as ndarjë.

Vark. — I tha Zoti t' Imzof...
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O Zot, ardhe neBëthlëhëm; banovë ne shpëlle. Ti, qe 
kë qiëllin per fron dhë te qarkojne ushterira engjejsh, 
u-ndëvë ne grazhd; zbritë gjër të barijte, qe te shpetosh 
gjindjën tone si njëridashes; lavdi me ty,

Vark. — Prëj gjirit te linda para Dntesjëllesit.

Si t' a trëgoj myshtërin ë math? i pamishti misherohët; 
Fiala majohët; i padukuri dukët; i paprëkuri prëkët; 
i paniseshmi nisët; Biri i Përendise bëhët Bir njëriu. 
Jësu Krishti eshte gjith’ ay dië dhë sot dhë per jëte.

LAVDI Ë TANI. — TINGELL T. IV.

Barijte rëntne ne Bëthlëhëm, dykë trëguar Barin’ ë 
vertëte, qe rri mi Chërubimët dhë ndëhët ne grazhd, dhë 
qe mori fytyre çilimiu per nëvë. O Zot, lavdi me ty.

Perleshore Lindja jptë, 3 hëre, dhë Perleshim.

NE MENGJËS.
Pas Përendia eshte Zoti, Perleshorja. Te dy Ndenjesorët ë 

para te se Krëmtës (shih ne Mengjës). Zbritesorë vëtem te dytat. 
Te dy lcëngat ë IX më Madheshtimët. Zbrilesorë : Hështja eshte 
më ë lchte vetem. Dergimcsorë dhë Lavderimë te s.e Krëmtës. 
Lavdi kio :

TINGEI.L T. II.

Sot natyra ë padukur shokesohët më njërezit më 
anen ë Virgjerëshes. Sot subshtanca ë amëshuar peshtil- 
lët më shpergij ne Bëthlëhëm. Sot Përendia më ane yjli 
shpië Maget ne faljë, dykë paretrëguar varrimin ë tri- 
diteshme më ar dhë smyrne dhë livan. Perandaj po
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kendojme; O Krisht Përendi, qe u-misherovë prëj 
Virgjerëshes, slipeto shpirtët tona.

Tani: Sot Krishti lint nc Bëthlehëm (Shih ne Mengjës). Doxo- 
logji ë Madhë, Lindja jotë.

NE MËSHE.
Te gjitha si diten ë Krishtlindjës. Apostull Vettëzer, ay qe 

shenteron (Shih të Libr’ ë Mëshes, f. 175). Ungjill : Passi shkuan 
Maget (shih te Or’e Nëntte). Ne Vëçan Tëreshënten, thuhët : 
Hështja eshte më ë lëhte. Kungatorë ë se krëmtës. Ne vent te 
Pame driten, Lindja jotë.

E DIËLA PAS KRISHTLINDJËS.
Kujtim i Josëf Vlesorit, David Profëtit dhë mbrëtit, dhë 

Jakob Adelfothëut.

NE MENGJËS.

Pas Përendia eshie Zoti, Perleshorja ë Tingellit, pastaj ë 
Hyjprindervë :

• TINGELL II.

Ungjillezo-i, 6 Josëf, çudirat Hyjprindit David; Vir- 
gjerëshen ë pë më barre, lavderovë më barijte, u-fale më 
Maget, i lajmeruar prëj Engjelli. Lutu-i Krishtit Përen- 
dise te shpetohën ■shpirtët tona.

Pastaj, IJndja jotë.
Bëkimtorët, Zbriteso^ë Shpetoj popullin, Ungjill’ i Mengjëzit. 

Pastaj Më te ndëvçimën c)hë kënga IX.

DERGIMESORË.

Ngjalljësorë, pastaj kjo ë Hyjprindervë :
Pas : « Tis Matliitës sinëlthomën

Xl8
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Le te kendojme bashke më Jakobin, te vellan’ ë 
Përendise te lavderuar, Hyjprindin David, dhë Josëftn 
ë hyjeshme, Vlësorin ë Hyjlindesës; së sherbyën të 
lindja ë hyjeshmë ë Kjrishtit ne qytët Bëthlëhëm, siç i 
ka hië Përendise, më Engjejte, Maget dhë Barijte, dykë 
i kenduar hymnin, si Përendië dhë Zoti.

Pastaj ë se Krëmtës.

LAVDERIMË.

Kater te Tingellit dhë katcr te se Krëmtës: D e fr e n i, 6 te  d rë jte .

LAVDI. — TINGELL T. IV.

Gjak ë ziarr dhë avull tymi, kuçëdra te dhëut, qe 
pareshikoj Joëli; gjak misherimin; ziarr Hynine; dhë 
avull tymi Shpirtin Shënt, qe zbriti mi Virgjerëshen dhë 
myrosi boten. I math eshte myshtëri i njëresimit tënt.
0  Zot, lavdi me ty.

Tani : E  p e r m ib ë k u a r  jc . Doxologji ë Madhë. S o t a r d h i  sh p e -  

t im i .
NE MËSHE.

Troparë : i Tingellit, i Hyjpiindervë U n g ji l le z o - i , o J o s ë f ,

1 Shëntit te Kisbes, Shkurtorë ë se Krëmtës.

APOSTULL.
Kendojini Zotit, lcendojini.
Gjithe kombët trokisni duarte.
Kendimi prëj Lëtres se Paulit të Galatianet.

Vellëzer, ju bëj te njohur qe Ungjilli i prëdikuar prëj 
mëjë nuke eshte pas njëriu. Së as une ë mora prëj njëriu,
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as u-mesova; po prëj rëvëlates se Jësu Krishtit. Së 
degjuat lcuversaten t'imë ne Judaisme nje hëre, së ë 
ndiqnja pa-mase Kishen ë Përendise dhë ë prishnja. 
Dhë perparoja ne Judaisme më tëper së shume mosha- 
tare ne gjindjën t ’imë, dykë qëne më te tëper zëlltar i 
traditavë te mia aterorë. Po, kur i pelqëu Përendise, i 
cili me ndau vëç qe nga barlcu i s’ im-mëjë, dhë me 
thirri më hirin ë tij, te fëvëloje Birin ë tij të mua, qe 
t ’a ungjillezoj ner kombët, më nje hëre nuke mora 
keshille nga mishi ë nga gjaku, as u-ngjita ne Jërusalëm 
të Apostujte para mëjë; po shkova n’ Arabi, dhë u- 
kthëva prape ne Damaske. Pastaj pas trë vjëtsh u-ngjita 
ne Jërusalëm te shoh Piëtrin, dhë ndenja më 'lë pësembe- 
dhjëte dite. Tiater prëj Apostujvë nuke pashe, vëç 
Jakobin, te vellan’ ë Zotit.

UNGJILL : — P a s s i  sh k u a n  M a g e t (Shih të Or’ ë Nërçtte). 
Te tjërat si te Diëlat ë zakoneslimë.

27. — Stëfan kryëdiaku dhë Prendeshmori. Thëodor’i 
Shkruar.

PERLESHORË Ë PRENDESHMORIT. — T. IV.

Më kurore mbrëtcrorë u-kvirorezua kryët tënt per 
mundimët qe durovë per Krishtin Përendine, i pari i 
deshmorevë, së ti, dykë qertuar marresin’ ë Judëjvë, 
pë Shpetimtarin tënt me te diathte te Atit. Ati pra i’u- 
lut gjithenje per shpirtët tona.

28. — Njezët-mije Shentoret qe u-doqne ne Nikomëdi.
29. — 14,000 Foshnjat ë shënta qc u-thëre prëj Hërodit.
30. — Anysia deshmorja.
31. — Mëlana oshenarja..
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I. —  R ëthpresja  ë Zotit tone J ësu K risht, B asil’ i Math .
Pas P ë r e n d ia  esh te  Z o t i ,  thuhët dy hëre Tropar’ i Shen-Basi- 

lit :
TINGELL I.

NE MENGJËS.

Me tëre dhëne dolli ëmeri yt qe priti fialen tëndë, më 
te cilen dogmatisë hyjerisht, madherovë natyren ë 
gjëravë, stolisë zakonët ë njëresvë. Kryëprift Basil, Ate 
oshenar, nermjëto të Krishti Përendia te shpetohën 
shpirtët tona.

Pastaj i se krëmtës :

TINGELL I.

Fytyre te njërezishmë morë pa-ndryshuar, dykë qëne 
Përendi nga subshtanca, 6 Zot meshireplot; dhë'dykë 
mbushur ligjen, rrëthprësjë misherishtë dënjon, clykë 
dashur, qe te pushosh ërresiren dhc te perhëqesh mbu- 
lësen ë pasionëvë tona. Lavdi miresise s'atë, lavdi dhemp- 
sherise s’ atë, lavdi dënjimit tënt te pa-trëguar, 6 Fiale.

Qe prëj dialerise s’ imë. Parevark :

, Goja imë clo te flase urtcsi. Degjoni keto te gjithe 
kombët.



122 JËNAR

U ngjill’i Meng jëzit . (Shih Ungjillin ë Mengjëzit te Shen-. 
Kollit, 6 / Dhjëtor.)

Psalm 51 pa zë, pastaj : Lavdi.

Më nermjëtimët ë Kryëpriftit , 0 meshireplot...
T a n i . — Më nermjëtimët ë Hyjlindesës...
Perdellyës, perdellë-me, 6 Përendi...

TINGELL T. II.

U-perdërth hiri ne buzet ë tua, 6 Ate oshenar, dhë 
u-bërë bari i Kishes se Krishtit, dykë mesuar dhënt ' ë 
aresyshmë te bësojne Trinin’ ë bashkeqënurshmë me 
nje Hyni.

Shkurtorë.

U-trëgovë thëmëli ë patundur ë Kishes, dykë u ’bla- 
tuar te gjithevë asyl, dykë shiluar zoterimin tënt mi 
njërezit më doktrinat ë tua, qiëll-foles Basil oshenar.

Oikos.

Kratër’ i tëmpërënces, goja ë urtesise, dhë thëmëli’ 
ë dogmavë, Basil’ i Math, u vëtetin te gjithevë mende- 
rislit; ëni pra te qendrojme të shtepi’ ë Përendise, dykë 
ë shikuar nxëhterisht, te defryër prëj çudivë te tij, dhë 
te shkelqyër nga drit’ ë tyrë, lë te ngrohëmi prëj frymes 
paqesorë te jëtes, dykë imituar bësen, nxëhtesine dhë 
perunjesin’ ë tij; më te cilat 11-deftyë më te vertëte 
shtepi Përendië; te cilin dykë thirrur ë hymnojme; 
Hyjfoles Basil oshenar.

Sot, te i rcn e Jenarit lusim Rëthprësjen mistierishtë te Zotit 
dhë Përendise dhë Shpetimtarit tone Jësu Krisht,
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Gjithe sot, liisim Atin tone nermjët Shentoret, Basilin ë Math, 
kryëpëshkopin ë Qësarise se Kappadoqise.

Gjithe sot deshmori Shen-Thëodot thërët më shpate.
Gjithe sot, Shen-Grëgori, At’ i Shen-Grëgor Thëologut, mbaron 

ne paqe.
Më nermjëtimët ë tyrë, 6 Krisht Përendi, meshiro-na dhë 

shpeto-na. Amen.
Zbritesorë thuhën ato te Ujit te Bëkuar, qe te dyja.

KËNGA IX.

TINGELL I.

Madheshto, 6 shpirti im, më te ndërçimën nga ushterite siper.

0  Virgjerësh’ ë bëkuar, cje trupesovë pa trëgim me 
gji virgjeror Përendine, yllin qe lindi para Diëllit, dhë 
zbriti ne dhë më trup, ty 6 Ilyjlindesë, po te madhesh- 
tojme.

Madheshto, 6 shpirti im, atë qe u-rëthprë misherisht pas 
ligjes.

O Virgjerësh’ ë bëkuar...
Madlieshto, 6 shpirti im, atë qe mori rëthprësjë me diten 

e tëtte.

Krishti, dykë kapercyer konditat ë natyres njërezorë, 
lindëtçuditerisht prëj Virgjernsh.es dhë, sikunder urdhe- 
ron lëtra ligjesorë, rëthpritët misherisht dhë trëgohët 
ruajtesi ligjes.

Sot xi-rëthprë■ misherisht Zoti dhë u-quajt Jësu.

Kni te krëmterojme ne shenteri ëmerorët ë Javde-
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rtiara te Zotit Krisht; së sot quhët Jësu hyjerisht; dhë 
më ketë dhë kujtimin ë kryëpriftit po madheshtojme.

Madheshto, 6 shpirti im, Basilin e math nermjët kryëpriftijvë.

Si dëlë bësnikë ë kryëbariut Krisht, 6 Basif, vajtë pas 
gjurmavë jëtepruresë; së ë shpetovë shpirtin tënt prëj 
shtyranit, dykë rëzikuar trimerisht per Kishen, 6 Ate i 
gjithlumur.

Madheshto, 6 shpirti im, Basilin ë Math prëj Qësarise,

Kur pa ndertësen ë per’shënte te Kishes se Krishtit te 
stolisur prëj lcryëpriftise s’ atë, 6 i urte, shtyrani përni- 
kosh ra poshte si rrufë-goditur■; së nuke duroj dot çkel- 
qimin ë Shpirtit të ty, 6 Basil.

Lavdi. — Madheshtd, 6 shpirti im, fuqin’ ë Hynise se triqë- 
nurshme dhë se pandare.

U-vlëresovë per kathëdren ë Apostujvë, per vallët ë 
athloforevë, per tënden ë patrikevë te Krishtit, per defri- 
min ë te drëjtevë dhë per shoqerin’ ë Profëtevë, 6 Basil; 
së u-bërë dishëpull i Hyjlindesës dhë adhurator i Tri- 
nise.

Tani. — Madheshto, 6 shpirti im, ate qc na çperblëu prëj 
mallkimit.

Ay qe shtëgon te lartat më ujera, Zoti vëtem, qe i 
mban frërin dëtit, dhë than avushat, prëj tëjë mori 
trup, 6 ë Qashter dhë prëj Bëthlëhëmit shpëjton të Jor- 
dani per t ’ u-pagezuar.

Te dy këngat IX te Zbritesoreve te Ujit te Bëlçuar.
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Dergimesore.

Pas : En pnevniati to iero.

Nga dashuri’ ë filosofise rëthprëvë, 6 Ate, mbulësen 
ë shpirtit tënt dhë u-rrefëvë ne bote si diëll më çudira 
dhë shkelqëvë mendjët ë bësnikevë, 6 Hyjmendes^ 
adhurator i Trinise dhë dishëpull i Hyjlindesës.

Rëthpritët misherisht ay qe ruajti ligjen, si foshnje 
tëte ditsh, Krijëtari i jëtevë; dhë më shpergij peshtillët 
si njëri dhë ushqëhët më qumusht Përendia qe permban 
gjithesine dhë ë rëgullon më fuqi te pakufishmë.

LAVDERIMË.

Pas : Heris askitikon; — T. T. I.

Rëthprësjë duron misherisht ay qe lindi si Fiale prëj 
Atit pa trëgim, pa prësjë ë pa riëdhjë, prëj Përendië 
Përendi, dhë rri më Hynine ë pa-ndryshuare; prandaj, 
pas ligjes, ay qe eslite permi ligjen, prëj mallkimit te 
ligjes te gjithe i çperblën ëdhë na dhuroj bëkimin qe 
lartazi. Prandaj dykë perlevduare, dënjimin ë tij te 
permibardhe hymnojme dhë mirenjojtjën lavderojme, 
dykc iu-lutur t ’ u apc shpirtëvë tona perdellimin ë 
math.

Bir Përendië natyrisht, më perlindjën ë pagezimit te 
hyjeshme, Birin ë Përendise dhë Fialen, para jëtevë, 
te bashkeqënurshmë më Atin ë trëgovë, 6 Oshenar; dhë 
mbeçëlë gojerat ë hërëtikevë te paturpeshme më shkel- 
qimin ë fialimëvë tëndë. Andajza dhë ne mbrëteri
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banovë të sipermë, dhë mbrëteron më Krishtin, mbrëtin 
ë vëtem te natyreshme, q’ i perndan pasurisht botes 
perdellimin ë math.

Brenda ne tëmpull qiëllor si kryëprift i shenteruar 
brenda hyn, prëj vëpres dhë thëorise, dhë parimësh 
më urtesi, si më stoli te shënte i rrëthuare; dhë tani të 
Alltari i larte, 6 Oshenar, qe prifteron dhë rri perpara 
Përendise ëdhë çëlëbron mëshen ë palendeshmë, kujto, 
6 i miredashur Basil i lumur, në qe po lusim kujtinim 
tënt te shënte ë te ndëruare, dyke iu-lutur Krishtit, qe 
i fal botes perdellimin ë math.

Basil i shenteruar gjitherisht, pas Përendise kurdohëre 
qe ne dialeri, i pershkelqyër më urtesin’ ë tij, ë per- 
madherovë diturin’ ë gjëravë; dylcë shpiëguar më 
shkelqim ë dykë trëguar më urtesi, dhë dykë kujtuar 
urdherin ë natyreshme si nje vëpre diturië te hyjeshmë. 
Andajza ty, hyjfolesin dhë miështerin ë hyjeshme, posi 
diëll driteprures te Kishes, te Ieçitim, Krishtin dykë 
hymnuar, qe i fal botes perdellimin ë math.

Lavcli : IJ -p erd ër th  h iv i (Shih mc siper). Tani :

TING.ELL T. IV.

Shpetimtciri, nga meshira per gjindjën ë njëresvë, 
dënjoj peshtjëlljë shpergijsh; nuk i ardhi ndoht nga 
rëthprësja mislierishtë te tëtediteshmit nga Nena, te 
paniseshmit nga Ati. Ati, 6 bësnike, lë t ’i therrësim; 
Ti jë Përendia jone, meshiro-na.

Do^ologji^ë madhë, Tropar ’ i Shëntit,
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NE MËSHE.

Shpeto-na, 6 i Bir’ Përendise, qe u-rëthprëvë mishe- 
risht...

Troparë, para Hyrjes, F y ty r e  te n je re z ish m ë , pas, gjith’ atë, 
te Shent Basilit dhë Shkurtorën c Rëthprësjës.

Pas : I Parthënos simëron.

Zot’ i gjithesise, duron per nëvë rëthprësjë dhë fajët 
ë njëresvë i rëthprët si i mire; dhë i fal sot shpetimin 
gjithe botes; Gezohët pra me te lartat Shen-Basili, 
Kryëprift’ i Krijëtarit dhë dishëpull’ i Krishtit i 
hyjeshme.

APOSTULL.

Goja imë do te flase urtesi dhë meditat’ ë zexnrcs s’ ime 
mençimeri. Degjoni keto, gjithe kombët.

Kendimi prëj Lëtres se Paulit ner Kolosianet.
Vellëzer, shikoni mos ndodhët nonje qe t ’ ju trushkëje 

më anen ë filosofise dhë rrëjtjës se zbrazet, pas tradites 
se njëresvë, pas ëlëmëntëvë te botes, dhë jo pas Krishtit. 
Së të ay banon gjithe plotesi’ ë Hynise truperisht. Dhë 
bëhuni te plotte m’ atë, i cili eshte krëj'i ç’do pushtëti 
dhë potërë; me te cilin u-rëthprëte më rëthprësjë te pa~ 
doregatuar, me çvëshjën ë trupit te mekatëvë te mishit, 
me rëthprësjën ë Krishtit, si u-varroste bashke më ’të 
me pagezimin, me te cilin dhë u-ngjallte më anen ë 
bëses se vëperimit te Përendise, i cili ë ngjalli se vdë* 
kuresh,



JENAR1 2 8

UNGJILL (p a s  Luk a j t ) .

M’ atë kohe, u-kthyën Barijte, dykë lavderuar ë dykë 
ndëruar Përendine per gjithe sa degjuan ë pane, sikunder 
u-fol atyrëvë. Dhë kur u-mbushne tëte dite per te 
rëthprëre Dialin, u-quajt ëmer’ i tij JËSU, qe u-ëmerua 
prëj Engjellit para së te zihëj ne bark. Dhë Diali rritëj ë 
forcohëj ne shpirite, dykë u-mbushur më urtesi; dhë 
hir’ i Përendise ish mi ’të. Dhë prinderit ë tij shkojin 
per mot ne Jërusalëm per te krëmtën ë Pashkes. Dhë, 
kur u-bë dymbedhjëte vjëtsh, ata u-ngjitne ne Jërusa- 
lëm, pas zakonit te se krëmtës, dhë si u-mbraruan ditet, 
me te kthyër, mbëti diali Jësu ne Jërusalëm; dhë Josëfi 
dhë ë-ëma nuke dijin. Po dykë kujtuar sëish më shoket 
ë udhes, ërdhe nje dite udhe; dhë ë kerkojin neper 
gjirijte dhë te njohurit; ëdhë si nuk ë'gjëtne, u-kthyën 
ne Jërusalëm, dykë ë kerkuar. Dhë pas tri ditsh, ë gjëtne 
ne Shënterorë ndenjur ne mës te mesonjesvë ë dykë i 
pyëtur. Dhë mahniteshin gjithe sa ë degjojin per sqojte- 
siren dhë pergjigjiët ë tij. Dhë kur ë pane, u habitne; 
clhë i tha ati ë ëma; Bir, ç’ na bëre keshtu? ja yt-ate clhe 
une qe po te kerkojim më pikellim. Dhë ay u tha; 
Persë me kerkonit? Nuke dij.it qe duhët te jëm ne punet 
ë t ’im-ëti? Po at'a nuk kuptuan fialen qe u foli. Dhë 
zbriti bashke më ’ta dhë ërdhi ne Nazarët; dhë ish i 
binclur ner ’ta. Dhë ë-ëma i ruantë gjithe keto fiale ne 
zemre te saj. Dhë Jësuj përparontë nc urtesi ë nc moshe 
ë ne hir prane Përendise dhë njëresvë.
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Pastaj, Mcsh’ c Shen-Basiiit. Ne Diptychct kendohct kio 
Madheshtorë ë Shentit :

Hyjfolesin ë Krishtit, dishëpullin ë Zotit, yllin ë 
ndriçim, Basilin ë Math nga vend’ i Qësarise se Kappa- 
dokevë, te gjithe lë t ’a ndërojme.

KUNGATORË.

Lavderojëni Zotin prëj qiëjvë.
Ne vent te P a r n e  d r i ie n  : « F y ty r e  te n jë r e z is h m ë  ».
2. — Parekrëmtja ë Epifanise. Silvëstri papa i Romes.
3. — Profëti Malachi. Deshmor Gordi.
4. — Mblëdhja ë 70 Apostujvë. Thëokist. oshenari.
5. — Deshmoret Thëopëmpt ë ThëomT; Oshenarja Syn- 

klëtikc.
6 . ---  EpIFANIA E ShENTE f  Z otlT  DHE PlSRENDISE DHË

S h p e t im ta r it  t o n e  J6 su  K r fs iit .

SHERBËSAT

I£ TE K r ë m t ë v ë  t ’U j i t  TE B ë k u a r .

I t  D ië l a  P A r a  U j i t  t e  B ë k ij a r .

(Qe me 2-5 Jënar).- 

NE MENGJËS.

Pas P ë r e n d ia  esh te  Z o / i , tlnihët Perleshorja ë Tingellit, dhë 
pastaj, qe me 2-4 ë para, dhë me 5 ë (hda, nga keto Parekrëmtorë :

TINGELL IV.

Pas : Katëplagi Iosif.

Prëgatitu, Zabulon, dhë stolisu, Nëfthalim. Dhë ti, 
6 lume Jordan, qendro dhë prit-ë më kercim Zotin qe

12
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vjën per t ’ u-pagezuar. Ngazellohu, 6 Adam, bashke 
më Stergjyshën; mos fshihni vëtën tuaj si ne Parrajse 
qe moti; së, si ju pa te çvëshur, u-fanës qe t ’ j u vëshe 
më stnlin’ ë pare. Krishti u-fanës, tëre kriësen dykë 
dashur te perserite.

Kthëhëj prape nje hëre lumi Jordan prëj gunes se 
Elishëut, kur Elia u-ngjit lart, dhë ndaheshin ujerat 
ketëj dhë andëjza; dhë u-bë per ’të stërë udha ë ujeshmë, 
si i vertëte shtyp i pagezimit, më te cilin shkojme patë- 
ken ë rjëdhur te jëtes. Krishti u-fanës të Jordani per te 
bëkuar ujerat.

Bëkimtore, Zbritesorë Z b u lo j  ju n d in  ë. d ë ti t , Ungjill’ i Mengjë- 
zit, M ë  ie n dërç .im ën .

DERGIMESORË.
E se Diëles, pastaj ldo :
Pas : « Ginëkës alcutisthitë. >'

Si do t ’ te prësin valat ë lumit, 6 njëridashes, qe bërë 
lumenj dhë dëtë nga ë mos-qëna? Si do te guxoje te 
prëke kryët tënt te pacinuar Parerëndesi, 6 Zot? Hym- 
nojnie te drithteruar, 6 Fiale, lartesin’ ë perunjesise 
s’atë.

LAVDERIMË.
Kater te Tingellit, dhë kater Parekrëmtorë. Ne rënte me 2-4, 

kcndohën keto :
TINGELL T. II.

Shkoni perpara, 6 ushterira engjellorë, prëj Bëthlë- 
hëmit ner valat ë Jordanit. Dil perpara, 6 Joan, dykë 
lëne shkrëtetiren. Gezohu, 6 lume, dhë stolisu. Dhë tëre
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dhëu.lë te ngazellohët. Krishti vjën te spastroje mekatin 
ë Adamit, si meshireplot.

Më gojera te qashtera dhë më shpirtë te kulluar ëni 
mystikerisht, dykë shpëjtuar më Krishtin prëj Bëthlë- 
hëmit të Jordani, t ’ i kendojme më gezim gjithe farëfisët 
ë dhëut, dykë thëne bëserisht; I bëkuar jë, 6 Përendia 
jone qe ardhë, lavdi me ty.

I math ë i frikshim eshte myshtëri, së Përendia u 
shembellën njëresvë, dhë pa njohur mekatin, kerkon 
sot te pagezohët prëj Joanit tëlumi Jordan. I bëkuar jë, 
6 Përendia jone qe u-fanësë, lavdi me ty.

Krishti, lulja ë Davidit, qe lindi prëj Virgjerëshes, 
ardhi ner valat ë Jordanit, per te lare mekatët ë.Ster- 
gjyshit më ujera. Vallezo, 6 Adam, defrë, 6 Eve, ngazel- 
lohu, 6 qiëll; 6 popuj, lë te thëmi; I bëkuar jë, 6 Përendia 
jone qe ardhë, lavdi me ty.

Ne rënte me 5, kendohën keto :
Pas : Ikos tu Efratha.

Shiko, 6 mbrët, ja ku arriu ay te cilin pristë Israëli. 
Ngazellohuni, 6 popuj; së drita po na çfaqët (2 here).

Krishti mi dhë u-d.uk, më trup Përendia, la.TU shkelqëu 
drita brenda n’ ërresire dhë hiri lindi.

Si kandili drites, si Diëllit Agimi, si Parerëndesi Fiales, 
si miku Dhënterrit, sherbë-i, 6 Profët.

Lavdi Mengjëzorë; po, ne lënte me 5, tliuhet lrio :

TINGELL T. L

Joan Pagezor,qe me njohë ne gji si shqëre,sherbë-me ne
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lume, minishtro-me më Engjejte, ndëh dhë prëk më 
pellëmben kryët t’im te pacinuar; dhë, kur te shikosh 
malët te dridhën dhë Jordanin te kthëhët prape, thirr 
më ’ta; 6 Zot, qe u-misherovë prëj Yirgjerëshes per 
shpetimin tone, lavdi me ty.

Tani : E  p e r m ib ë k u a r  jë . Doxologji e Maclhë. S o t. a r d h i  sh p e -  

t im i . . .

NE MËSHE.

Troparë : i Tingellit, pastaj, P r ë g a i i tu ,  Z a b u lo n , çlhë, ne rënte 
me 5, K ih ë h ë j p r a p e .

Shkurtorë. — Pas : E p ë f a n is  s im ë r o n .

Ner valat sot te Jordanit ardhi Zoti yne dhë Shen- 
Jovanit i therrët; mos kij frike te me pagezosh; së vij 
per te shpetuar Adamin ë Paregatuar.

APOSTULL.

O Zot, shpeto popullin tënt dhe bëko-ë trashegimin tënt. 
Të ty.'o Zot Përendia imë, do te therrës.

Kendimi prëj Lëtres II se Paulit të Timothëu.

Bir Timothë, vigjello me te gjitha, vuaj te keqia, bëj 
vëpre Ungjillori, mbaro ploterisht sherbësen tëndë; së 
une po pikoj si libate, dhë koha ë shkrijtjes s’ imë arriu. 
Luften ë mire ë luftova, rëndjën ë mbarova, bësen ë 
ruajta; tani me eshte rësërvuar Jkuror’ ë drëjtesise, te 
cilen do te m’ ape Zoti, gjykatesi i drëjte, m’ atë dite; 
dhë jo vëtem mua, po dhë gjith’ atyrëvë qe duan 
çfaqjën ë tij.



JËNAR 133

UNGJILL (p a s  M a r k u t ) .

Nisja ë Ungjillit te Jësu Krishtit, te Birit te Përendise; 
sikunder eshte shkruar ne Profëtet; Ja, une po dergoj 
Engjellin t ’im perpara* faqës s’atë, i cili-'do te trajtoje 
udhen tëndë perpara tëjë. Zër' i  a ti qe bertët ne shkrëte- 
tire . G a titn i udhen ë Z o tit, bën i ru ga t ë t i j  te d rë jta . Joani 
ishtë dykë pagezuar ne shkrëtetire dhë dykë leçitur 
pagezim pëndimi per ndjësete mekatëvë. Dhë shkontë 
të ay gjithe vend’ i Judëse dhë Jërusalëmitet; dhë 
pagezoheshin prëj tij te gjithe ne lume Jordan, dykë 
rrefyer mekatët ë tyrë. Dhë Joani ish i vëshur më qimë 
kamilëjë dhë më brës te lekurte rëth mëzit te tij; ëdhë 
hantë karkalëce dlië mialte te ëger. Dhë leçittë, dykë 
thëne; Prapa mëjë vjën më i forti së une, te cilit nuke 
jam iTzoti te unjëm t’ i zgjith rripin ë kepucevë, Une ju 
pagezova më uje, po ay do t ’ ju pagezoje më Shpirt 
Shënt.

Te tjerat si dhc me te Diëlat ë zakoneshmë.

SHERBËSA E OREVË TE MEDHA.

ORA Ë PARE.

Urdhcri, si dhe n’ Orct e Krishtlindjes. T’erlesliorc : K th ë h ë j  
p y a p e , Shknrtorë : N c r  v a la t  so t.

P sa lm  5.

Vër-i vësh fialet ë mia... (S h ih  të Or' ë P a rc  ë K r is h t- 

H ndjës.)
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Pjsalm  22.

Zoti eshte bariu im, asgjë do mos me mungoje; me 
vuri te prëhëm ne kullota te gjëlbera. Me udhehoqi anes 
ujerash te qëta; me pruri shpirtisi ne vent. Me udhehoqi 
neper ruga drëjtesië per ëmerin ë tij. Së, dhë ne baritsha 
per mës fushes se hiës se vdëkjës, nuke do këm trike per 
nonje te këqë, së ti jë bashke më mua. Shkopi yt dhë 
krraba jotë, ato-me ngushellojne. Gatitë perpara mejë 
tryëse ne sy t’armiqvë te mi; lëvë më vaj kryët t’ im; 
kupa imë dërdhët per buze. Shigurisht meshira jotë do 
t’ me jëte shok gjithe ditet ë jëtes s’imë. Dhë do te banoj 
ne shtepi te Zotit gjithe ditet ë gjata.

P s a lm  26.

Zoti eshte drita imë dhë shpetimi im, kujt do t ’ i 
trembëm? Zoti eshte mprojtesi i jëtes s’imë, prëj kujt 
do te frikesohëm? Rur m’ u-aferuan te keqijte, kundresh- 
taret dhë armiqt’ ë mi, per te ngrëne mishin t ’ im, vët’ 
ata u-pëngua.n dhë rane. Dhë ne u-fushatofte ushteri 
kunder mëjë, zemra imë do mos këte frike; dhë ne u- 
ngritte lufte kunder mëjë, do te këm bësim me ketë. 
Nje gjë i lypa Zotit, dhe do t’ i’a lyp; te banoj ne shtcpi 
te Zotit gjithe ditet ë jëtes s’imë, te shikoj bukurin’ ë 
Zotit dhë t ’a vizitoj ne tëmpullin ë tij te shënte. Së ne 
dite trubullimi clo t’ me fshëhe ne tënde te tij, do t’ me 
mbuloje ne'vent te fshëhet te tëndesimit te tij; do t’ me 
ngrëje lart mi shkëmp. Dhe tani lcryët t’ im do t’ larte- 
sohët permi armiqt’ë mi, qe me qarkojne. Dhë do te
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’blatoj thërorë lavderimi dhë brohorië; do t ’ i kendoj ë 
do t’ i.psall Zotit. Degjo-ë zërin t'im, 6 Zot, kur therrës; 
meshiro-me dhë pergjëq-m’u. Zemra imë tha prëj anes 
s’atë : kerkoni faqën t’ imë. Do te kerkoj faqën tëndë, 
6 Zot. Mos kthë me nj’ ane faqën tëndë prëj mëjë dhë 
mos ë çperhith më zemerim sherbetorin tënt. Bëju 
ndihmesi im, mos me lër ë mos-me nëvërit, 6 Përendi’ ë 
shpetimit t’im. Kur te me nëvëritin im-ate dhë im-më, 
Zoti do t’ me prëse. Meso-me, 6 Zot, n’ udhen tëndë; 
dhë udhehiq-me ne ruge te drëjte per armiqt’ ë mi. Mos 
me perip ne duar t’ armiqvë te mi, së u-ngritne desh- 
more te rrëme kunder mëjë qe çfryjne paudheri. Mjër’ 
une, po te mos bësoja qe do te shoh te mirat ë Zotit të 
dhëu i te gjallevë. Prit. Zotin, bëju burre dhë lë te for- 
cohët zemra jotë, dhë prit, te thëm, Zotin.

TE VËTEZËSHM Ë; TINGELL. — T. IV.

Sot bëkohët natyr’ ë ujeravë, dhë çahët Jorclani dhë 
qendron rjëdhjën ë valavë te tij, clykë pare Zotin te 
lahët.

Vark. — P e v a n c la j do  l' te- k u j lo j  p r e j  dheul te ]  o r d a n it  dhë te 
H ërm o n i& m it.

Si njëri ardhë ne lume, ,6 mbrëti Krisht, dhë nxitohësh 
te marrsh pagezim sherbetori, 6 i mire, prëj duarvë te 
Parerëndesit per mekatët tona, 6 njëridashes.
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LAVDI Ë TANI. — TINGELL T. IV.

Të zëri i ati qe bertistë ne shkrëtetire; Gatitni udhen 
ë Zotit; ardhë, 6 Zot, si morë fytyre robi, dykë lypur 
pagezim, ti qe s' njohë mekate. Te pane ujerat dhë 
u-trempne; u-tremp bashke më ’to dhë Parerëndesi dhë 
thirri, dykë thëne;Si do t’a ndriçoje driten kandili? Si 
do te dorezoje Zotin sherbetori? Bëko-me mua dhë 
ujerat, 6 Shpetimtar, qe ngrë mekatin ë botes.

PROFËTI.

PAREVARK. — TINGELL IV.

Gjemoj Zoti mi ujera te shuma. Do f ’ te dua, 0 Zot, fuqia 
ime. Kendimi prej Profëtise se Isaiut.

Keshtu foli Zoti; Gezoju, 6 Shkrëtetire... (S h ih  të  

B ë k im ’ i M a th  i  U j i t . )

APOSTULL.

Kendimi prëj Aktëvë t’ Apostujvc.

M’ ato'dite, kur po mbarontë Joani udhen, thështë; 
Cili kujtoni së jam? Nuke jam une, po ja tëk vjën pas 
mëjë ay, te cilit nuke jam i-zoti t’ i zgjith kepucen ë 
këmbevë. Burra vellëzer, bij prëj fares s’ Abrahamit, 
dhë sa nder ju i kini frike Përendise, të ju u-dergua fiala 
ë keti shpetimi. Së ata qe banojne ne Jërusalëm dhë 
krëret ë tyrë, dykë mos njohur atëdhë zërët ëProfëtevc 
qe kendohën ç’ do te Shtune, i mbushne dyke ë gjukuar; 
dhë, pa gjëtur as nje faj per vdëkjë, lypne prëj Pilatit qe
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te vritët. Dhë passi mbaruan gjith' ato qe jane shkruar 
per 'të, ë zbritne prëj drurit dhë ë vune ne varr; po 
Përendia ë ngjalli se vdëkuresh; i cili u-duk per shume 
dite m’ ata qe u-ngjitne bashke më ’të prëj Galilëse ne 
Jërusalëm, te cilet jane tani deshmore te tij të populli. 
Dhë në ju ungjillezojme per Zotimin ë bëre per Aterit, 
së ketë Përendia ë ka mbushur me nëvë, diëmat ë tyrë, 
dykë ngjallur Jësune.

UNGJILL (p a s  M a t t h e u t . )

M' atë kohe, vjën Joan Pagezori, dykë leçitur ne 
shkrëtetire te Judëse ë dykë thëne; Pëndohuni; së eshte 
afruar Mbrëteri’ ë qiëjvë. Së ky eshte ay qe u-fol prëj 
profëtit Isaia qe thote; Z ë r  ’ i  a ti qe th en e t ne sh kretetire  ; 
G a titn i udhen ë Z o tit, b ën i ru g a t ë t i j  te d rë jta . Dhë ay 
Joani kishtë vëshjën ë tij prëj qimësh kamilëje dhë brës 
te lekurte rëth mëzit te tij; dhë ushqim’ i tij ish karlca- 
lëce dhë mialt’ ë ëger. Ahërë shkontë jashte të ay Jeru- 
salëmi dhë gjithe Judëa dhë gjithe vendi rëth Jordanit 
dhë pagezoheshin prëj tij ne Jordan, dykë rrefyër meka- 
tët ë tyrë.

ORA l'; t u i ' : t r .

P s a lm  28.
Epini Zotit, 6 bijt’ ë Përendise, epini Zotit lavdi ë 

ndër. Epini Zotit lavdin’ ë ëmerit te tij; adhuroni Zotin 
ne bukuri te shenteruar. Zër’ i Zotit eshte mi ujerat; 
Përendi’ ë lavdise bubullin; Zoti mi ujera te shuma.
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Zër’ i Zotit eshte plot më fuqi; zër’ i Zotit plot më 
madheshti. Zër’ i Zotit thyën dellinjat, ëdhë Zoti thyën 
dellinjat e Libanit; Edhë i bën te kecëjne si viç; Libanin 
dhë Sirionin si viç te ëger. Zër’ i Zotit çkeput flage 
ziarri; Zër’ i Zotit tunt shkrëtetiren; ëdhë Zoti tunt 
shkrëtetiren ë Kaddëshit. Zër’ i Zotit bën drëret te 
piëllin ëdhë zbulon pyjët, dhë cilido thote lavdi ne pallat 
te tij. — Zoti rri mi permbytjën, ëdhë 'Zoti rri mbrët 
per gjithe jëten. Zoti do t ’ i ape fuqi popullit. te tij. Zoti 
do te bëkoje popullin ë tij me paqe.

P s a lm  41.

Sikunder mallengjën drëri per burimët ë ujeravë, 
keshtu mallengjën dhë shpirti im per ty, 6 Përendi. 
Shpirti im ka ëtjë per Përendin' ë gjalle; kur do te vij ë 
do te dukëm perpara faqës se Përendise? Lott’ ë mia 
m’ u-bëne buke dit’ ë nate, kur me thone per dite : Ku 
eshte Përendia jotë? Keto lcujtoj dhë dërth shpirtin 
t’im perbrenda mëjë, së shkoa më gjindjëri dhë vajta më 
’ta të shtepi’ ë Përendise, më zë gazi dhë lavderimi, më 
shumice nj ërezish qe mbajin te krërntë. Persë jë i hidhe- 
ruar, 6 shpirti im, dhë persë perzihësh pcrbrenda mëjë? 
Shperë me Përendine, së do t’a lavderoj ëdhë; faq’ ë tij 
eshte shpetimi vëte. O Përendia imë, shpirti im perzihët 
perbrenda mëjë; perandaj do t’ te kujtoj prëj dhëut te 
Jordanit dhë te Hërmoniëmit, dhë prëj malit Mizar. 
Avusha thërrët avushen ne zë te troçilavë te tua. Gjithe 
thellimët ë tua dhë valat ë.tua shkuan mi mua. Po ëdhë
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diten Zoti do t’ urdheroje meshiren ë tij, dlië naten këng’ 
ë tij do te jëte më mua, dhë do t’ i falëm Përendise se 
jëtes s’ imë. Do t ’i thëm Përendise, shkëmbit t' im. 
Persë me harrovë? dhë persë ëcej i vrëret prëj shtrengi- 
mit t’ armikut t’ im? Armiqt’ ë mi dermojne ështerat 
ë mia, kur me çperdërojne per dite dykë thëne: Ku eshte 
Përendia jotë? Persë jë i hidheruar, 6 shpirti im? dhë 
persë perzihësh perbrenda mëjë? Shperë me Përendine, 
së do t ’a lavderoj ëdhë; së eshte shpetim’ i faqës s’imë 
dhë Përendia imë.

P s a lm  51.

Perdellyës, perdellë-me, 6 Përencli... ( S h ih  të  L ib r ’ ë 

M ëshes, f. 36.)

Te Vetezëshme; T. 'J\ IV.

U-tmërrua tani dor’ ë diathte ë Parerëndesit dhë 
Pagezorit dhë Profëtit qe u-ndërua më tëper së Profëtet, 
së pa ty, Qëngjin ë Përendise, qe ngrë mekatët. ë botes 
dhë i permblëdhur pfëj agonië therristë; Nuk guxoj 
t.e prëk, o Fiale, kryët tënt; ti bëko-me dhë ndriço- ine, 
6 meshireplot; së ti jë jëta dhë drita dhë paqa ë botes.

TINGELL IV.

Vark : — P e m n d a j  do  t' te h u j lo j  p r ë j  d h ëu t le J o r d a n i t  dhë  
le Flërmoniëmil.

Trinia, Përendia jone, na ë çfaqi vëtën ë saj sot pa- 
ndare; së Ati i thirri te-Birt deshmim te kjarte; Shpirti 
fiuturoj prëj qiëllit. si pullump; Biri i unji kryët ë paci-
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nuar Parerëndesit; dhë, si u-pagezua, shpetoj gjindjën 
njërezorë prëj roberise, si njëridashes.

LAVDI Ë TANI. — TINGELL T. I.

Kur ardhë më trup ne Jordan, 6 Zot, nga qe dëshjë 
te pagezoheshë më fytyre njëriu, 6 Jëtedhënes, qe te na 
ndriçosh në t' arratisurit si meshireplot, dykë na shpetuar 
prëj ç’do dinakerië dhë laku te drangojt, u-deshmovë 
prëj Atit, dhë Shpirt ’ i përendishme te qendroj siper më 
fytyre pullumbi. Po vendosu ne shpirtët tona, 6 njëri- 
dashes.

PROFËTL 
PAREVARK. — TINGELL IV.

Te panc ujerat, 6 Percndi.
Zër’ i Zotit mi ujera.
Kendimi prej Profëtise se Isai'ut.

Keshtu foli Zoti; Lahuni dhë bëhuni te paqme; lar- 
goni ligesit’ ë shpirtëvë tuaja nga syt’ ë mi; pushoni se 
bëri te keqia. Mesoni te bëni miresi, kerkoni gjukim, 
shpeloni te shtypurin, gjukoni varfanjakun dhc mproni 
te vëne. Dhë ëni t’aresojme bashke, thote Zoti; dhë ne 
qofshin mekatët tuaja si shkarlate, do t’ i zbarth si 
debore; dhë ne qofshin te kuqe si gjak, do t’i bëj te 
bardha si lësh. Dhë ne daçi te me degjoni, do te hani te 
mirat ë dhëut; po ne mos daçi dhë ne mos me degjofshi, 
shpata do t’ ju perpije; së goj’ ë Zotit i foli keto.
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APOSTULL.

Kendimi prej Aktëve t ’ Apostujvë.

M’ ato dite, kur që Appolloj ne Korinthe, Pauli shkoj 
neper anet ë sipermë ë ardhi ne Efëse. Dhë si gjëti ca 
dishëpuj, u tha; A muarte Shpirt Shënt, kur bësuat? 
Dhë ata i thane; Po as këmi degjuar ne ka Shpirt Shënt, 
Dhë ay u tha; Më së pra u-pagezuat? Dhë ata thane; 
Ne pagezim te Joanit. Dhë Pauli tha; Joani pagezoj me 
pagezim pëndimi, dykë i thëne popullit t ’ i bësojne ati 
qe vjën pas ’tij, domëthëne Jësu Krishtit. Dhë si degjuan 
u-pagezuan me ëmerin ë Zotit Jësu. Dhë si vuri duarte 
Pauli mi ’ta, ërdhi mi ’ta Shpirti Shënt dhë flisnin 
gjuhera dhë profëtesonin. Dhë ishin te gjithe gjër 
dymbedhjëte burra. Dhë hyri ne synagoje ë flistë më 
guxim per trë muaj, dukë kuvenduar ë dykë bindur 
per punen ë mbrëterise se Përendise.

UNGJILL (p a s  M a r k u t ) .

Nisja ë Ungjillit te Jësu Krishtit... (S h ih  U n g p lU n  
e sc D iSles ftara  XJjit te B ck u a r .)

ORA L  GJASHTT32.

P s a lm  73.

Persë, 6 Përendi, na hodhë tëj per gjithenje ? persë 
tymon zemerimi yt kunder dhënvë te kullotes s’atë? 
Kujto kungrëgaten tëndë, te cilen ë fitovë qe-moti;
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shkopin ë trashegimit tënt qe çperblcvë ; ketc malin 
Sion, ne te cilin tëndesovë. Ngrë-i duart’ ë tua mi 
renimët ë perjëteshmë, te keqiat qe bëri armiku ne 
shënterorën tëndë. Armiqt’ ë tu ulerijne ne mës te syna- 
gojes s’ atë. Vune shënjat ë tyrë si shënja. U-dukne posi 
njëres qe ngritne sepata mi pyll druresh. Dhë tani më 
sepata dhë më çëkanë prënc dyërt’ ë saj dhë dermuan 
stolit’ ë saj te skalisura. I vune ziarrin shënterorës s’atë, 
ë profanuan per-dhë tëndesimin ë ëmerit tënt. Thane ne 
zemre te tyrë; Le t ’i rrezojme bashke; doqne gjithe 
synagojat ë Përendise ne dhët. Nuke shohim shënjat 
tona, s’ ka më profet, as ka ndonje qe te njohe gjër kur. 
Gjër kur, 6 Përendi, do t’ tc. çperndëroje armiku? gjër 
kur do t' blasfëmoje ëmerin tënt perhëre? Persë kthën 
doren tëndë ëdhë te diathten tëndë? nxir-ë.prëj mëzit te 
gjirit tënt dhë shuaj-i ata. Së Përendia eshte mbrëti im 
qe-moti, qe vëperon shpetim rte mës te dhëut. Ti ndavë 
dëtin më fuqine tëndë, ti dermovë krëret ë drangojvë 
ner ujerat. Ti thëvë kryët ë Leviathanit dhë :i’a dhë per 
te ngrëne popullit t’ Ethiopise. Ti bërë te riëdhin burimë 
dhë perrenj; ti thavë lumenj.te pashtëruar. Jotja eshte 
dita, jotja eshte nata, ti gatitë driten dhë Diëllin. Ti 
bërë gjithe bukurit’ ë dhëut; ti bërë vëren ëdhë dimrin. 
Kujto ketë, së armiku çperndëroj Zotin, dhë populli i 
marre blasfëmoj ëmerin tënt. Mos u ep ëgersiravë jëten 
ë turtullit tënt; mos i harro nëvojaret ë tu per gjithe 
jëten. Shtjër syrin mi tëstamentin tënt, së u-mbushne 
visët ë ërret te dhëut më shtepira shtremberië. I mjëri
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mos u-kthëfte i turperuar; i varferi dhë nëvojari lë te 
lavderojne ëmerin tënt. Ngrëhu, 6 Përendi, gjuko gjyqin 
tënt; kujto çperndërimin qe te bëri i marri gjithe diten. 
Mos harro zërin ë armiqvë te tu; te briturit ë atyrëvë 
qe jane ngritur kunder tëjë po hipen gjithenjë.

P sa lm  76.

I thirra Zotit më zërin t’im, me zërin t ’im i thirra 
Zotit dhë m’a vuri vëshin. Ne dite te shtrengimit t’ im 
kerkova Zotin, ndëva duart’ ë mia naten dhë s' pushoja; 
shpirti im s’ dësh te ngushellohëj. Kujtova Përendine. 
Kujtova Përendine dhë u-trubullova, u-mënduash dhë 
m’ u-fik fryrna. Mbajtë syt’ ë mi pa gjume, u-perzjëva 
dhë nuke munt te fiisja. Shkova ner ment ditt' ë las-hta 
dhë u-kujtova koherat ë qemoçimë. Kujtoj lcëngen t’ imë, 
naten mëditoj më zemren t’ imë, dhë mendja imë kerkoj 
më nxëhtesl. Mos do t’ na hëdhe tëj Zoti per gjithenjë 
dhë do mos jëte më i pëkuleshme? A po pushoj perhëre 
meshir’ ë tij ? A po zotimi i tij u-prë brës pas bfëzi? Mos 
harroj Përendia te jëte hirplot? Apomos do t’ i mbylle 
meshirat ne zemerim te'tij ? Dhë thashe; kio eshte dobe- 
sia imë, po une do t’ kujtoj vjëtët ë se diatbt.es se Zotit. 
Do t’ kujtoj vëprat ë Zotit; po, do t’ kujtoj vëprat ë tij 
te mahniçimë qe ne kryë. Do t’ mëditoj mi gjithe vëprat 
ë tua dhë do t’ flas per punet ë tua. O Përendi, udha jotë 
eshte ne shënterorë. Cila Përendi esht’ aq’ ë madhe sa. 
Përendia jone? Ti jë Perendi’ ë vëtëm qe bën çudira. 
Deftëvë fuqine tëndë ner popujte; çperblëvë më krahun
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tënt popullin tënt, bijt’ ë Jakobit ë te Josëfit. Te pane 
ujerat, 6 Përendi, te pane ujerat dhë u-frikesuan, dhë 
avushat u-trubulluan. Rëte dërthne ujera, qiëjte oshe- 
tijtin, dhë shigjëtat ë tua vershellyën; zër’ i bubullimes 
s'atë ishtë ne thellim; shkendritne vëtetimat ë tua ne 
bote; u-tunt ë u-droth. Udha jotë eshte neper dët, ëdhë 
rugat ë. tua ner ujera te shuma, ëdhë gjurmat ë tua nuke 
do te njihën. Udhehoqë popullin tënt, posi dhënte, më 
doren ë Moisiut ë t' Aaronit.

P s a lm  90.

Kush rri nene mbulësen ë te Lartit... ( S h ih te  L ib r 'e  
m eshes, /. 161.)

Te Vctezeshmë; T. T. IV.

Kesht.11 i foli Zoti Joanit; Profët, ëja pagezo-me, mua 
qe te krijova, qe ndriçoj më hir dhë i qeroj te gjithe; 
prëk kryët t ’ im te hyjeshme dhë mos hëzito. Profët, ëja 
tani; së ardha te mbush ç'do drëjtesi. Ti pra mos hëzito 
asfarë; së nxitohëm te humbas armikun ë fshëhur ner 
ujerat, kryëtarin ë ërresires, dykë çperblëre tani boten 
prëj grackavë te tij, dykë falur, si njëridashes, jëten ë 
amëslmar.

T IN G E L L  T. II.

Vark. — P e r c in d a j do  t ’ t e k u j t o j  p r c j  d h eu t te J o r d a n U  dhë te  
H ë r m o n ië m il .

Sot nxitohët te marre funt Profëtia psalmikë; së 
dëti, thote, pa dhë iku, Jordani u-kthyë prape per- 
para faqës se Zotit, faqës se Përendise se Jakobit, i
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cili ardhi te prëse pagezim prëj sherbetori; qe dhë 
në, dykë i çperlare prëj ndyresise paganë, te ndriçojme 
shpirtët tona.

LAVDI Ë TANI. — TINGELL T. I.

Persë i qendron ujerat ë tua, 6 Jordan, persë ë kthën 
prape riëdhjën dhe nuke shkon perpara n’udhen tëndë 
te natyreshmë? Së nuke munt te duroj, thote, ziarrin 
qe pervelon; mahnitëm dhë frikesohëm nga dënjimi 
i pertëjshme; së nuk kam zakon te çperlaj te paqmin, 
nuke mesova te fshij te pamekateshmin, po te spa- 
stroj ënet ë ndotura. Gjembat ë mekatëvë me meson 
t’ i diëk Krishti qe pagezohët të mua; Joani deshmon 
më mua; zër’ i Fiales therrët; Ja Qëngj’ i Përendise 
qe ngrë mekatin ë botes. Ati, 6 bësnike, lë t’ i therrë- 
sim; 6 Përendi, qe u-fanësë per shpetimin tone, lavdi 
me ty.

PROFËTL 
PAREVARK. — TINGELL IV. .

Zer’ i Zotit mi ujerat.
Epini Zotit, 6 bijt’ e Përenclisc.
Kendimi prej Profëtise sc isaiui..

Keshtu foli Zoti; Mërrni uje... (S h ih  te B ek im ' i  

M a th  i  U j i t .)

APOSTULL.
Kendimi prej Lëtres se Paulit ner Romanet.

Vellëzer, sa u-pagezuam me Krishtin, (S h ih  të L ib r ’ 
e M ësh es, /. 130Q
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UNGJILL (p as  M a r k u t ) .

M’ atë kohe, ërdhi Jësuj prëj Nazarëtit... (S h ih  te 
B ë k im ’ i  M a th  i  IJ jit.)

ORA E NENTTE.

P sa lm  92.

Zoti mbrëteroj, u-vësh më mirhiësi; u-vësh Zoti 
më fuqi dhë u-ngjësh. Së ë shiguroj boten, ë cila do 
mos tundët. Froni yt eshte gati qemoti; qe prëj jëtë 
jë ti. Ngritne lumenjte, 6 Zot, ngritne lumenjte zërët 
ë tyrë; do te ngrëne lumenjte valat ë tyrë; permi 
zërët ë ujeravë te shuma, dhë shqotat ë forta te dëtit, 
Zoti eshte i forte me te lartat. Deshmimët ë tua jane 
fort te shigurta. Shtepise s’ atë i ka hië shënterim, 
6 Zot, per dite te gjata.

Psahn  1 1 3 .

Kur dolli Israëli prëj Egyptes', shtepi’ ë Jakobit 
prëj populli barbar, Juclëa që shënterim’ i tij, Israëli 
zoterim’ i tij. Dëti pa dhë iku, Jordani u-kthyë prape. 
Malët: kercyën posi dësh, dhë kodrat posi shqëra dhënsh. 
Ç’ eshte, 6 dët, qe ikë? dhë ti, 6 Jordan, qe u-rkthëvë 
prape ? Ju, 6 malë, qe kereyët posi dësli, d.hë ju, 6 kodra, 
posi shqëra dhënsh? Dridhu, 6 dhë, prëj faqës se Zotit, 
faqës se Përendise se Jakobit; i cili kthën shkëmbin 
ne liqënë ujerash, dhë jërkullin ne burimë ujerash. 
Mos nëvë, o Zot, mos nëvë, po ëmerit tënt ëpi lavdi per
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meshiren tëndë dhë per te vertëten tëndë. Së mos thone 
nonje hëre kombët; Ku eshte Përendi’ ë tyrë? Po Pë- 
rendia jone eshte ne qiëll ë ne dhë, gjith’ ato qe dëshi 
i bëri. Idhullat ë kombëvë jane ergjent dhë ar, vëpra 
duarsh njërezish. Goje kane, ë nuke flasin; sy kane, 
ë nuke shikojne. Vëshe kane, ë nuke degjojne; hunde 
kane, ë nuke marrin ëre. Duar kane, ë nuke prëkin; 
këmbe kane, ë nuke barësin, as qe nxjërin zë më gur- 
mazin ë tyrë. Si ata. u-bëfshin ata qe bëjne keto dhë 
gjithe sa kane shprëse mi ’td. Shtepi’ ë Israëlit shperën 
me Zotin; ay eshte ndihmesi dhë mburonj’ ë tyrë. 
vShtepi’ ë Aaronit shperën me Zotin; ay eshte ndihmesi 
dhë mburonj’ ë tyrë. Ata qe i kane frike Zotit shperyën 
me Zotin; ay eshte ndihmesi dhë mburonj’ ë tyrë. 
Zoti na kujtoj, ë na bëkoj. Bëkoj shtepin’ ë Israëlit, 
bëkoj shtepin’ ë Aaronit. Bëkoj ata qe i kane frike 
Zotit, te vëgjelit bashke më te medhëjte. Zoti ju 
shtofte ju dhë bijte tuaj. Do te jëni te bëkuarit ë Zotit; 
qe bëri qiëllin ë dhëne qe u’a dha te bijvë te njëresvë. 
Nuke do t’ te lavderojne te vdëkurit, 6 Zot/as gjith’ 
ata qe zbrësin nc pushim; po në te gjallet do te bë- 
kojme Zotin qe tani ë gjër me j.ëte.

P s a lm  85.

Unj, 6 Zot, vëshin tënt... (S h ih  të Or' ë N ën tte  ë 
K  r ish tlin d jë s .)
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TE VËTEZËSHMË.

TINGELL I RENDE.

Ish çudi te shikojë krijëtarin ë qiëllit ë te dhëut te 
çvëshur ne lume, dykë pritur si rob pagezim prëj robi 
per shpetimin tone ; dhë vallët ë Engjejvë mahniteshin 
prëj frikë dhë prëj gazi. Më te cilet t’ adhurojme; 
shpeto-na, 6 Zot.

TINGELL II.

Kur shikontë Parerëndesi Zotin te vëje të ay,- ther- 
ristë; Ja, ay qe çperblën boten ardhi nga prishja, ja 
ay qe na shpeton prëj hidherimit; ja, ay qe fal ndjëse 
mekatësh arclhi mi dhë prëj Virgjerëshes se Kulluar 
nga meshira; dhë ne vent te ërresires, ndriçon gjindjen 
njërezorë më ujin ë pagezimit te tij te hyjeshme. Eni 
pra me nje zë t ’a lavderojme bashke më Atin ë më 
Shpirtin Shënt.

LAVDI Ë TANI. — TINGELL T. I.

Doren tëndë qe prëku kryët ë pamplakur te Zotit 
( Ir i  h ere), më te cilen na ë rrefëvë dhë më gisht, ngrëj-ë 
per në të ay, 6 Pagezor, më qe kë. guxim te shume; 
së më i math. së gjithe Profëtet u-deshmovë prëj tij. 
Dhë syt’ ë tu, te cilet pane Shpirtin Tëreshënt qe zbriti 
ne forme pullumbi, ngrëj-i të ay, 6 Pagezor, dykë i’u- 
lutur te bëhët hirplot. Dhë ëja qendro, bashke më në 
( tr i  h ëre), dykë shiluar hymnin ë dykë u-vëne ne kryë 
te panairit.
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PROFËTI.

PAREVARK, — TINGELL III.

Zoti eshte ndriçimi im dhe Shpetimtari im. Zoti eshtc mproj- 
tesi i jetes s’ imë.

Kendimi prëj Profëtise se Isai'ut.

Keshtu foli Zoti; Me kohe te mirdashjës te kam 
degjuar, dhë ne dite shpetimi te kam ndihur, dhë do 
t’ te ruaj, dhë do t’ t’ap nje tëstamënt kombësh, qe 
te ngadhenosh dhëne ë te trashegosh trashegimë te 
shkrëta, dykë u thëne te burgosurvë; Shkoni jashte; 
dhë atyrë qe jane n’ erresirë; Dilni ne drite. Do te 
kullosin neper gjithe udhet, dhë neper gjithe rugat do 
të jëte kullot’ ë tyrë. Dos-mos lcëne as uri as ëtjë, as 
qe do t’ i dermoje vapa dhë diëlli; së ay qe i meshiron 
do t’ i ngushelloje, dhë do t’ i udhehëqe nëper burimë 
ujerash. Dhë do te bëj udhe ç’do mal dhë ç’do ruge 
kullote per ’ta. Shih, keta do te vijne se largu; keta 
prëj Vëriut dhë Përendimit, dhë ata prëj dhëut te 
Përsianevë. Defrëni, 6 qiëj; ngazellohu, 6 dhë; Kris- 
j’ani kënges, 6 malë. Së Përcndia ë meshiroj popullin 
ë tij dhë i ngushelloj te perunjurit ë popullit te tij. 
Po vSiona tha; me nëvëriti Zoti, dhë Zoti im me harroj. 
A munt t’a harroje gruaja dialin ë saj te sises, dhë te 
mos i vije lcëq per birin ë barkut te saj? Po, munt 
t’ a harroje, mirpo une do mos te harroj kurre, foli Zoti 
i Tërefuqishme,
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APOSTULL.

Kendimi prëj Lëtres se Paulit të Titua.

Bir Tito, u-fanës... (Shih më -pas të Mësha ë Ujit 
te Bëkuar.)

UNGJILL (pas L u k ajt) .

Motin ë pësembedhjëtte... (Shih Ungjillin ë Mbrë- 
mesorës se Madhë, më pas.)

Më nje hëre pas Orevë, vëç ne^rënte ë krëmtja te Diëlen 
a te Hënen, nis :

SHERBËS’ Ë MBREMESORËS SE MADHË.
(Mësh’ ë Shen-Basilit.)

Ne Thirrtorët thuhën me 6 lceto te Vëtezëshmë.

TINGELL II.

Driten tone, qe ndriçoj ç’do njëri, kur pa Parerën- 
desi te vije per t’ u-pagezuar, i gezohëj shpirti dhë i 
dridhëj dora; ë trëgon dhë u thote popujvë; Ja ay qe 
çperblën Israëlin, a.y qe na çliron nga prishja. O Krisht 
i pamekateshme, Përendia jone, lavdi me ty.

Kur pagezohëj çperblënjesi yne prëj nje robi dhë 
deshmohëj prëj zbritjës se Shpirtit, u-tmërruan dykë 
pare ushterit’ ë Engjejvë; dhë nje zë u-suall prëj Atit 
nga qiëlli; ky, te cilin Parerërendesi dorezon, eshte 
Biri im i dashur, i cili me pelqëu. 0  Krisht Përendia 
jone, lavdi me ty.
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Valat ë Jordanit pritne ty burimin, dhë Ngushellim- 
tari zbriti ne forme pullumbi; unj kryët ay qe unji 
qiëjte; i therrët ë i kelthët balta artistit, Persë me 
urdheron ato qe jane permi fuqine t’imë ? une kam 
nëvoje prëj pagezimit tënt. O Krisht i pamekateshme, 
Përendia jone, lavdi me ty.

Dykë dashur te shpetosh njërin’ ë arratisur, dënjovë 
te marrsh fytyre robi; së duhëj ti, Zoti dhë Përendia, 
te mërrjë persiper mekatët tona per në; së, si u-pagezovë 
truperisht, 6 Çperblënjes, na vlëresovë per ndjësen; 
perandaj po te therrësim; O Krisht mirebëres, Përen- 
dia jone, lavdi me ty.

LAVDI Ë TANI. — TINGELL II.

I unjë kryët Parerëndesit, dermovë krëret ë dran- 
gojvë, qendrovë ner valat, ndriçovë gjithesine qe te 
te lavderoje, 6 Shpetimtar, ty driten ë shpirtëvë tona.

Hyrja, D r ite  g a zm o rë , dhe pastaj thuhet :

KENDIM I.

Kendimi prcj Ocnëses.

Ne kryë Përendia krioj... (S h ih  te M b rëm eso rja  ë 
K r ish tlin d jë s .)

Pasandaj Valleja ë djathte nis ë kendon kete Tropar :

TINGELL T. I.

U-fanësë ne bote ti qe kriovë boten, — qe te ndriçosh 
ata qe rrine n’ ërresire, njëridashes, lavdi me ty.
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Fundi qe me « qe te ndriçosh... » perseritët kater hëre më 
keta vargjë :

Përendia na perdellëfte ë na bëkofte, ndritte faqën ë tij 
mi nëvë, dhë na. meshirofte.

Per te njohur udhen tëndë ne dhët, shpetimin tënt ne gjithe 
kombët.

Popujte do t ’ te lavderojne, 6 Përendi, do t ’ te lavderpjne 
gjithe popujte. Dhëu dha, pëmen ë tij.

Na bëkofte Përendia, Përendia jone, na bekofte Përendia. 
Dhë le t ’ i këne frike gjithe anet ë dhëu't.

Lavdi ë Tani : Kendohët Tropari i tëre. Pasandaj :

KENDIM II.

Kendimi prëj Mbrëtervë IV.

I tha Elia Elishëut; Ri, te lutëm, ketu, së Zoti me 
dergoj gjër ne Jordan. Dhë tha Elishëu; sa rron Zoti 
dhë sa rron shpirti yt, do mos te nëvërit; dhë shkuan 
bashke. Dhë -pësedhjëte burra prëj bijvë te profëtevë 
ardhe ë qendruan kundrëjt se largu. Dhë mori Elia 
gunen ë tij, dhë ë peshtolli, dhë goditi ujerat më ’të, 
dhë u-ndane lcetëjza dhë andëjza, dhë shkuan qe te 
dy neper dhë te thate. Dhë kur shkuan tëj, i tha Elia 
Elishëut. Lyp, ç’ te bëj per ty para. së te shëstjohëm 
prëj tëjë. Dhë tha Elishëu; Te lutëm, Lë te jëte mi 
mua dyplikë fryma qe eshte rni ty. Dhë tha Elia; 
Lypë gjë te veshtire; po, ne me pafsh te shëstjohëm 
prëj tëjë, do te bëhët; ne mos me pafsh, do mos bëhët. 
Dhë tëk po barisjin ë flisjin, ja ku u-duk nje qërë prëj 
ziarri dhë kuaj prëj ziarri, dhë i ndau nga njër-jatri 
dhë u-shëstjua Elia ne nje farmire lart ne qiëll. Dhë
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Elishëu shikontë dhë therristë; Ate, Ate, qërë Israëli 
dhë kalores’ i tij. Dhë nuk ë pa më; dhë Elishëu zuri 
roben ë tij dhë ë çori me dysh. Dhë ngriti Elishëu 
gunen ë Eliut, qe ra qe siperza. Dhë u-kthyë Elishëu 
dhë qendroj mi buzen ë Jordanit; dhë mori Elishëu 
gunen ë Eliut qe i ra qe siperza, dhë i goditi ujerat, 
po ntik u-ndane. Dhë tha Elishëu; Ku eshte Zoti Pë~ 
rendi’ ë Eliut? dhë goditi Elishëu ujerat persedyti 
dhë u-ndane, dhë shkoj mi dhë te thate.

Pasandaj kendohët ky Tropai* prëj Vallës se mengjer :

TINGELL T. II.

Të mekataret dhë kumërqaret nga shumic’ 'ë mes: 
hires s’atë 11-fanësë, 6 Shpetimtari yne; — së ku gjëtke 
kish per te ndritur drita jotë, veç së të ata qe rrinin 
n’ ërresire? Lavdi me ty.

Fundi qe me « së lcu gjëtke... » perseritët kater hëre> më 
keta vargjc :

Zoti mbrëteroj, u-vësh më mirhiësi.
Ngritne lumenjte, 6 Zot, ngritne lumenjte zerët ë tyrë.
Te çudiçime jane valat ë dëtit; i çudiçim eshte Zoti me te 

Lartat.
Shtcpise s’ atë i ka hië shenterim, o Zot, per dite i.e gjata.
Lavdi ë Tani : Tëre Tropari. Pastaj :

KENDIM III.

Kendimi prëj Mbrëtervë IV.

Erdhi Naamani, gjënëral i mhrëtit. te Syrianevë, më 
qërët ë tij dhë më kuajt’ ë tij, dhë qendroj mi dëren.

14
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c shtepise se Elishëut. Dhë dergoj Elishëu nje lajmetar 
të ay dykë thëne; Ëce, lahu ne Jordan shtate hëre 
dhë do te kthëhët mishi yt të ty dhë do te spastrohësh. 
Dhë u-zemerua Naamani, dhë shkoj ë tha; Shih, une 
thësha së do te dale perpara mëjë, clhë do t’ perther- 
rëse ëmerin ë Zotit Përendise se tij, dhë do te vëre 
doren ë tij mi lëprozin dhë do t’a sheroje mishin ë tij. 
Lumenjt’ ë Damaskes Abana dhë Farpar nuke jane 
më te mire së Jordani dhë gjithe ujerat ë Israëlit? 
Nuke do. te vëtë te lahëm ne ’to ë te spastrohëm. Dhë 
u-kthyë dhë shkoj i ëgersuar. Dhë i’u-afruan sherbë- 
toret ë tij ë i thane; Ate, po te te kish porositur pro- 
fëti te bëje nonje gjë te madhë, do mos ë kishë bëre? 
Sa më tëper kur te tha, Laliu, clhë spastrohu? Dhë 
zbriti Naamani, dhë u-pagezua shtate hëre ne Jordan, 
pas fiales se njëriut te Përendise dhë u-kthyë mish’ i 
tij të.ay si prëj nje diali te vogel clhë u-spastrua.

Litani e Vogel, Trishënt dhe

APOSTULL.

Kendimi prëj Letres I se Paulit ner Korintbianet.

Vellëzer, dykë qëne i lire prëj te gjithevë, u-bëra 
rob i te gjithevë, qe te fitoj më te shumet. Dhë u- 
bëra të Judëjte si Judë, qc te fitoj Judëjte; të ata 
qe jafte nene ligjen si nene ligjen, qe te fitoj ata qe 
jane nene ligjen; të te paligjeshmit si i paligjeshme 
(ndonesë nuk isha i paligjeshme të Përendia, po më
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ligjen ë Ivrishtit;, qc te litoj te paligjeshmit. U-bëra 
të te dobetit si i dobet, qe te litoj te dobetit. Dhë ketë 
ë bëj per Ungjillin, qe te bëhëm piësetar i tij më ju. 
Nuke dini së ata qe rëndin ne shësh te gjithe rendin 
po nje mërr bravuren? Keshtu rëntni qe t’a mërrni. 
Dhë cilido qe perpiqët per te fituar mban vëtën me 
te gjitha; tani, ata qe te marrin kurore qe prishët, po 
në te paprishur. Une pra keshtu rënt jo pa shiguri; 
keshtu luftoj më grusht, jo sikur rah ëren; po ë mundoj 
trupin dhë ë roberoj, mbasë, si u leçita te tjërevë, une 
vëte te hidhëm poshte.

U N G JILL (pas Lukajt).

Motin ë pësembedhjëtte te mbrëterimit te Tibër 
Qësarit, kur ish Pont Pilati guvernor i Judëse dhë 
Hërodi tëtrark i Galilëse dhë Filipi i-vellaj tëtrark i 
Iturëse dhë vendit te Trakonitise, dhë Lysania tëtrark 
i Abilënes, ne kohe te kryëpriftijvë Anna dhë Kajaffa, 
ardhi fial’ ë Përendise mi Joanin, te birin ë Zaharise, 
ne shkrëtetire. Dhë ardhi ne gjithe vcndin rëth Jor- 
danit, dykë lcçitur page/am pëndimi per ndjëse tc 
mekatëvë; siç eshte shkruar të libr’ ë fialevë te Pro- 
i'ëtit Isaia, qc thote; Zër’ i aii qe iherrët ne shkrëtetire; 
Gatitni udhen ë Zotit, bëni rugat ë tij te drëjta. C’do 
shpëlle do te mbushët, dhë ç’ do mal ë kodre do tc unjët; 
dhë te shtremberat do te bëhën le drëjia, dhë udhet ë ash- 
pera do te bëhën te buta, dhë do te shikoje ç’do mish
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s h p d im in  c P crcn d isc . 1 thcshtc pra gjindjes qe shko- 
nin jashte te pagezoheshiu prej tij : Fare neperkash, 
eili ju deftëu te ikenip rëj zemerimit te pritme ? 
bëni pra pëme te vyëra pëndimi; dhë mos nisni te 
thoni me vëtën tuaj; Ate këmi Abrahamin. Së po ju 
thëm juvë, së prëj ketyrë gurevë munt Përendia t’ i 
ngrëje djëma Abrahamit. Dhë tani eshte dhë sepata 
ne rrëze te druvë; ç’ do dru pra qe s' bën pëme te mire 
pritët dhë hidhët ne ziarr. Dhë ë pyëstë gjindja, dykë 
thëne; Ç’ te bëjme pra? Dhe u-pergjëq ë u-tha; Ay 
qe ka dy kemishe lë t ’i ape ati qe s’ ka; dhë ay qe ka 
te ngrëna lë te bëje gjith’ ashtu. Ardhe ëdhë kumër- 
qare te pagezoheshin prëj tij; dhë i thane; Miështer, 
ç’ te bëjme? Dhë ay u tha; Mos mërrni gjë më tëper 
së asaj qe eshte urdheruar per ju. Dhë ë pyësnin dhë 
ushtaret, dykë thëne; Po në ç’ te bëjme? Dhe u tha; 
Mos ngisni njëri, as mos çpifni; dhë kenaquni më rogat 
tuaja. Dhë, siç pristë populli dhë mëntohcshin te gjithe 
ne zemrat ë tyre per Joanin, mbasë mos ish ay Kri- 
shti, u-pergjëq Joani ner te gjithe, dykë thëne; Une 
ju pagezoj më nje; po vjën nië i forti së une, te cilit 
nuke jam i-zoti t ’ i zgjith rripin ë kepucevë te tija. ; 
ay do t’ ju pagezoje më Shpirt Shënt dhë më ziarr; 
i cili mban lopaten ne dore te tij, dhë do t’a perqeroje 
lëmen ë tij, dhë do t’a permblëdhe grurin ne grunar 
te tij, ëdhë kashten do t ’a diëge ne ziarr te pashuar. 
Edhë shume te tjëra, dykë ëksortuar, r ungjillezontë 
popullit.
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Pastaj mesh' 6 Shen-Basilit. Kungatore : L a v d e y o n i  Z o l in  
dhe P a m e  d r ite n .

Pas Urimit prapa Ambonit, del Prifti rae popullin ne Font, 
më lambadë dhe tëmianice, dhë bëhët :

BËKIM’ I MATH I UJIT.
Më pare kendohën keto te Vëtezëshmë :

TINGELL T. IV.

Zër’ i Zotit mi ujerat therrët, dykë thëne; Eni te 
gjithe mërrni Shpirt urtesië, Shpirt mençimerië, Shpirt 
frikë Përendië, te Krishtit qe u-fanës.

Sot bëkohët natyr’ ë ujeravë...
Si njëri ardhë ne lume...

Lavdi ë Tani.

Të zër’ i ati qe bertistë...
( P e r  kcto  t r i  te  fu n tm ë t , sh ifi lë O ra  ë P a r e . )

PROFËTIRA.

Kciulimi prëj Profëtise sc Isaiut.

Keshtu foli Zoti; Gezohu, o shkrëtetire qe kë ëtjë, 
gezohu, 6 shkrëlef ii e dhë lulezo si frendafil. Dhë shkrë- 
tetirat ë Jordanit do te lulezojne ë do te ngazellohën 
më kënge. Dhë lavdi’ ë Libanit i eshtc dhëne dhë 
çmim’ i Karmëlit dhë populli im do te shekoje lavdin’ 
ë Zotit dhë lartesin’ ë Përendise. Forcojuni, 6 duar 
frikacakë dhë gjunje te paralysur. Thuajuni atyrëvë 
qe u dridhët zemra; Kini kuraje dhë mos kini frike;
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së ja Përendia jone do t’ ju’a çpaguaje; ay vëte do te 
vije dhë do t ’ ju shpetoje. Atehërë do te hapën syt’ 
ë te vërbervë dhë vëshet ë te shurdhervë do te degjojne. 
Atehërë do te kercëje i çali si drë dhë goja ë nëmëcit 
do te kendoje kënge mundesë; së ujera do te dërdhën 
ne shkrëtetire dhë perrenj me dhë te thate. Dhë do te 
bëhët dhëu i paujet moçalë dhë shkrëtetira burim 
ujerash; dhë atjë ku ish folë drangojsh do te këte 
bushë dhë gjëthë. Dhë atjë do te këte nje udhe te paqmë 
dhë do te quhët udh’ ë shënte. Andëj do mos shkoje 
i ndyre; dhë te arratisurit do te barësin ne ’të dhë do 
mos humbasin udhen. Dhë do mos këte luan atjë, as 
shtaza te keqia do te ngjitën, as do te gjëndën atjë; 
po at'jë do te barësin te çperblyërit dhë te mblëdhurit 
më anen ë Zotit.. Dhë do te kthëhën ë do te vijne ne 
Sion më gezim ë ngazellim, dhë defrim i perjëteshme 
do te jëte mi krëret ë tyrë; do te gjëjne gas ë ngazellim; 
do t’ ike lark dhembja, hidherimi dhë pshëretimi.

Kendimi prej Profetise sc Isaiut.

Keshtu foli Zoti; Ju qe kini ctjë ëjani pcr uje; dhë 
ju qe s’ kini argjent cni te blini, te hani ë te pini pa 
argjent ë pa çmim vëre dhë t.c majiue. Persë çperu- 
dhorii argjendin tuaj per gjëra qe s’ ushqëjne clhë mun- 
dimin tuaj per gjëra qe s’ ngopin? Degjomeni mua 
dhë do te hani te mirat, dhe shpirti juaj do te gezohët 
më te mira. Vërm’ani vëshin dhë ëjani pas udhevë 
te mia. Degjomeni clhë shpirti juaj clo te rroje më 
te mira. Dhë do t’ ju trajtoj dhiate te perjëteshmë,

158
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dhuratat bësnikë te Davidit. Ja, ju’a dhashe per desh~ 
mim ner kombët, udhehëqes dhë kumandar te kom- 
bëvë. Ja, do te ftosh kombë qe nuke te njohin; dhë 
popuj qe s’ te dine do te perikin të ty per Zotin Përen- 
dine tëndë dhë te Shëntin ë Israëlit së te lavderoj. Ker- 
koni Zotin, sa kohe munt te gjëndët dhë thirrëni sa 
eshte prane. I ligu lë t’ i lëre udhet ë tij dhë njëriu i 
pa-drëjte mëjtimët ë tij. Dhë kthëjuni të Zoti dhë do 
t’ ju meshiroje, së ay fal pa mase. Së mëjtimët ë mia 
s’ jane si mëjtimët tuaja, as udhet ë.mia si udhet tuaja, 
thote Zoti. Po sa mban lark qiëlli prëj dhëut aqe mban 
udha imë nga udhet tuaja dhë mëjtimët ë mia nga 
mëjtimët tuaja. Së, sikunder shiu dhë debora zbrësin 
prëj qiëllit dhë nuke kthëhën prape para së t ’a dëhin 
dhëne per te lindur, per te mbire dhë per te dhëne fare 
ati qe mbolli dhë buke per te ngrëne; ashtu dhë fiala 
imë qe do dale prëj gojes s’ imë, do mos kthëhët të 
mua ë zbrazet, gjër sa te mbarohën sa dësha dhë gjër 
sa te shtrohën per mbare udhet ë mia dhë porosit’ ë 
mia. Së më ngazellim do te dilni dhë më gas do te 
mesohi. Së malët dhë brigjët'do te kercëjne, dykë ju 
pritur më gas dhë gjithe lisat ë pyllit do te trokasin 
dcget si duar. Dhë ne vent te dushkut do te mbije 
qiparis dhë ne vent. te shkozes mirsine. Kio do te bëje 
te njohur ëmerin ë Zotit dhë do te jëte shenje ë per- 
jëteshmë qe do mos humbase kurre.

Kendimi prej Profetise sc Isaiut.

Keshtu foli Zoti; Mërrni uje më ngazellim nga buri-
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mët ë shpetimit. Dhë do te thuash atë dite; Hymnoni 
Zotin, thirrni ëmerin ë tij; lajmerojuni lcombëvë lavdit’ 
ë tij; kuj toni së u-lartesua ëmer’ i tij : Hymnoni ëme- 
rin ë Zotit, së bëri gjëra te larta; leçitni lceto me tëre 
dhëne. Gezohuni ë ngazellohuni ju qe rrini ne Sion; 
së u-lartesua i Shënt’ i Israëlit ne mës te saj.

APOSTULL.

Zoti eshte ndriçimi im dhë Shpetimtari im. Zoti eshte mproj- 
tesi i jëtes s’ imë.

Kendimi prëj Lëtres I se Paulit ner Korintliianet.

Vellëzer, nuke dua te mos dini qe aterit tane te gjithe 
ishin nene rë; dhë te gjithe shkuan prëj dëtit, dhë te 
gjithe të Moisiu u-pagezuan ne rë ë ne dët, dhë te gjithe 
hëngere gjith’ atë gjëlle shpirtorë, dhë te gjithe pine 
gjith’ atë te pire shpirtorë. Së pijin prëj shkëmbit 
shpirtor qe u vëntë pas; dhë a.y shkëmp ish Krishti.

UNGJILL (pas M ark u t) .

M’ atë kohe, ardhi Jësuj prëj Nazarëtit te Galilësë 
dhë u-pagezua prcj Joanit ne J ordan. Dhë mc nje hëre, 
kur diltë prëj ujit, pa qiëjte te çahën dhë Shpirtin te 
zbrese si pullump mi ’të. Dhë ardhi nje zë prëj qiëjvë; 
Ti je im-Bir i dashur, i cili me pelqeu.

Pastaj Dialcu thote Litanin’ e Madhë, M e  p a q e ... Ne mës 
te P e r  a ta  qe lu n d r e z o jn e .. . dhe Q e te  s h p e to M m i.. . shtohën 
dhë keto :

Qe te shënterohët kio uje më fuqine, vëperimin dhë
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permindodhjën ë Shpirtit Shënt, lë t i lutëmi Zotit.
Qe te zbrëse mi keto ujera vëperimi paqesor i Tri- 

nise se permiqënurshmë, lë t’ i lutëmi Zotit.
Qe te na dhurohët hir’ i çperblimit dhë bëkini i 

Jordanit, lë t ’ i lutëmi Zotit.
Qe te ndriçohëmi më ndriçim kupetimi dhë mir- 

bësimi më permindodhjën ë Shpirtit Shënt, lë t ’ i lutë- 
mi Zotit.

Qe te bëhët kio uje dhurate shënterimi, çperblim 
mekatësh, per sherim shpirti ë trupi dhë per ç’do fitim 
te dobishme, lë t’ i lutëmi Zotit.

Qe te bëhët uje qe kercën ne jëte t’ amëshuar, lë 
t’ i lutëmi Zotit.

Qe te rrefëhët largimtarë ç’do këqdashjçjë armiqsh 
te dukur ë te padukur, lë t ’ i lutëmi Zotit.

Per ata qe marrin nga kio uje per bëkim shtepirash, 
lë t’ i lutëmi Zotit.

Qe de bëhët paqesim shpirtësh ë trupësh per gjithe 
ata qe ë marrin më bëse dhë piësetojne prëj saj, lë t’ i 
lutëmi Zotit.

Qe te vlëresohëmi te mbushëmi më bëkim. më pië- 
setimin ë ketyrë ujeravë, më çfaqjën ë padukur te 
Shpirtit Shcnt, lë t’ i lutëmi Zotit.

Qe te degjoje Zoti Përendia zërin ë lutjëvë tona 
mekataresh dhë te na meshiroje, lë t ’ i lutëmi Zotit.

Passi nibaron Diaku Litanine, nis Prifti nië zë te math lcetë:

URIM.
0  Trini ë permiqënurshmë, ë tëpermire, ë permi-
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hyjeshmë, ë tërefuqishmë, gjithpamesë, ë padukur, ë 
pakuptuarshmë, krijëtarë ë shpirtëvë mendorë dhë ë 
natyravë t ’ aresyshmë, miresia ë zemres, drit’ ë paa- 
feruarshmë, qe ndriçon ç’do njëri qe vjën ne bote, 
ndrit dhë të mua sherbetori yt i pavyër, ndriço-m’i 
syt’ ë mendjës, qe te guxoj te perhymnoj mirebërjën 
dhë fuqin’ ë pamatur. Lë te jëte ë mirepritur lutja 
imë per popullin qe ndodhët ketu; qe te mos ndalojne 
fajët ë mia te vije ketu Shpirti yt Shënt; po ndjë-me 
pa denim te te therrës ë te thëm tani : O i tëpermire; 
te lavderojme, 6 Zot njëridashes, i tërefuqishim, mbrët 
para jëtevë. Te lavderojme ty, miështerin ë krijëtarin 
ë gjithesise. Te lavderojme ty, 6 Bir i Përendise i vëtem- 
lindur, pa ate prëj Nënes, dhë pa nëne prëj Atit; së 
ne te krëmtën ë mëpareshmë te gjëtme foshnje; po ne 
te tanishmën te shikojme përfëkt ty, Përendine tone 
qe u-fanësë përfëkt prej përfëkti. Sot ardhi koha ë se 
krëmtës, dhë vallja ë Shentorevë kisheron më nëvë, 
dhë Engjejte krëmtcrojne bashke më njërezit. Sot hir’ 
i Shpirtit Shënt, ne forme pullumbi, ardhi mi ujerat. 
Sot Diëlli i papërenduar lindi, dhë bota ndriçohët rnë 
driten ë Zotit. Sot Hcna shkelqën bashke më boten 
më rëzë te ndriçimë. Sot yjt’ ë dritefytyreshme zbu- 
kurojne boten më gazmorin’ ë shkelqimit. Sot rëte i 
vësojne njërezimit shi drëjtesië prëj qiëllit. Sot i paga- 
tuari dorezohët, dykë dashur, prëj krijatyres se vëte. 
Sot Profëti dhë Parerëndesi i afrohët Zotit, po qendron 
më tmërr, dykë shikuar dënjimin ë Përendise per nëvë.
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Sot ujerat ë Jordanit bëhën sherim më ardhjën ë Zotit. 
Sot gjithe kriësa vaditët më vala myshtikë. Sot fajët ë 
njëresvë çperlahën më ujerat ë Jordanit. Sot Parrajsa 
u-çël per njërezit, dhë Diëlli i drëjtesise na perageson. 
Sot uj’ ë hidhur, ë kohes se Moisiut, embelsohët per 
popullin më ardhjën ë Zotit. Sot shpetuam nga vajtim’ 
i vjëter dhë shpetuam si Israël i ri. Sot u-çperblëme 
prëj ërresires dhë peragesohëmi më driten ë hyjdijes. 
Sot miëgull’ ë botes perndahët më çfaqjën ë Përen- 
dise s’one. Sot lampadisët gjithe kriësa siper. Sot 
rrëjtja u-abolit dhë ardhja ë Zotit na trajton udhe 
shpetimi. Sot te sipermët krëmterojne bashke më te 
poshtmët, dhë te poshtmët kuvendojne më te siper- 
mët. Sot. ngazellohët panair’ i shënte dhë zë-math i 
Orthodoxevë. Sot Zoti nxitohët të pagezimi, qe t’a 
ngjite gjindjën njërezorë ne lartesi. Sot i paunjuri i 
unjët sherbetorit te tij qe te na shpetoje prëj roberise. 
Sot fituam mbrëterin’ ë qiëjvë; së mbrëteri’ ë Zot.it 
s’ lca funt. Sot dhëu ë dëti piësetojne prëj gazit te botes, 
dhë bota. mbushët më ngazellim. Te pane ujerat, 6 
Përendi, te pane ujerat dhë u-fnkesiian. Jordani u~ 
kthyë prapo, kur pa ziarrin ë Hynisc te zbrëse ë te hyje 
ne ’të truperisht. Jordani u-kthyë prape, dykë pare 
Shpirtin Shënt. ne forme pullumbi te zbrëse dhë te 
fluturoje rëth tëjë. Jordani u-kthyë prape, dykë pare 
te padukurin te dukur, krijëtarin te misheruar, Zotin 
më fytyre robi. Jordani u-kthyë prape dhë malët 
kercyën, dykë shikuar Përendine më trup; dhë rëte
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dhane zë, dykë admiruar te ardhurin, drite prëj dritë, 
Përendi te vertëte prëj Përendië te vertëte, dhë dykë 
shikuar panair zoteror ne Jordan; së ay zhyti ne Jor- 
dan vdëkjën ë çdegjimit, gjëmbin ë rrëjtjës dhë sho- 
qerin' ë Fërrit, dhë i dhuroj botes pagezim shpetimi. 
Perandaj dhë une sherbetori yt mekatar dhë i pavyër, 
dykë trëguar madherit’ ë çudiravë te tua, i perm- 
blëdhur prëj frikë, te therrës me kundrite :

I  math jë, 6 Zot, dhë te hahitshime jane vëprat ë tua 
dhë asnje fiale s’ eshte miajt fcr te hymnuar çudirat ë 
tua (tri hëre). Ti, dulcë dashur, si i bërë te gjitha te 
jëne nga ë mosqëna, ë permban kriësen më pushtëtin 
tënt, dhë sundon boten më providëncen tëndë. Ti, kur 
ë trajtovë ndertësen prëj kater ëlëmëntësh, ë kurore- 
zovë qarkun ë motit më kater kohera. Perpara tëjë 
dridhën gjithe Fuqit’ ë mendeshmë; ty te kendon Diëlli, 
ty te lavderon hëna, perpara tëjë dalin yjte, ty te bin- 
dët drita, ty t ’ a kane friken avushat, ty te sherbëjne 
burimët. Ti ë ndëvë qiëllin porsi kurtine, ti ë thëfnë- 
lovë dhëne mi ujerat, ti vurë pluherin si mur rrëth 
dëtit, ti dërdhë ëren per te marre fryme. Ty te mëshojne 
Fuqite Engjellorc, vallët ë kryëengjejvë ty te falën; 
Qërubimët ë shume-syshmë dhe Sërafimët ë gjashte- 
kraheshmë, qe te rrine rrëth-perqark ë fluturojne rro- 
tull, mbulojne faqën nga frika ë lavdise s’ atë se paa- 
feruar. Së ti, duke qëne Përendi ë papershkruar, pa 
nisjë dhë i patrëguar, ardhë mi dhë, dukë marre fytyre 
robi, dhë lindë më shembellsi njëriu; së nuk durojë,
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6 Zot, ligu. zcinordhempsheria, te shekojë gjindjën ë 
njëresvë te tyranisët prëj Diallit, po ardhë ë na shpe- 
tovë. E rrefëjme hirin, ë leçitim meshiren, nuk ë fshë- 
him mirenjohjën. I çlirovë brëzat ë natyres s’ one, 
shenterovë bark te virgjer më lindjën tëndë; tëre kriësa 
te hymnoj kur 11-fanësë. Së ti, Përendia jone, u-dukë 
mi dhë ë u-shokerovë më njërezit; ti shenterovë dhë 
riëdhjët ë Jordanit, dukë u derguar prëj qiëllit Shpirtin 
tënt Shënt, dhë dermovë krëret ë dragojvë qe mfolë- 
sonin atjë. Ti pra, 6 Mbrët njërzidashes, ëja dhë tani 
më permindodhjën ë Shpirtit tënt Shent dhë shentero 
ketë uje (tri here). Dhë ep-i hirin ë çperblimit, bëki- 
min ë Jordanit; bëj-ë bufim paprishjëjë, dhurate shen- 
terimi, zgjidhjë mekatësh, largimtarë semundjësh, 
rremuje per dëmonet, te paaferuar per fuqite kundresh- 
tarë, te rrafshuar më fuqi engjellorë.

Qe gjithe sa ë marrin dhë piësetojne prëj saj t ’a 
këne pef paqesim shpirtësh ë trupësh, per slierim semun- 
djësh, per bëkim shtepirash dhë per ç’do fitim te do- 
bishme. Së ti jë Përendia. jone qe perseritë natyren tone 
te vjëteruar prëj mekatit. rnë ane uji dhë Shpirti. Ti 
jë .Përendia jone qe abolitë mckatin më ane uji ne kohe 
te Noës. Ti jë Përendia jone qe çlirovë gjindjën Hë- 
braikë prëj roberise se Faraonit neper dët, më anen ë 
Moisiut. Ti jë Përendia jone qe çavë shkëmbin ne 
shkrëtetire, dhë ruadhe ujera, dhë inonduan perrenj 
dhë nginjne popullin tënt te ëtjuar. Ti jë Përendia jone 
qe shpetovë Israëlin nga rrëjtja ë Baalit më uje dhë
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më ziarr, më anen ë Elise. Ti pra, 6 Zot, skentero dhë 
tani, kctë ujc mc Shpirtin tënt Shcnt (tri hërc). Ep’u 
gjithevë sa ë prëkin, a lyhën, a ë kungojne, shenterim., 
bëkim, paqesim dhë shendët. Dhë shpeto, 6 Zot, sher- 
betoret ë tu, dhë Prësidëntin tone (a po Mbrëtin, — tri 
hëre). Ruaj-i nene hiën tëndë ne paqe; shtro nene 
këmbet ë tyrë ç’do armik dhë kundreshtar; fal’u gjithe 
lypjët ë tyrë per shpetim dhë jëte t ’amëshuar. Kujto, 
6 Zot, kryëpëshkopin tone (aksh) dhë gjithe Prësby- 
tërine dhë Diakonaten me Krisht dhë ç’do urdher Prif- 
teror dhë PopuIUn qe rri rotull dhë vellëzerit tane qe 
s’ ndodhën per shkakë t ’aresyshmë, dhë meshiro-i ata 
dhë nëvë pas meshires s’ atë se madhë. Qe më ëlëmëntë, 
më engjej, më njëres, më te dukur ë te padukur, telav- 
derohët ëmeri yt tëreshënt bashke më Atin ë më Shpir- 
tin Shent, tani ë perhëre ë ne jëte te jëtevë. Amen.

Paqe me gjith’ ju.
Krëret tane lë t ’ i’a nnjim Zotit.
Së ti jë shënterim’ i shpirtëvë dhë i trupëvë tona dhë 

ty te dergojme lavdi, perhirim dhë adhurim, bashke 
më At.in tënt pa-nisjë dhë Shpirtin tënt tërcshënt, te 
mire ë jëtedhënes, tani 6 perhëre ë ne jëte te jëtevë 
Amen.

Dhe mc nje herc Prifti bekon rijerat kryqthi, pagezon 
Kryqin e Çemuar, dhe kendohet tri h6re Perleshorja e se 
Kremtës :

TINGELL I.

Ne Jordan kur pagezoheshë, 6 Zot, falja ë Trinise
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u-çfaq; se zër’ i Prindit te deshmontë bir’ë tij te dashur 
dykë te quajtur, dhë Shpirti më forme pellumbi ë shi- 
gurontë vertëtesin’ ë fiales. O Krisht Përendi, qe u- 
fanësë dhë ndriçovë boten, lavdi me ty.

Dhe sperkat gjithe popullin me uje.
Kur bie e krëmtja te Diëlen, Oret kendohën te Prëmtën, 

Bëkim* i Ujit bëhët te Shtune ne mengjës pas Mëshes, Mbrë- 
mesorja ë Madhë te Shtunen mbrëmanë, dhë Mësha ë Shen- 
Basilit diten ë se krëmtës. Ne Mbrëmesorën ë Madhë, pas 
Ungjillit, mbahët rëgulla ë mbrëmesorës se zakoneshmë; ne 
Pasvargjët kendohën keto te Vëtezëshmë :

TINGELL II.

Kur te pa Joani të lumi Jordan te vëç të ay, thështë :
A
O Krisht Përendi, persë ardhë të sherbetori, 6 Zot, pa 
patur njolle? dhë më ëmerin ë kujt te te pagezoj? te 
Atit? po atë ë kë me vëtë; te Bir.it? po ay jë vëte më 
trup; te Shpirtit Shënt? po ketë vëte di t ’ u’a apesh 
bësnikevë më goje. O Përendi qe u-fanësë, meshiro-na.

Vark. — Dëti pd dhë iku...
Te pane ujerat, 6 Përendi, te pane ujerat dhë u-frike- 

suan; së lavdine tëndë nuke mundin t ’a shikojne më 
sy as Chërubimët, as Sërafimët; po rrine më frike dhë 
lavderojne fuqine tëndë; më te cilet, 6 meshireplot, 
lajmerojme lavderimin tënt, dykë thëne; O Përendi 
qe u-fanësë, meshiro-na.

Vark. — Ç’ eshte, 6 dët qe ikë?...
Sot krijëtar’ i qiëllit ë i dhëut vjën më trup ne Jor- 

dan, dykë lypur pagezim i pamekateshmi, qe t'a spa-
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stroje boten nga rrejtja e armikut,- dhe pagezohët zot’ i 
i gjithesise prëj nje robi, dhë i fal gjindjes njërezorë 
paqesim më ane uji. Ati lë t ’i therrësim; O Përendia 
jOne qe u~fanësë, lavdi me ty.

LAVDI L TANI'. — TINGELL T. IV.

Diëllin prëj Virgjerëshes dykë shikuar Kandil’ i ndri- 
çim prëj bëronjë te lype pagezim ne Jordan, më frike 
dhë më gas i therristë; Ti hëko-me, 6 Zot, më Epifa- 
nine tëndë te hyjeshmë.

Ne Jordan kur pagezoheshe, tri liere, dlve Perleshim.

SHERBËSA Ë MENGJËZIT.

Pas PSrendia eshte Zoti, kendohct tri here, Perleshorja. Pasan- 
daj keto Ndenjesorë:

Pas : Tin oreotita..

Ne Jordan, 6 Zot, kur u-çfaqë dhë u-pagezovë prëj 
Joanit, 6 Krisht, u-deshmovë si bir i da,shur; dhë i- 
bashkepaniseshme u-tregovë më Atin; ëdhë Shpirti 
Shënt fluturoj permi ty; më te cilin tc ndriçuar therrë- 
sim; Lavdi Përendise Trinisorë.

Pas : Katëplagi losiI:.

Psë u-kthëvë më çudi, ti 6 lume Jordan? Te padukurin 
lakuriq pashe dhe zemra m’ u-droth; dhë si muntja per 
lcetë te mos trembesha dhë te mos kthëhesha? Engjejte, 
kur ë pane, u-tmërruan; qiëlli u-mahnit. ëdhë dliëu 
u-trondit, dhë u-permbloth dëti dhë gjithe te dukurat
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ë te padukurat. Krishti u-fatiës të Jordatii per te bëkusir 
ujerat.

Pas : Tathi prokatalaVë.

Bëkovë valat ë Jofdanit ; dermovë pushtëtin ë raeka- 
tit) 6 Krisht Përëndia. jortë; i unje vëtën peilëmbes së 
Parerëndesit dhë shpetovë gjindjën ë njërësye nga 
rrëjtja. Pçrandaj po te lutëmi ; Shpeto boten tëndë.

Qe ftvej dialerise s’ imë dhe Parevargu :

Dëti pa dhë iku, Jordani u-kthyë prapë.

UNGJILL’ I MENGJIiZIT (Shih te Or’ e Gjashtte). Pastaj 
•Psalm 51'.

IAVDI T TANI. — TINGELL II.

Te gjitha sot lë te ngazellohën. Se Krishti u-fanës 
ne Jdrdan.

« Perdellyes, perdellë-rnc... »

'JTNGELL T. II.

Fiala Pëfendi u-çfaq më trup të gjindja ë njëresvë; 
qendroj të pagezohët ne Jordan dhë Parerëndesi i 
thështë; Si te ndëh doren dhë të prëk kryët qe mban 
gjithesine? Më gjithe qe jë lindur si ioshnje prëj Marise, 
po uiie të di Përendi te jrarejëteshmë; bafët mi dhe ti qe 
hymriohësh prëj Serafimëvë; dhë une rbbi nuk kam 
rnësuar të pagëzoj Zotin; o Zot i pakuptuarshme, lavdi 
më tv»

' x$
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ZBRITESORË (D yplik ë):

VYTHU ANEKALYPSE. — TINGELL II.

I. Zbuloj fundin ë dëtit, dhë neper stërë i udhehëq 
te tijte, dukë mbuluar atjë armiqte, Zoti i pushtëtshim 
ner lufterat, së u-lavderua.

I. Barët Israëli perseri mi shqoten ë dëtit valonjes qe 
u-trëgua si stërë; dhë pëllgu i zi fshëhu farë ushterite 
Egyptianë ne varr te ujeshtruar, më fuqin’ ë pushtë- 
tshimë te se diathtes se Zotit.

III. Zoti, qe u ëp fuqi mbrëterve tane dhë larteson 
ballen ë te lyërvë te tij, lindët prëj Virgjerëshë, dhë viën 
me pagezim; perandaj, 6 bësnike, lë te therrësim : S’ ka 
te shente si Përendia jone, dhë s’ ka te drëjte vëç tëjë, 
6 Zot.

III. Sa u-zgjithme nga grackat ë vjëtra, nga ngrënië 
luanesh më kocka te thyëra, lë te ngazellohëmi ë lë tç 
zgjërojme gojen, dykë ëndur më fiale mëlodi prëj fialesh, 
ati qe i pelqëjne dhurata per nëvë.

HypalvC)6.

Kur ndriçovë gjithe boten me ëpifanine tëndë, ahërë 
dëti i kripur :i pabësise iku, dhë Jordani qe rithtë tatep- 
jëte u-kthyë ne qiëll, dykë na lartesuar. Po mbaj-na. të 
lartesi’ ë porosivë tëndë te hyjeshmë, 6 Krisht Përendi, 
më nermjëtimët ë Hyjlindesës, dhë mcshiro-na.

IV. Degjoj, 6 Zot, zërin tënt. ay per te cilin thë : zër’ 
i ati qe therrët nc shkrëtetire; së gjemovë me ujerat ë
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shuma, dukë deshmuar per Birin tënt. Dhë, i rrafshuar 
tëresisht prëj Shpirtit qe ndodhëj atjë, thirri : Ti jë 
Krishti, urtesia dhë fuqi’ ë Përendise.

IV. I paqezuar më ziarr thëorië myshtikë, dykë hym- 
nuar Profëti perlindjën ë njëresvë, ngrë zërin ë fryme- 
suar prëj Shpirtit, per te çfaqur misherimin ë Fiales se 
patrëguar, prëj te cilit pushtëtët ë shtyranevë u-der- 
muan.

V. Jesuj, kryëtar’ i jëtes, ërdhi te zgjidhe mallkimin 
ë Adamit te paregatuar; dhë, më gjithe qe si Përeridi 
s’ lcish nëvoje per spastrim, spastrohët ne Jordan per te 
rënin; ne te cilin si vrau armiqesine, fal paqjën qe persh- 
kon ç’ dd mendjë.

V. Te lare më paqesimin ë Shpirtit prëj hëlmit t' armi- 
kut. t ’ ërret dhë te perlyrur, u-limëruam të nje rug’ ë rë 
ë pa-rrëmë, të ë cila qasën vëtem sa u-pajtuan më Përen- 
dine.

VI. Zër’ i Fiales, .kandil’ i drites Agimprures, Pare- 
rëndes’ i Diëllit ne shkrëtetire 11 therrët te gjithe popuj vë: 
Pëndohuni dhë spastrohuni qe më pareza. Së ja ku viën 
Krishti te çperblëjc boten prëj prishjës.

VI. Te pennalishim ë çfaqi më oshetim ,te Imnur Ati 
atë qe shpirteroj jorej gjiri. P6, thote, ky bir’ i bashke- 
qënurshme u-ngrit si drite agimi per gjindjën ë njëresvë, 
Fiala imë ë gjalle si njëri nga paremendimi.

SHKURTORË. — TINGELL IV.

U-çfaqë sot me gjithe boten ëdhë drita jotë, 6 Zot,
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u-shenua permi ne, qe te hymnojme më kupetim; Ardhë, 
u-dukë, 6 drit’ ë paaferuarshmë.

Oikos.

Të Galilëa ë Gjentilevë, të vend’ i Zabulonit dhë të 
dhëu i Nëfthalëmit, siç tha Profëti, drit’ ë madhë 
shkelqëu Krishti. Prëj Bëthlëhëmit vëtetiu dhë ndriti 
agimi per te ërresuarit, prëj Marise i lint Zoti gjithe botes 
rëzët, Diëlli i drëjtesise. Perandaj, te gjithe në lakuriqte 
prëj Adamit ëni t ’a vëshim qe te ngrohëmi. Së mbulëse 
per te çvëshurit dhë drite per te ërresuarit ardhë, u-dukë, 
6 drit’ ë paaferuarshmë.

Gjitbe sot te 6teiIë Jënarit lusim Epifanin’ ë Shënte tc Zotit 
dhë Përendise dhë Shpetimtarit tonc jesu Krisht.

Paste lavdi e pushtët ne jëte te jëtevë. Arnen.

VII. Diëmat piëtoze, qe kuvenduan m ë furren ë ziarrit, 
i ruajti pa pesuar dëm nje frymc prëj vësë qc versheb 
lëntë dhë zbritja ë .Engjellit te pcrcndishme. Perandaj, 
te vësuar rie flagc, dukë perhimar kendonin : I penni- 
hymnuar Zot dhë Përendi ë Atervë, i bëkuar jë.

VII. Flagesoj më vale krëret ë drangojvë ay qe zbuti 
flagen flutur te furres më diëmat, dhë lau tëre miëgullen 
ë çfrënuar te mekatit më vësen ë Shpirtit.

VIII. Nje myshtër te çuditshim rrëfëu furra ë Baby- 
lones qe buroj vëse; së ner valat ë tij kish per te pritur 
Jordani ziarr te palendeshm dhë per te mbuluar Kriëtarin 
qe pagezohëj truperisht; te cilin ë bëkojne popujte dhë 
ë permilartesojne me gjithe jëtet.
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VIII. E lire bëhët kriesa, dhë bij dritë te ërresuarit 
mëpare. Vëtem renkon krëj’ i ërresires. Tani lë t ’a bekoje 
nxëhterisht shkaketarin tëresi’ ë kombëvë qe ish më 
pare ë miëre.

KËNGA IX.

Madheshto, 6 shpirti im, më te ndërçimën së ushterite siper.

IX. Asnje gjuhe s' di si te te levdoje pas'vlëres; dhë 
vërtikohët dhë mendja ë permiboteshme si te te hymnoje 
6 Hyjlindesë; po, dukë qëne ë mire, prit bësen; së ë di 
mallin.tone. te përendishme; së ti jë mprojtësh’ ë te 
Krishtëreve, dhë ty po madhështojme.

Madheshto, 6 shpirti im, atë qe ardhi te pagczohët ne Jordan.

0 David, ëja shpirterisht prane te ndriçuarvë dhë 
kendo; tani ejani të Përendia më bëse, dhë ndriçoliuni. 
Ky i varferi thirri Adamin ë rëne; së atë ë degjoj Zoti 
ner valat ë Jordanit, dhë ë perscriti te prishurin.

Madheshto, 6 shpirti im, ata qa lypi pagezini prcj Parerendesit.

Isaia thote; Lahuni dhc spastrohuni, largoni ligesite 
nga faq’ ë Zotit; ata qe kane ëtjë per uje shkoni të uj’ ë 
gjalle. Së Krishti do te sperkate uje qe perserit ner ata 
qe i rëndin prane më bëse, dhë i pagezon më Shpirt per 
jëten ë pamplakur.

Madheshto, 6 shpirti im, atë qe u-deshmua prëj zërit ateror.

Lë te mbahëmi, 6 bësnike, më hirin dhë më shilen. 
Së sikunder ikne përnikun Hëbrëjteqemoti,dykë gjake-
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suar prakun, keshtu dhë per nëvë kio lanjetorë ë hyjesh- 
më ë perlindjës do te jëte ëxodikë; s’andëjmi kemi.per t'e 
pare dhë dritën ë papërenduar te Trinise.

Tiater Kariun.

Sot i unf kryët Zoti dores se Parerëndesit.

O çudira te lindjës s’ atë permi mendjë, 6 Nusë ë 
qashter, Nën’ ë bëkuar ! Më te cilen si fituam shpetim 
te plotte, te kendojme siç mëriton, dykë te siëllur, si 
dhurate per mirebërjen, hymnë perhirimi.

Sot Joani pagezon Zotin ner valat ë Jordanit.

0 çudira te lindjës...
Lavdi. — Madheshtd, 6 shpirti im, pushtëlin ë Hynise se tri- 

qënurshmë dhë $e pandare.

1 dime ato qe i’u-rrefyën-Moisiut më fërren si te vëpe- 
ruUra pas rëgullash te huaja; së ashtushpetoj Virgjerësha 
ë skuqur, kur lindi mirebëresin dritesjëlles, i cili u-prit 
ner valat ë Jordanit.

Tani. — Madheshto, 6 shpirti im, ate qe na shpetoj prëj mall- 
lcimit.

E lyën dykë perfëktuar natyren njërezorë, 6 Mbrët 
i paniseshinf, dykë ë spastruar më kungimin ë Shpirtit 
dhë valat ë kulluara; dhë triumfovë permi fuqine kryë- 
larte t' ërresires, te cilen tani na ë kembëvë më jëte te 
pafuntmë.

/CBRiTESORli ; Asnfe gfuhe dhe 0 ' çudfrq te lindfës,

174
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Dergimesorë.

Pas : Epeskëpsato imas.

Na u-çfaq Shpetimtari, hiri dhë ë vertëta, ner valat 
ë Jordanit dhë ndriçoj ata qe flinin n’ erresire dhë ne 
hië; së ardhi ë u-duk drit’ ë paafruarshmë.

LAVDEKIMË.

TINGELL I.

Drite prëj dritë shkelqëu ne bote Krishti Përendia 
jone qe u-fanës; ati, 6 popuj, lë t ’ i falëmi.

Si te te ndërojme, 6 Krisht, si te ka hië, në sherbetoret 
ty Zotin? Së na perseritë ner ujerat te gjithe në.

Ti, 6 Shpetimtari yne, kur u-pagezovë ne Jordan, 
shenterovë valat, i dorevëne prëj pellëmbes se sherbe- 
torit dhë dykë sheruar pesimët ë botes. I math eshte 
myshtëri i ëkonomise s ’ atë. O Zot nj ëridashes, lavdi me ty.

Drita ë vertëte u-çfaq dhë u fal ndriçim te gjithevë. 
Pagezohët mëmë Krishti qe eshte pertëj ç'do paqesië; 
hëth shenterimin të uja, dhë bëhët spastrim’ i shpirtëvë 
tona; fënomëni eshte i dhëshme, po noumëni eshte 
permi qiëjte; më larjë shpetim, më uje shpirt, më 
zhytjë ne uje bëhët ngjitja jone të Përendia. Te çudi- 
çimë jane vëprat ë tua, 6 Zot, lavdi me ty.

Ay qe vësh qiëllin më rë, peshtillct sot më valat ë 
Jordanit, dhë mbaron paqesimin t ’im, ay qe ngrë mek- 
atin ë botes; dhë prëj Shpirtit lartazi deshmohët si Bir 
i vëtemlindur i Atit te Larte; ati lë t ’ i therrësim;
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O Krisht Përendia jone, qe u-fanësë dhë na shpetovë, 
lavdi me ty.

LAVDI. — TINGELL II.

U-rrëthovë më ujerat ë Jordanit, ti qe vishësh më 
driten si robe; dhë i unjë kryët Parerëndesit, ti qe matë 
qiëllin më pellëmbe, qe t’a kthësh boten nga rrëjtja dhë 
te shpetosh shpirtët tona.

TANI. — TINGELL T. 11.

Sot Krishti ardhi ne Jordan per t ’ u-pagezuar. Sot 
Joani prëk kryët ë Zotit. Fuqit’ ë qiëjvë u-shtankne, 
dykë shikuar myshtërin ë mahniçim. Dëti pa dhë iku, 
Jordani dykë shikuar kthëhëj prape. Dhë në te ndriçua- 
rit therrësim; Lavdi Përendise qe u-fanës dhë u-pa mi 
dhët ë ndriço j boten.

Doxologji c Madhë. Ne Jordan hur pagezoheshe, 6 Zot.

SHERBËSA Ë MËSHES.

Shpeto-na, 6 i Bir’ i Përcndise, qe u-pagezovë prëj 
Joanit ne Jordan...

'l'ropar Ne joydan kur pagezoheshe...

Ne Hyrjc :

I bëkuar esht’ ay qe vjën mc ëmerin ë Zotit. Përendia 
eshte Zoti dhë u-çfaq ner në. Shpeto-na, 6 i Bir i Përen- 
dise, qe u-pagezovë prëj Joanit ne Jordan...

Shiojrtore : « U-çfaqë sot me gjithe boten «... (Shih 
ne Mengjëst.)
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Nc vcnt tc Trishcntit:

Sa u-pagezuat me Krishtin, më Krishtin u-vështe. 
Alleluia.

APOSTULL.

I bekuar esht’ ay qe vjen me emerin e Zotit. Lavderoni Zotin, 
së esht ’ i mire.

Kendimi prëj 'Lëtres se Paulit të Titua.

Bir Tito, u-çfaq hir’ i Përenclise, i shpetimçim per 
gjithe njërezit; i cili na areson qe, dykë mohuar pa- 
bësine dhë deshirat ë boteshme, te rrojme me ketë 
shëkull urtesisht, drëjtesisht. dhë më bëse, dykë pritur 
shprësen ë lumur dhë çfaqjën ë lavdise se Përenclise se 
Madhë dhë Shpetimtarit tone Jësu Krisht; i cili dha 
vëtën ë tij per në, qe te na çperblëje prëj ç’do paligjesië 
clhë te qerojc, per vëtën ë tij nje popull te zgjëdhur qe 
ka zëll per vëpra te mira. Dhë kur u-çfaq miresia dhë 
njëridashja ë Shpetimtarit tone Përendi, jo nga vëprat 
ë drëjta qe bëme në, po nga meshir’ ë tij, na shpetoj më 
banje perlindjëjë dhë perseritjëjë Shpirti Shënt, prëj te 
cilit dërdhi mi në pasurisht më anen ë Jesvi Krisht.it, 
Shpetimtarit. tone; qe, te drëjtesuar më hirin ë tij, te 
bëhëmi më slvprëse trashegimtare te jëtes s’amëshuar.

IJNGJILL (p a s  M a t t h e u t ).

M’ atë kohe, vjën Jësuj prëj Galilëse ne Jordan të 
Joani, qe te pagezohëj prëj tij. Po ky ë perndalontë, dykë 
thëne; Une kam nëvoje te pagezohëm prëj tëjë, dhë ti

16
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vjën të mua? Dhë u-pergjëq Jësuj ë i tha; Lë tani; së 
keshtu na ka hië te mbushim ç’do drëjtesi. Ahërë ëla. 
Dhë si u-pagezua Jësuj, dolli më nje hëre prëj ujit; dhë 
ja ku i’ u-hapne qiëjte dhë pa shpirtin ë Përendise te 
zbrëse si pullump dhë te vije mi ’të. Dhë ja nje zë prëj 
qiëjvë, qe thështë; Ky eshte im-Bir i dashur, i cili me 
pelqeu.

Ne Vëçan Tëreshënten, thuhët: O çudira te lindjës...

Kungatorë.

U-çfaq hir’ i Përendise, i shpetimçim per gjithe një- 
rezit.

Ne vent. te Pcmie. driten, thuhet ; Ne Jordan.
7. — Mblëdhja ë te ndërçimit, të lavderuar Profët, Pare- 

rëndes dhë Pagezor Joan.

Mbrëmesorë.

Ne Thirrtorët, thuhën tri te Mbrëmesorës se Madhë dhë 
keto tri. :

Pas : Panëfimi Martirës.

O Parerëndes i lavderuar i Krishtit, Pagezor i hyjesh- 
me, dykë te himeruar më bëse, Krishtin lavderojme, 
qe te unji kryët. ne Jordan dhe shenteroj natyren ë 
njëresvë; të ay pra nermjëto t ’ u fale shpirtëvë tona 
paqën dhë perdellimin ë math.

E pë lart lavdin’ ë Atit te patrëguar, 6 i urtë Parerën- 
des Joan, dhë Birin ne uje; pë dhë Shpirtin qe zbriti si 
pullump, qe paqeson dhë ndriçon anet ë dhëut. Perandaj
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dykë te kenduar si te nisjuar te Trinise, ndërojme panai- 
rin tënt te hyjeshme.

I forcuar me 'hirin ë hyjeshme te Krishtit, Pagezor 
dhë Parerëndes, ti na trëgove Qëngjin, qe ngrë gjithe 
mekatët ë botes dhë i ngjitë sot pas dy dishëpuj; ati 
lutu-i t ’ u dhuroje shpirtëvë tona paqën dhë perdellimin 
ë math.

LAVDI. — TINGELL T. II.

Kandil i mishter, Parerëndes i Shpetimtarit, lastarim 
bëronjë, rniku i birit te Virgjerëshes, te cilit i’u-falë kur 
kercëu ne bark dhë ë pagezovë ner ujerat ë Jordanit, të 
ay nermjëto, te lutëmi, 6 Profët, te shkapojme shqotat 
ë aviteshmë.

Tani: — Fiala Përendt u-çfaq më trup (Shih ne Mengjes të 
Ujit te Bekuar). Hyrje, Drite gazmorë.

PAREVARK. — TINGELL I RËNDE.

Përendia jone eshte ne qiëll ë ne dhë; te gjitha sa 
dëshi Zoti i bëri.

Nc. P asvarg jët keto.

P a s : « Jidhokas sim iosin . »

Kur te pa, 6 Zot, Parerëndesi Joan te vëjë të ay, 
11-çudit dhë si sherbetor mirenjohes therristë më frike; 
Ç’ eshte kio perunjesi, 6 Shpetimtar? ç’ eshte kio varferi, 
më te cilen jë vëshur? Ti, dykë u-vëshur si njëri nga 
pasuri’ ë miresise, ë ngritë njërin’ ë permbysur si meshire- 
plot.
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Vark. — D ë t i  p d  dhë ik u . . .

Eja sot, u-pergjëq Shpetimtar’ i te gjithevë, sherbë-me 
më frike së po cëlëbroj nje myshtër, dhë mos kij frike, 6 
Parerëndes; së, per te perseritur Adamin ë dermuar prëj 
mekati, pagezohëm si njëri të ujerat ë Jordanit, ne te 
cilat me shëh sot, mua te pamolepsurin nga natyra.

Vark. — Ç ’ esh te , 6 dë t, dhë ih ë ...

Cili prëj dhëlindurvë pa Diëllin te çperlahët? u-per- 
gjëq Joani, dhë atë qe vësh qiëllin më rë te çvishët i 
tëre, dhë krijëtarin ë burimëvë dhë te lumejvë te hyje 
nerujerat? Çuditëm per ëkonomine tëndë te patrëguar, 
5 Zot. Mos ë rendo sherbetorin tënt më porosira te fri- 
keshmë.

LAVDI. TINGELL IV.

vSi dashamir i Shpirtit dhë dallendryshë hyjfolesë ë 
hirit, parelëçitë madherisht, 6 Parerëndes, ëkonomin’ 
ë Mbrëtit, i cili lindi më shkelqim prëj se Kulluares të 
gjindja ë njëresvë per t ’a perseritur, dykë larguar 
fundin ë zakonëvë te liga dhë dykë drëjtuar zemrat ë 
atyrëvë qe pagezoheshin më pendim te kapin jëtcn ë 
amëshuar, 6 i lumur i ndriçuar i Përendise.

Tani.

Eni te imitojme virgjerëshat ë urta;ëni t ’i dalim per- 
para Zotit qe u-fanës; së ardhi si dhënterr të Joani. 
Jordani kur te pa, u-tremp ë qendroj; Joani po ther- 
ristë; Nuk guxoj te prëk kryët ë pavdëkur; Shpirti
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zbristë më forme pullumbi per te bëkuar ujerat dhë nje 
zë u-degjua prëj qiëllit; Ky eshte im-Bir i dashur, i cili 
ardhi ne bote per te ’shpetuar gjindjën ë njëresvë. 
O Zot, lavdi me ty.

Perleshorë : E se krëmtes, pastaj 6 Parerëndesit: 

TINGELL II.

• Kujtim’ i te drëjtit më levdata, po ty te miafton 
deshmim’ i Zotit, 6 Parerëndes. Së u-trëgovë më te 
vertëte më i ndëruar së Profëtet, lcur u-vlëresovë te 
pagezosh ner valat te lëçiturin. Perandaj, si u-perpoqë 
per te vertëten, më gas u lajmerovë dhë atyrë qe ishin 
ne Fërr së u-çfaq më trup Përendia qe ngrë mekatin ë 
botes dhë na fal perdellimin ë math',

Pasta j prape e se Kremtës dhë Perleshim.

MENGJËS.

Zbritesorë vëtem te dytat, Madheshtimë, dhë Kënga IX. 
Zbritesorë : O çudira te lindjës.

Dergimcsorë.

Pas : Gynekës akutisthitë.

Zoti te lëçiti Profët, më tc larte së Profëtet dhe më 
tc math së gjithe te lindurit prëj grash. Së pë Krishtin 
më trup, qe ë lajmeruan gjithe profëtet dhë ligja dhë, 
dykë ë pagezuar, u-trëgovë më i vënëruar së te gjithe.

Dhë ë Epifanise : Na u-çfaq Shpetimtari.
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LAVDERIMË.

Kendohën ato t ’ Epifanise.

LAVDI. — TINGELL T. II.

Lajmetar dollë prëj gjiri shtërpanik, 6 Pagezor, dhë 
qe prëj shpergijvë banovë shlcrëtetiren; dhë u-trëgovë 
shila ë gjithe profëteve. Së atë qe ata ë pane më shume 
mënyra dhë parelëçitne ënigmerisht, ti u-vlëresovë t ’a 
pagezosh ne Jordan. Dhë degjovë zërin ateror, prëj 
qiëllit, qe deshmontë Birerin' ë tij. Dhë Shpirtin ë pë 
me forme pullumbi, qe hiqtë zërin mi te pagezuarin. Po, 
6 më i larti së gjithe profëtet, mos pusho se nermjëtuari 
per në qe po mbajme bëserisht kujtimin tënt.

Tani : Sot Krishti ardhi ne jordan per t’ u-pagezuar (Shih tc 
Lavderimët ë Epifanise). Doxologji c Madhë. No Jordan.

MËSHE.

Antifonët ë Epifanise, Ne jordan, Hyrtorë c Epifanisc, 
Ne Jordan, pastaj, Kujtim’i te drëjtit; Shkurtorë .e Epifanise. 
Sa. u-pagezuat nic Krishtin.

APOSTULL (Prej A kteve t ’ Apostujve).

M’ato dite, knr që Apolloj... (Shih ië Or’ e 'Frëie.)

UNGJILL (pas Joanit).

M’ atë kohe, shëh Joani Jësune qe vintë të ay, dhë 
thote; Ja Qëngj' i Përendise, qe ngrë mekatin ë botes. 
Ky eshte ay, per te cilin une thashe; Prapa mëjë vjën
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nje njeri, i cili eshte perpara mëjë; së ish më pare së une. 
Dhë une nuk ë njihja; po qe te çfaqët të Israëli, perandaj 
ërdha une dykë pagezuar më ujen. Dhë deshmoj Joani 
dykë thëne së; Pashe Shpirtin qe zbriti si pullump prëj 
qiëllit dhë mbëti mi ’të. Dhë unenuk ë njihja;po ay qe 
me dergoj te pagezoj më ujen ay me tha; Mi cilin te 
shikosh te zbrëse Shpirti dhë te mbëtët mi ’të, ay eshte 
qe pagëzon më Shpirt Shënt. Dhe une pashe clhe deshmo- 
va, dhë ky eshte i-Bir ’ i Përendise.

Ne Vëçan Tëreshënten, thuaj : Sot Joani pagezon Zotin ney 
valat ë Jordanit.

O çudira te lindjës...
Kungatorc :

Per kujtim te perjëteshme do te jëte i drëjti.

E  DIELA PAS EPIFANISE.

APOSTULL.
Arthte, 6 Zot, mesliira jote mi ne.
Ngcizellohuni, 6 te drejte, mc Zotin.
Kendimi prej T,ctre.s sc Paulit uev Efesianet.

Vellëzer, sicilitdo prëj nësh i eshte dhëne hiri pas 
mases së dhurates se Krishtit. Perandaj thote; Si u- 
ngjit lart, roberoj roberine dhë u dha porosira njëresvë. 
Edhë së u-ngjit ç’ ështe, vëç së dhë zbriti me pare ne 
më te poshtmët ane te dhëut? Ay qe zbriti ay eshte 
dhë qe u-ngjit permi gjithe qiëjte qe te mbushe te gjitha.
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Dhë ay ca i beri Apostuj, ca Profëter, ca Ungjillore, ca 
Barij dhë Miështer, per trajtimin ë Shentorevë, per 
vëpre sherbësë, per ndertimin ë trupit te Krishtit, gjër 
sa t ’ arrijme të njesia ë bëses dhë të njohja ë Birit te 
Përendise, si burre perfëkt, ne mase te moshes se plote- 
simit te Krishtit.

UNGJILL (p a s  M a t t h e u t ).

M’ atë kohe, kur degjoj Jësuj së Joani u-rrështua, 
shkoj ne Galilë, dhë si la Nazarëtin, ardhi ë banoj ne 
Kapërnaum qe ështe anes dëtit, ne kufirët ë Zabulonit 
clhë te Nëfthalëmit. Qe te mbushët ë folura më anen ë 
Profëtit Isaia, qe thote; Dhëu Zabulon, ë dhëu Nëf- 
thalëm, udhes- dëtit, pertëj Jordanit, Galilë ë Gjëntilevë; 
popullit qe rrintë n’ erresire pa drite te madhë, dhë 
atyrëvë qe rrijin të vendi dhë hiëja ë vdëkjës u lindi drite. 
Q’ahërë nisi Jësuj te lëçite ë te thote; Pënclohuni; së 
u-aferua mbrëteri’ ë qiëjvë.

8. — Domnika oshcnarë. Gjërcj Ilozëviti.
9. - Polyeuki ctcshmori.
10. — Grcgor, pëslikop i Nysses. Domëtian pëshkcp i Mëli- 

tcnes.
11. — Thëodos Kënobiarku.
12. — Tatiana Deshmore.
13. — Hërmyl dhë Stratonilc deshmore.
14. — Aterit oshenare qe u-vrane ne Sina dhë ne Raitha.
16. — Falja ë Vargojt te çemuar t’Apostull Piëtrit.
17. — Andon’ i Math oshenar dhë Hyjprures.
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PERLESHORË. — TINGELL IV.

185

Zëllotin Elia dykë imituar ner mënyrat, dhë Page- 
zorit dykë i vajtur pas ner rugat ë drëjta, 6 Ate Andon, 
u-bërë kolonizor i shlcrëtetires dhë mpshtëtë boten më 
urimët ë tua. Perandaj nermjëto të Krishti Përendia te 
shpetohën shpirtët tona.

18. — Athanas ë Kyrill, Patriket ë Alëxandrise.

PERLESPIORË. — TINGELL III.

Si shkelqyët më vëpra Orthodoxië, dhë shuat gjithe 
bësat ë liga, mundes tropëprures u-trëguat; i pasuruat te 
gjitha më piëtët, kishen ë stoliste madherisht, dhë mëri- 
tuat te gjëni Krishtin Përendine, qe u fal te gjithevë 
perdellimin ë math.

19. — Malcar Egyptasi. Arsën’ i Korfuzit. Mark Eugëniku, 
mëtropolit i Efëses.

20. — Efthim’ i Math oshenar dhë Hyjprures.

PERLESHORË. — TINGELL IV.

Gezohu, 6 shkrëtetire, qe nuke lint dhë defrë ti qe 
nuke dhëmp; së t ’ i shumoj diëmat njëriu i deshiravë 
te Shpirtit, dykë i mbiëllur më piëtët, dykë i ritur më 
vëtembajtje ne perfëkte virtytësh. Më hitjët ë.tij, 6 
Krisht Përendi, shpeto shpirtët tona.

21. — Maxim Konfesori. Ncofyt deshmori.
22. — Apostull Timothëu. Anastas Përsiani.
23. — Klëmënt’ i Angores. Agathangël deslimori.
24. — Xënia oshenarë.
25. — Grëgor Thëologu, kryëpëshkop i Kostantinopojes.
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PERLESHORË. — TINGELL I.

Fyëlli baritor i thëologise s’atë mundi trumbëtat ë 
oratorevë; së, më qe kerkovë thëllesirat ë mendjës, t' u- 
shtuan dhë bukurit’ ë fiales. Po nermjëto të Krishti 
Përendia, 6 Ate Grëgor, te shpetohën shpirtët tona.

26. — Xënofon oshenari dhë shoket ë tij.
27. — Ngritja ë lipsanëvë te Joan Gojartit. (Shih Perles- 

horën ë tij, 13 Viështe III.)
28. — Efraim Syriani.
29. — Ngritja ë lipsanëvë t’ Ignat Hyjpruresit.

30. —  T re K r y e pr ift ijt e , B asil’ 1 Math/ Grëgor T iiëo-
I.OGU DHË jO A N  G o jA R T I .

m e n g j ë s .

Pas Përendia eshte Zoti, Perlesliorja :

TINGELL I.

Te trë yjt’ ë medhëj te Hynise se Tridiëlleshmë qe
ndriçuan boten më rëzë dogmash te hyjeshme, lumenjte 
mialterjëdhes te urtesise qe vaditne tëre kriësen më 
çurka hyjnjojtjëjë, Basiiin ë Math dhë Grëgor Thëologim
më Joan’ ë lavderuar më gojen ë fjale-arteshmë, te
gjithe desherimtaret ë fialevë te tyrë te mblëdhur më 
hymnë lë t ’ i ndërojme; së ata tc Trinia per nëve lutën 
gjithenjë.

'JTATER. — TINGELL IV.

Si te njemënyreshme më Apostujte dhë Miështerit ë
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botes, nermjëtoni të Zot’ i gjithesise t ’ i fale paqën 
gjithe botes dhë shpirtëvë tona perdellimin ë math.

« Qe prej dialerise s’ ime »...
Parevark :

Prifterit ë tu, 6 Zot, do te vishën më drëjtesi.
V a r k . —  Goja imë do te flase urtesi..

UNGJILL I MENGJËZIT.

(Shih Ungjillin ë Mëshes se Shen-Spiridonit, 12 Dhjëtor.) 
Psalm 51 pa zë. — Lavdi : « Më nermjëtimët ë Mesonjesvë ». 

Tani : « Më nermjëtimët ë Hyjlindesës ».
Perdellyës, perdellë-me...

TINGELL T. II.

U-perdërth hiri ner buzet tuaja, d Ater oshenare; 
dhë u-trëguat Barij te Kishes se Krishtit, dykë mesuar 
dhënt’ ë aresyshmë te besojne Trinin’ ë bashkeqënur- 
shmë me nje Hyni.

Zbritesorë : Mi burimin 6 avushavë. « Mc te nderçimcn », 
Kënga IX.

Dcrgimcsorë.

Enet ë drit.es, shkrëptimët ë shlcelqyëra, Basilin ë 
Math, Grëgor Thëologun, dhë Joan -Gojartin lë. t ’ i 
Ievdojme te gjithe.

O Hyni ë njëshmë, Ati, Biri, ë Shpirti, më lutjët ë 
Basilit, Grëgorit dhë Joanit dhe Hyjlindesës Mari, mos 
u-ndafsha prëj lavdise s’atë.

Pyrk i qendisur më ar, qytët i dymbedhjëtemureshme,
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6 fron qe pikon diëll, kathëdra ë mbrëtit, 6 çudi ë pakup- 
tuarshmë, si i ëp qumesht Zotit.

LAVDERIMË. — TINGELL II.

Më ç’ kurore lavdië t ’i kurorezojme Miështerit? te 
ndaret nga trupët, po te bashkuarit nga Shpirti, mproj- 
tesit ë Hyjpruresvë, sherbetoret ë njenumurte te Tri- 
nise, yjt’ ë botes qe shkelqëjne, kollonat ë Kishes, te 
cilet i kurorezon si mundes më kurore lavdië Krishti 
Përendia jone qe ka perdellimin ë math.

Më ç’ bukurira këngesh t ’ i peshtiëllim Hyjpruresit? 
nxënesit ë qiëllit dhë leçitesit ë Orthodoxise, Thëologet 
ë thiështe, Basilin ë Math, Grëgorin Thëolog dhë Joan 
Gojartin; te cilet i lavderoj Trinia siç u kish hië, Zoti qe 
ka perdellimin ë math.

Më ç’ fiale ënkomirash t ’ i levdojme kryëpriftijte? 
isapostujte nga hiri, dhë te njendërçimit. nga dhuratat, 
thëmëlojsit ë piëtëtit, shpetimtaret dhë udhehëqesit: më 
fiale ë më pune, barijte më bëse si Krishti, engjejt’ c 
dhëshme, njërezit qiëllore; te cilet i ndëroj Krislvti, 
Zot’ i lavdise, qe ka perdellimin ë matli.

Më ç’ kurore lavdië t ’ a kurorezojme Gojartin, Basilin 
dhë Grëgorin? ënet ë ndëruara te Shpirt.it, luftetaret ë 
forte te bëses, shtyllat ë Kishcs, mpshtëtjën ë bësnikevë, 
ngushellimin ë gjithe mekatarevë, burimët qe burojne 
çurka, nga te cilat marim dhë embelsohëmi, dykë lypur 
ndjëse fajësh per shpirtët dhë perdellimin ë math.
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LAVDI. —  T IN G E L L  II.

Sot shpirtët ë dhëlindurvë lartesohën prëj dhëut, dhë 
bëhën qiëllore ne kujtim te Shentorevë; së portat ë 
qiëjvë hapën dhë na bëhën te njohura gjërat ë Zotit. 
Fialet leçitin fialet, dhë gjuherat lcendojne çudirat; dhë 
në i therrësim Shpetimtarit; Lavdi ty Krishtit Përen- 
dise; së më anen ë ketyrë ardhi paqa të bësniket.

Tani.

Sot Krishti sillët ne Kishe si foshnje. Sot vihët nene 
ligjen ay qe i dha ligjen Moisiut. Ushterit’ ë Engjejvë 
11-çuditne, kur pane te mbahët ne peqi te nje plaku ay 
qe permban gjithesine. Symëoni, plot më piëtët ë gas, 
therristë; Tani perlesho-me, 6 Shpetimtar, prëj jëtes 
se perkoheshmë të jëta ë pamplakur; së te pashe dhë 
m’ u-bë zemra.

D oxolcgji 6 M adhe. Perleshore : S i  te n jem en yre sh m e .

MËSHE.

Shpeto-na, 6 i Bir’ i Perendise, i çuditeshmi ner Shen- 
toret...

T ropare  : Te trë y j i ’ ë, m e d h ë j , e S h en tit te  Kishes, S hkurto re  e 
’Perhas jes (Shili më pas).

APOSTULL.

Ne të re  dhëne dolli fial’ ë ty rë .
Q iëjte trëgojne lavdi Përendië.
K endim i prëj Lëtres se P a u lit n e r H ëbrëjte.
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Vellëzer, binduni... (Shih ië Mësha ë Shen-Kollit, 
6 Dhjëtor.)

UNGJILL (p a s  M a t t h e u t ).

U tha Zoti nxënesvë te tij; Ju jini drit’ ë botës;.. 
(Shihi Viështe II , E Diël’ ë Shent-Atervë.)

Ne Vëçan, th u h e i : T e k a  hië.

K ungatorë.

Ne tëre dhëne dolli fial’ ë tyrë.
31. —  K yr ë Jo an  A nargjëndet.



SHKURT
1. — Parekremt’ e Perhasjes. Tryfon deshmori.
2. — Perhasja e Zotit tone Jesu K risht.

MENGJËS.

Pas P ë re n d ia  eshte Z o ti, tluiliet Perleshorja :

TINGELL I.

Gezoju, 6 Hyjlindesë Virgjerëshe hireplotë, së prëj 
tëjë lindi ICrishti Përendia jone, diëll’ i drëjtesise, qe 
ndriçonata qe ndodhën n’ ërresire. Gezoju dhë ti, 6 Plak i 
drëjte, qe pritë ne peqi çlirimtarin ë shpirtëvë tona, 
qe na fal ngjalljën (tri hëre).

« Qc prej dialerise s ’ime. « Parevark :

' Do t ’a kuj'toj ëmerin t.ent brës pas brëzi.

U N G jlL L ’ I MENGJËZIT.

Pas Lukajt.

M’ atë kohe, ish ne Jërusalem nje njëri, q’ ë kish 
ëmerin Symëon; dhë ky njëri ish i drëjte dhë dëvot, 
dykë pritur ngushellimin ë Israëlit; dhë Shpirti Shënt 
ish mi ’të. Dhë i ish rëvëluar prëj Shpirtit Shënt te mQS 
shohe vdëkjë, para së te shohe Krishtin ë Zotit. Dhë 
ardhi më anen ë Shpirtit ne Shenterorë; dhë kur ë prune 
brenda prinderit dialin Jësu qe te bënin per ’të pas zako- 
nit te ligjes, ay ë priti ne peqi te tij; dhë bëlcoj Përendine
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c tha; Tani perleslio-c shcrbetorin tcnt, 6 Zot, mc paqc; 
së syt’ ë mi pane shpetimin tënt, qe prëgatitë perpara 
faqës se gjithe popujvë; drite per ndriçim paganesh dhë 
lavdi te popullit tënt Israël.

Psalm 51 pa zë. Lavdt ë Tani : M ë  n erm jë tim ë t ë H y jlin d e s ë s .  
P erd e llyë s , perdellë-n ie  :

TINGELL T. II.

Lë te hapët port’ ë qiëllit sot; së Fiala ë paniseshmë ë 
Atit, dykë marre nisjë te koheshmë, pa u-larguar prëj 
Hynise, sillët dykë dashur të tëmpulli i ligjes prëj Vir- 
gjerëshes si foshnje dyzët ditesh; dhë ketë ë prët ne 
peqi Plaku, dykë i thirrur sherbetori Zotit; Perlesho; së 
syt’ ë mi pane shpetimin tënt. O Zot, qe ardhë ne bote 
per te shpetuar gjindjën ë njëresvë, lavdi me ty.

H ER SO N  AVYSSOTOKON. T IN G E L L  III.

I. Mi burrimin ë avushavë u-ngrit nje hëre diëlli si me 
fushe ugar; së uja qendroj me te dyja anet si mur per 
popullin qe shkoj me këmbe ne dët dhë kendoj më 
menyre te pelqyër per Përendine : Lë t ’ i kendojme Zotit, 
se u-lavderua lavderisht.

III. O Zot, mpshtëtja ë atyrë qe kane bësim me ty, 
mpshtët-ë kishen, te cilen ë zapetovë më gjakun tënt 
te çemuar.

IV. I mbuloj qiëjte virtyti yt, 6 Krisht; së kur lindë 
prëj arkes se shenterimit tënt , Mëmes s’ ate se pacinuar, 
u-dukë të tëmpull’ i lavdise s’ atë si foshnje ë mbajtur
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ne peqi; dhë u-mbushne te gjitha më lavdine tëndë.
V. Kur pa Isaia symbolerisht me fron te larte Përen- 

dine më Engjej lavdië pas, thirri : Miëri une; së pareshe- 
kova Përendine qe trupezohët dhë zoteron mi driten ë 
papërenduar dhë mi paqjën.

VI. Kur pa plaku më sy shpetimin qe u ërdhi popuj vë, 
te thirri: O Krisht, ti jë Përendia imë prëj Përendië.

VII. Ty, qe vësovë me ziarrt Diëmte qe thëologjisne, 
dhë ndenjë të Virgjerësha ë pacinuar, Fialen Përendi 
hymnojme, dukë kenduar më piëtët : I bëkuar jë, 6 
Përendi ë Atervë tane.

VIII. Kur u-hodhe ne ziarr te paduruar dialoshet, 
qe ishin te paret ne 'hyjndërim, dhë nuke pesuan dëm 
nga flaga, kendonin hymnë te përendishme : Bëkoni 
Zotin, gjithe vëprat ë Zotit, dhë ë permilartesoni me 
gjithe jëtet.

M ADHKSHTIM Ë.

N uk do mcrrct' kurre vc.sh, as prëj Engjcjsh as prej nësh, 
ajo qc po ngjan tc ty, N ën’c virgjcr Shen-Mart.

Zotin priti ne peqi, p laku i shente Symëon, Zotin c kanunëvë, 
k rijëtarin  hireplot.

K rijë tari desheroj, per A dam in hir, shpetim , dhë banoj të 
gjiri yt, 6 ë Virgjer Q ashteri.

G jithe gjindj’ e njëresvë, 6 Mari, t.e lumeron, dhë më bëse te 
levdon, ty , o N ën’ ë Përendiis.

Eni, shihni Zotin K rish t, k rijë ta rin  ë gjithsiis, q ’ ë m ban 
plaku Symëon, ne peqi të  K isha sot.

Shtië syrin tën t mi dhë, nxier tym , term ët ë zë; dhë si sOt 
nje plalc te mban, nje i th in ju r ne peqi?

l 7
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Masha m yshtikore jë, qe thengjillin  Zotin K risht, zure m un’ të 
gjiri y t, Zonj’ e shënte M ariam .

Dëshë dhë u-bërë njeri, i paniseshm i Përendi, dhë ne K ish’ te 
sualle dyzët dite passi lin t.

Passi zbrët prëj qiëjvë, K rijë ta ri Z o t’ i M ath, ne peqi te  tij 
ë p rë t p rif t’ i shënte Symëon.

K ënga IX .

Zot, ndriço-e shp irtin  t ’ im, ëdhc sy t' c tru p it t ’im , qe te  shoh 
ë te  leçit ty  si K rish t dhë Përendi.

IX. Ne ligjen, ne hiën ë ne Shkronjen, ë pame sym- 
bolin në besniket; ç' do mashkull qe hap gjirin esht i 
shente të Përendia; perandaj Fialen ë parelindur, Birin 
ë Atit pa-nisjë, qe lindët i pari prëj Mëmes se pamarrtuar, 
po madheshtojme.

N ën’ ë Virgjer Shen-M ari, si ne Kishe sot po sjëll, foshnjen 
K rish t dhe si i ’a ep Sym ëonit ne peqi ?

Ne ligjen, ne hiën...
Perleshim  tan i te  lyp, k rijë ta ri im  liirplot, së te p ash ’ 6 Zot 

K risht, drita. dhë shpetim i im.

Nje pale turtnj, a dy zoq pullumbash, urdherontë 
kanuni; per te cilet plalcu i hyjeshme dhë Anna, pro- 
fëtësh’ ë urte, Birit te Virgjerëshes, te njëshmit më Atin, 
kur ardhi ne tëmpull, dykë i mëshuar ë madheshtojin.

A të qe m ëshetaret la rt, ë litanesojne më tm ërr, poshte so t 
ë p rë t mi dhë Symëoni ne peqi.

Nje pale turtuj..,
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Lavcli. —  O Trini, mc v e ta  trc  edhe prej natyi'c N je, ru a j sher- 
b e to re t të n t qe bësojnc vëtem  ty .

M’a dhë prape gezimin ë shpetimit t ’im, 6 Krisht; 
therristë Symëoni; prit falesin tënt, të lodhur ne hië, 
prëdikator te ri te nisjuar te hirit, qe te madheshton më 
lavderim.

Tani. —  O H yjlindesë Mari, shprës’ ë te  Kxishtërcvë, nipro-i, 
ruaj, dhë shpeto  g jith ’ a ta  qe sliprëjne me ty .

Anna profëtësha, plak’ ë urte dhë oshenarë, ë lavde- 
rontë Zotin ne tëmpull shëshit shent-hiërisht; dhë 
Hyjlindesën, dykë ë leçitur me gjithe te ndodhurit, ë 
madheshtontë.

Z britesorë :

O H yjlindesë Mari, shp rës’ ë te  K rishtërcvë...

Ne ligjen, ne hiën...
Dergim esorë.

TINGELL m .

Vajti plalcu ne Shehterorë më anen ë Shpirtit Shënt, 
dhë priti ne peqi Zotin ë ligjes, dykë thirrur; Tani per- 
lesho-me prëj vargoj vë te trupit , sikunder thë, me paqe; 
së pashe më sy ndriçimin ë paganevë dhë shpetimin ë 
Israëlit.

L A V D ER IM Ë.
T IN G E L L  IV. —  PA S : ED O K A S SIM IO SIN .

Dykë mbushur ligjen ë shkruar njëridashesi, sillët 
tani ne tëmpull; dhë ë prët ne pcqi plëqerorë plaku 
Symëon, dykë thirrur; Tani perlesho-me per të lumeria
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ë atjëshmë; së te pashe sot, te vëshur më mish'te vdëk- 
shim, Zotin ë jëtes dhë te vdëkjes.

Drite per ndriçim paganesh, shkelqëvë, 6 Zot, i nden- 
jur mi rë te lëhte, diëll' i drëjtesise, dykë plotesuar hiën 
ë ligjes dhë dykë trëguar nisjën ë hirit te ri; perandaj, 
kur te pa Symëoni, thirri; Perlesho-me nga prishja, së te 
pashe sot.

Pa u-ndare ne Hyni prëj gjirit prinderor, u-misherovë, 
siç te pelqëu, u-mbajtë ne peqi te Virgjerëshes, ë u-dhë 
ne duar te Symëonit Hyjprites ti qe permban gjithesine 
më doren tëndë; perandaj thirri më gas; Tani perlesho-ë 
sherbetorin tënt me paqe, së te.pashe, 6 Zot.

LAVDI Ë TANI. — TINGELL T. II.

O Krisht Përendi, qe te pelqëu te ndëhësh diten ë 
sotmë ner duar plëqerishtë, si ne qërë chërubimësh, 
çliro-na dhë në qe te hymnojme nga shtyrani’ ë pasionëvë 
dhc shpeto shpirtët tona.

Doxologji c Maclhe. Perleshorc.

MVSHE.

Shpeto-na, 6 i. Bir’ i Përcndisc, qe u-mbajtë ne peqi 
te Symëonit tc drëjte...

Hyrtorë :

Bëri te njohur Zoti shpetimin ë tij perpara gjithe 
kombëvë. Shpeto-na...

Perleshorë : « Gezohu, 6 Hyjlindesë »...
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SHKURTORË. — TINGELL I.

Ti qe shenterovë gji virgjeror më lindjën tëndë, dhë 
bëkovë duart’ ë Symëonit, siç kish hië, arrivë dhë tani 
dhë na shpetovë, 6 Krisht Perendi. Po paqeso-ë shtëtin 
ner luftera dhë forco-i mbrëterit qe dëshë, 6 i vëtem 
njëridashes.

APOSTULL.

Shpix'ti iirx madheshton Zotin.
Se hodhi syrin mi perunjesin’ ë sherbetorës se tij.
Kendimi prëj Lëtres se Paulit ner Hëbrëjte.

Vellëzer, pa nonje kunderiiale, më i vogeli bëkohët 
prëj më te mirit. Dhë ketu njërezit qe vdësin marrin te 
dhjëtta; po atjë ay qe deshmohët së'rron. Dhë, per te 
thëne keshtu, më anen ë Abrahamit ka qëne dhjëtesuar 
dhë Lëviu qe mërr te dhjëttat; së ish ëdhë të mëz’ i 
t ’ ëtt, kur ë hasi Mëlkisëdëku. Ne ishtë pra perfëkte më 
ane te prifterise Lëvitikë (së populli mori ligjen ne kohe 
te saj), ç’ nëvojë te ngrihëj tiater prift pas urdherit. 
Mëlkisëdëk dhe jo pas urdherit Aaron? Së kur trashfë- 
rohët prifteria, nëvojerisht bëhët dhë trashfërim ligjë. 
Sc ay per te cilin thuhën keto, isbtë prëj tiater farë, prëj 
se ciles asnonje s’ i që afruar afltarit. Së eshte ë çfaqur së 
Zoti yne ka lindur prëj Judes; per te cilen fare Moisiu 
nuke foli gjë per prifteri. Dhë ca më tëper esht’ ë çfaqur, 
ne ngrihët tiater prift pas shembellimit te Mëlkisëdëkut, 
i cili s’ u-bë pas ligjes se porosise se mishit, po pas fuqise
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se jëtes s’amëshuar. Së deshmon; Së ti jë prift per jëte 
pas urdherit Mëlkisëdëk.

UNGJILL (pas  L u k a j t ).

M’ atë kohe, ë prune prinderit dialin Jësu ne Jëru- 
salëm t’ i’a prësëntojne Zotit (sikunder eshte shkruar 
ne ligje te Zotit. Së ç’ do mashkull qe hap gjirin do te 
quhët i shënte të Zoti) dhë t ’ apin thërorë, pas se thënes 
ne ligje te Zotit, nje pale turtuj, a dy zoq pullumbash. 
Dhë ja ku ish ne Jërusalëm nje njëri, q’ ë kish ëmerin 
Symëon; dhë ky njëri ish i drëjte dhë dëvot, dykë pritur 
ngushellimin ë Israëlit; dhë Shpirti Shënt ish mi ’të. 
Dhë i ish rëvëluar prëj Shpirtit Shënt te mos shohe 
vdëkjë, para së te shohe Krishtin ë Zotit. Dhc ardhi më 
anen ë Shpirtit ne Shenterorë; dhë kur ë prune brenda 
prinderit dialin Jësu qe te bënin per ’të pas zakonit te 
ligjes, ay ë priti ne peqi te tij; dhë bëkoj Përendine ë 
tha; Tani perlesho-ë sherbetorin tënt, 6 Zot, me paqe; 
Së syt’ ë mi pane shpetimin tënt, qe prëgatitë perpara 
faqës se gjithe popujvë; drite per ndriçim paganesh dhë 
lavdi te popullit tënt Israël. Dhë Josëfi dhë ë-Ema ishin
dykë u-çuditur mi ato qe u-fole per ’të. Dhë i bëkoj 
Symëoni dhë i tha Marise s’-Emes; ja  ky eshte per 
rëniën dhë ngritjën ë shumevë ne Israël; dhë per shenje 
te kunderfolur (ëdhë nje 'shpate ka per te ndepertuar 
shpirtin tënt vëte) qe te zbulohën mendimët ë shume
zemravë. Dhë ish atjë Anna profëtësha, ë bij’ ë Fanuëlit, 
prëj fares s’ Asërit; kjo, shum’ ë Jashte ne djte, kish rroj-
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tur shtate vjët më burrin pas virgjerise se saj. Dhë kio 
ish ë vë afro tëtedhjët ' ë kater vjëtsh, ë cila nuke largo- 
hëj prëj Shenterorës, dykë u-falur më agjerimë dhë më 
lutjë nat' ë dite. Dhë kjo passi arriu atë ore, lavderontë 
Zotin dhë u flistë per 'të gjithevë saprisnin çperblim ne 
Jërusalëm. Dhë si mbaruan te gjitha pas ligjes se Zotit, 
u-kthyën ne Galilë, ne qytët te tyrë Nazarët. Edhë Diali 
ritëj ë forcohëj ne Shpirt, dykë u-mbushur më urtesi; 
dhë hir Përendië ish mi 'të.

Ne V ë ç a n  : O H y j l i n d e s e  M a r t ,  s h p r ë s ’ ë te K r i s h të r e v ë . . .
N e  l ig je n ,  n e  h ië n . . .

Kungatore.

Kupe shpetimi do te marr, dhë ëmerin ë Zotit do te 
pertherrës.

P a m e  d r i te n .

3. — Symeon Hyjpritesi. Profëtësha Anna.
4. — Isidor Pëlusioti.
5. — Agatha desmorë.
6. — Bukoli, pëshkop i Smyrnes. Foti, Patriku i Kostan- 

tinopojes.
7. — Parthën, peshkop’ i Lanipsakut. Luka oshenari, ne 

Steirl te Hellades.
8. - .. Thëodor Stratëlati, Zaharia Profëti.
9. — Nikëfor deshmori.
10. — Haralamp Hiërodeshmori.

PERLESHORË. — TINGELL IV.

Si shtyll’ ë patronditur ë Kishes se Krishtit dhë 
kandil i ndriçim i gjithe botes, 11-trëgovë, 6 i urte Hara-
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lamp; shkelqëvë ne bote më martirin, dhëprishë ërresiren 
ë idhullavë, 6 i lumur. Perandaj më guxim nermjëto të 
Krishti te shpetohëmi.

ix. — Blas Hierodeshmori. Augusta Thëodora.
12. — Mëlëti, kryëpëshkop ’ i Antiokise.
13. — Martinian oshenari.
14. — Auxënt oshenari.
15. — Onësim Apostulli.
16. — Pamfil deshmori dhë shoket ë tij.
17. — Thëodor Tëroni.
18. — Lëoni, papa i Romes.
19. — Archippi Apostulli.
20. — Lëon, pëshkop’ i Katanes.
21. — Timothëu i Symbolëvë. Eustath, pëshkop’ i Antiokise.
22. — Gjëtja ë lipsanëvë te deshmcrevë te shëntc te Eugënit.
23. — Polykarp, pëshkop’ i Smyrnes.
24. — Gjëtja ë Pare dhë ë Dyte ë krëjt te Çemuar' te Pare- 

rëndesit.
25. — Taras, kryëpëshkop’ i Kostantinopojes.
26. — Porfir, pëshkop i Gazes.
27. — Prokop Konfësori, Dekapoliti.
28. — Basil Konfcsori.
29. —• Kasian oshcnari, Romani.



MARS
1. — Eudolda oshe-deshmorë.
2. — Hësyk deshmori.
3. — Eutrop, Klëonik dhë Basilisk deshmore.
4. — Gërasim, oshenari i Jordanit.
5. — Konon deshmori.
6. — 42 Deshmoret ë Amorit.
7. — Pëshkopet ë Kërsones dhë Hiërodeshmoret Basilë, 

Efraim, Eugën, Kapiton, Aithër, Agathodor, dhë Elpid.
8. — Thëofylakt Konfësori, pëshkop i Nikomëdise.
9. — Dyzët Deshmoret qe deshmuan ne qytët te Sëbastise.

PERLESHORË. — TINGELL IV.

Per lmmdimët ë Shentorevë, qe pesuan per ty, lë te te 
vije këq, 6 Zot, dhë shero-i gjithe dhëmbjët tona, te 
lutëmi, 6 njëridashes.

10. — Kodrat deshmori dhë shokct ë tij.
11. — Sofron, kryëpëshkop’ i Jërusalëmit.
12. — Thëofan Konfësori.
13. — Ngritja ë lipsanëvë tc Nikcforit tc. Kostantinopojes.
14. — Bënëdikt oshenari.
15. — Agapi dhë shtate sholcet ë tij Deshmore.
16. — Sabin deshmori. Kristodul i Patmos.
17. — Alëksi, njëriu i Përendise.
18. — Kyrill, kryëpëshkop’ i Jërusalëmit.
19. — Krysanth dhë Daria, deshmoret.
20. — Aterit oshenare qe u-vrane të monastër’ i Shen- 

Sabbes.
21. — Jakob oshenar Konlcsori.
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22. — Basil hiërodeshmori, prift’ i kishes s’ Angoranevë.
23. — Nilcon osh-deshmori dhë 199 dishëpujt’ ë tij.
24. — Parekrëmt’ ë Ungjillezimit. Artëmon, pëshkop’ 

Sëleukise se Pisidise.
25. —  U ngjillezim i i Zonjes se  P er m ish en te , H v jl in -

DESES DHE GjITHMONVIRGJERES MARl.

MENGJËS.

Pas Përendia eshte Zoti, Perleshorja tri hëre :

TINGELL IV.

Sot eshte krëj’ i shpetimit tone dhë çfaqja ë myshtërit 
te qemoteshme; i Bir’ i Përendise bëhët i Bir’ i Virgje- 
rëshes dhë Gabriëli hirin ungjillezon. Perandaj dhë në 
më atë lë t ’ i thrësim Hyjlindesës; Gezohu, 6 Hirplotë; 
Zoti eshte bashke më ty.

Qe prëj dialeri.se s’ imë. P axevark  ;

Ungjillczoni dite pas ditë shpetimin ë Përendise 
s’ one.

UNGJILL’ I MENGJËZIT.

(Shih të Hyrja ë Shen Marisc, 21 Viështe III). Psalm 51 pa zc. 
T.avdi e Tani : Më nermjëtimët ë Hyjlindesës. Perdellyës, per- 
dellë-me :

TINGELL II.
*

Gabriëli ungjillezon hirplotën sot; Gezohu, 6 Vajze ë 
panuseruar dhë ë pamarrtuar; mos u-çudit per fytyren 
t ’ imë te huaj, as mos kij frike; jam kryë-ëngjelli; gjar- 
peri nje hëre genjëu Even; po tani te ungjillezoj gazin;
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dhc do te mbctesh Virgjercshe dhë do te lindesh Zotin, 
6 ë kulluar.

Zbritesorë :

ANIKSO TO STOMA MU.

I. Do t ’ a çël gojen, dhe do t ’ me rrafshohët më 
shpirt, dhë fiale do t ’ i thom Mëmes mbrëterëshe, dhë 
do te dukëm te krëmteroj buzeqëshur, dhë do t ’ kendoj 
i gezuar çudirat ë saj.

III. O Hyjlindesë, në kengetoret ë tu, qe po mbli- 
dhëmi me nje shoqeri shpirtorë, shiguro-na, si burim i 
gjalle dhë i pasosur, dhë me lavdine tëndë te hyjeshmë 
vlëreso-na per kurore lavdië.

IV. Ay qe rri më lavdi mi fron Hynië, ne nje rë te 
lëhte, ardhi Jësuj i permihyjcshme dhë më pellëmben ë 
pamplakur shpetoj ata qe therrësin; Lavdi, 6 Krisht, 
fuqise s’ atë.

V. U-çudit gjithesia prëj lavdise s’ atë se hyjeshmë; 
së ti, 6 Virgjerësh ’ ë pamarrtuar, patë nde gji Përendin’ 
ë te gjithevë dhë lindë Bir pa-mot dukë u dhuruar shpe- 
timin gjith’ atyrë qe te hymnojne.

VI. Thirri, dykë pareshtypur varrimin ë triditeshme 
Profëti Jona, kur falëj ne balëne; Shpeto-me prëj pri- 
shjës, 6 Jësu mbrët ’ i fuqivë.

VII. Nuk adhuruan kriësen Hyjmendesit, po Krië- 
tarin; dhë, dukë shkëlur burrerisht frikesimin ë ziarrit, 
më gas kendonin : I permi-hymnuar Zot. dhë Përendi ë 
Atervë, i bëkuar jë.
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VIII. Degjo, 6 Vajze virgjerësh’ ë kulluar ; lë te thote 
Gabriëli mendimin ë tcLartit te viëter ë.te vertëte.Behu 
gati per te pritur Përendine; se më anen tëndë i panxëni 
do t' kuvendoje më njërezit; perandaj më gas therrës : 
Bëkoni Zotin, ju gjithe vëprat ë Zotit.

k Ln g a  IX.

Ungjillezo, 6 dhë, gas te math; kendoni, 6 qiëj, lavdin’. 6 
Përendise.

Dore profani te mos ë prëke arken ë shpirteshmë te 
Përendise; po buze bësnikesh lë te therrësin më rigazel- 
lim zërin ë Engjellit, dykë i kenduar pa pushim Hyjlin- 
desës : Gezoju, 6 Hirplotë; Zoti eshte bashke më ty.

Ungjillezo... (thuhët dhë më gjithe te tjërat.)

Zurë Përendine permi mendim, dykë kaperxyër ligjat 
ë natyres, 6 Vajze. Së me te lindur shpetovë nga mundi- 
mët ë nënavë; perandaj mëritovë te degjosh : Gezohu, 
6 Hirplotë; Zoti eshte bashke më ty.

Si buron qumusht, 6 Hyjlindës’ ë kulluar; gjuhe 
njëriu nuke munt te thote; sër trëgovë gjë te huaj per 
natyren, qe kaperxën kufit’ ë lindjës se zakoneshmë; 
perandaj mëritovë t.e degjosh : Gezohu, 6 Hirplotë; Zoti 
eshte bashke rnë ty.

Myshtikerisht flitët per ty të Shkripturat ë shënta, 6 
Nën’ ë te Lartit; së Jalcobi, dykë pare qemoti nje 
shkalle qe te symbolizontë, tha; kio eshte thëmëli’ ë 
Përendise; perandaj mëritovë te degjosh : Gezohu. 
6 Hirplotë; Zoti eshte bashke më ty.
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Daniëli te quan mal mendor; Prindëshe Përendië 
Isaia, Gëdëoni te shekon si luath te korrur; Davidi si 
bëkim; tiateri si porte, dhë Gabriëli te therrët; Gezohu, 
6 Hirplotë; Zoti eshte bashke më ty.

Zbritesore : U n gji lle zo -. . .

Dore profani..;
Dergiraesore.

Kryëtari i Fuqivë Engjellovë u-dergua prëj Përendise 
se Terefuqishmë të Virgjerësh’ ë Kulluar t ’ i ungjillezoje 
nje çudi te myshtërshmë; së Përendia do linde si foshnje 
prëj saj per te shpetuar gjithe gjindjën njërezorë : Ungji- 
llezoni, 6 popuj, perlindjën ë bo.tes.

Gezohu, 6 Hyjlindesë, çperblim imallkimit t ’ Adamit; 
gëzohu, 6 ë ndëruar Nën' ë Përendise; gezohu, 6 fërre 
ë shpirteshmë; gezohu, 6 lampadë; gezohu, 6 fron; 
gezohu, 6 shkalle dhë porte; gezohu, 6 qërë ë hyjeshmë; 
gezohu, 6 rë ë lëhte; gezohu, 6 tëmpull; gezohu, 6 shtëm- 
be ë gjitharte; gezohu, 6 mal; gezohu, 6 tënde dhë tryëse; 
gezohu, 6 shpetim i Eves.

LAVDERIMK.

T.1NGEEL 1. .... PAS : «TON OURANION >».

Prëj arkavë qiëllorë Gabriëli fluturoj dhë qendroj ne 
Nazarët të Mari Virgjerësha, dykë i thirrur Gezohu, së 
do lindesh nje bir, më te viëter së Adamin, kryëtar te' 
botes dhë shpetimtar per sa therrësin, Gezohu, Mari.
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Gabriëli Virgjerëshes ungjillezim i sjëll prëj qiëllit 
dhë i therrët Gezohu, së do t ’ lindesh atë qe s’ ë nxë 
bota dhë do te kësh per Bir atë qe lindi prëj Atit para 
dritesjëllesit.

Fial’ ë amëshuar ë Atit te paniseshme, pa u-ndare se 
larti, tani ka zbritur poshte, nga meshira ë pertëjshmë 
per në qe shkame per-dhë, dhë si u-vësh më varferin’ ë 
Adamit, mori fytyre te huaj per ’të.

Ay qe lindi prëj Atit para jëtevë, u-çfaq ne bote prëj 
Nënë ë permiqënurshmja Fiale; mori fytyre robi dhë 
u-vësh më trup, dykë mbëtur prape Përendi; dhë Ada- 
min perserit ne gji te Virgjerëshes Mari qe ë lint.

LAVDI Ë TANI. — TINGELL II.

Myshtëri para jëteve zbulohët sot dhë i Bir’ i Përendise 
bëhët Bir njëriu qe, dykë piësetuar prëj më se liges, te 
na ape prëj më se mires; u-genjyë qemoti Adami, dhë 
nuk it-bë Përendi më gjithe qe desheroj; Përendia bëhët 
njëri qe t ’a trajtoje Adamin si Përendi. Lë te ngazellohët 
kriësa, lë te vallëzoje natyra, së Kryë-ëngjelli rri perpara 
Virgjerëshes më frike dhë i siëll lajmerimin Gezohu. 
O Përendia jone qe u-bërë njëri nga meshira, lavdi 
me tv.

MlrSHE.
Shpeto-na, 6 i Bir’ i Përendise, qe u-misherovë per në...

Hyrtore.

Ungjillezoni dite pas ditë shpetimin ë Përendise. 
Shpeto-na..
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SHKURTORË : TINGELL T. IV.

« Ti ipermaho ».

Perluftëshes gënëralë kënget mundesë,
Si perhirim qe u-çperblëva prëj tmërrëvë,
Qytëti yt po te pershkruaj, 6 Virgjerëshe.
Po sikunder kë fuqi te paluftuarshme,
Prëj çfaredo rëzikesh shpeto-me,
Qe te te therrës : Gezohu, 6 Nusë ë panuseruar.

A PO STU L L.

Shpirti im madheshton Zotin.
S6 hodhi syrin mi perunjesin’ e sherbetores se tij.
Kendimi. prëj Letres se Paulit ner Hëbrëjte.

Vellëzer, ay qe shenteron... (Shih të Libr’ ë Mëshes, 
/• 175 J

U N G JIL L  (p a s  L u k a j t )  .

M' ato dite, mbëti më barre Elisabëta gruaj’ ë Zaha- 
rise; dhë ë perfshëhtë vëtën.ë saj pëse muaj, dykë thëne; 
Së keshtu lhc ka bëre ZotJ ne ditet, ne te, cilat hodhj 
syrin mi mua qe te largoje te perqëshurit (’ im ne njëre- 
zit. Dhë ne muajin ë gjashtte u-dergua Engjclli GabricJ 
prëj Përendise ne qytët te Galilëse, qe lca ëmerin Nazarët, 
të nje Virgjerëshe ë vluar më nje burre, qe ë kish ëmerin 
Josëf, prëj shtepise se Davidit; dhë ëmer’ i Virgjerëshes 
ish Mariam. Dhë hyri Engjelli të ajo ë I tha; Gezohu, 
6 Hirplotë ; Zoti eshte bashke më ty ; ë bëkuar jë ti ne mëst
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te gravë. Dhë ajo kur ë pa, u-trubullua per fialen ë tij ; 
dhë mëndohëj çfare pershendëtjë ish ajo. Dhë i tha En- 
gjelli; Mos kij frik'e, Mariam; së gjëtë hir prane Përendise. 
Dhë ja do te zësh ne bark dhë do te lindesh nje bir, dhë 
do t ’a quash ëmerin ë tij Jësu. Ky do te jëte i math 
dhë do te quhët bir i te Lartit; dhë do t ’ i ape Zoti 
Përendia fronin ë Davidit atit te tij; dhë do te mbrëte- 
roje mi shtepin’ ë Jakobit per jëte, dhë mbrëteri’ ë tij 
do m6s këte mbarim. Dhë i tha Mariama Engjellit; 
Si do te jëte kio, kur une burre nuke njoh ? Dhë 
u-pergjëq Engjelli ë i tha; Shpirti Shënt do te vije 
mi ty, dhë fuqi’ ë te Lartit do t ’ te hiësoje; perandaj dhë 
i shenti qe do te linde prëj tëjë do te quhët Bir Përendië. 
Dhë ja Elisabëta, gjirija jotë, dhë ajo u-mbars më bir 
ne plëqeri te saj; dhë ky eshte muaj ’ i gjashtte per atë 
qe quhët bëronje; së prane Përendise asgjë s’ eshte ë 
paimmdeshmë. Dhë tha Mariama; Ja sherbetor’ ë 
Zotit; m’ u-bëfte pas fiales s’atë. Dhë shkoj prëj saj 
Engjelli.

Ne Vëçan : Ungjillezo...
P o re  profani...

Kungatore.
Zgjodhi. Zoti Sionen, ë desheroj per banorë l c tij.
26. — Mbledhja e Kryegëneralit Galniel.
27. — Matrona oslienarë ë Selenikut.
28. — Hilarion oshenar’ i ri.
29. — Mark, pëshkop’ i Arëthusit, Kyrill Diaku.
30. —- Joan, oshenari, auktor’ i Shkalles Muzikoxe.
31. — Hypat, pëshkop’ i. Gangravë.
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1. — Maria oshënarja Egyptiana.
2. — Tito oshenari çudiberesi.
3. — Nikëta, igumcn ’ i monasterit te Mëdiciut, Josëf Hym- 

nografi.
4. — Gjërq oshenari i Malëse.
5. — Klaud, Diodor dhë shoket ë tyrë deshmore.
6. — Eutych, kryëpëshkop’ i Kostantinopojes.
7. — Kalliop deshmori, Gjërq, pëshkop’ i Mitylënes.
8. — Hërodion, Agab, Ruf, Asynkrit, Flëgont dhë Henna 

prëj 70 Apostujvë.
9. — Eupsych. deshmor’ i Qësarise.

10. — Tërënt, Pompëj dhë shoket ë tyrë deshmore.
11. — Antipa, pëshkop’ i Përgamit.
12. — Basil Konfësori, pëshkop’ i Parit.
13. — Martin Konfesori, Papa i Pomes.
14. — Aristark, Pud dhë Trofim prej 70 Apostujvc.
15. — Krëscënt deshmori.
16. — Agapa, Irëna dhë Hionia Virgjer-deshmorë.'
17. — Symëon Hiërodeshmori i Përsidcs.
1:8. — - Joan oshenari.
19. ---• P afn u t ITiërodeshm ori.
20. Thëodor Triluna, oshenari.
21. - • Jenar hiërodeshmori dhë sholvct ë tij.
22. — Theodor Sykëoti, oshenar.
23. —r D esh m o r’ i M ath  Si-ien G jer g j T r o pepr uresi.
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MENGJËS.

Pas Perendia eshte Zoii, Perleshorja :

TINGELL IV.

Si çlirimtar i robervë dhë mprojtes i te vobëkevë, 
miëku i te semurevë dhë perluftar i mbrëtervë, Deshmoi; 
i Math, Shen-Gjërgj, nermjëto të Krishti Perendia jone 
te shpetohën Shpirtët tona.

Qe -prëi dialerise s’ imë. Parevark :

I drëjti do te lulezoje si fënik, dhë do te shumohët posi 
dellinja ne Liban.

UNGJILL' I MENGJËZIT.
(Shih Ungjillin e Mengjëzit te Shen-Mitrit, 26 Vieshtc. II.)
Me qëne qe pame Ngjalljën.
Psalm 51 pa ze. Lavdi : Më nernijëtimët ë Athloforit; Tani : 

Më nermjëtimët ë Hyjlindesës. Perdellyës, pevdellë-me...

TINGELL T. II.

Sot gjithe bota shkelqëhët më rëzët ë Athloforit; dhë 
Kish’ ë Krishtit ë zbukuruar më lulë te therrët, 6 Gjërgj; 
Sherbetor i Krisht.it, dhë protëktor i nxëhte, mos nrimgo 
se nermjëtriari per në tc Zoti.

Zbritesorëi ë Pashkcs. Pastaj, Më te nderçimën dhë EngjeUi, i 
therristë.

Dergimcsorë.

Pas : Tis mathitës sinëlthomën.

Na shkelqëu si prendvëre Ngjallja ë ndriçimë dhë ë 
hyjeshmë ë Zotit dhë na dergoj prëj dhëut ne nje Pashke
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qiëllorë; dhë më ’të shkelqën dhë kujtim’ i ndriçim i 
Deshmorit Gjërgj telavderuar, te cilinlët’akrëmterojme 
te gezuar qe te vlëresohëmi per hirin ë hyjeshme per- 
para Krishtit Shpetimtar.

P asta j ë Javes.

LA V D ER IM Ë.

P as : O të ëk tu  lcsilu.

Eni, passi krëmtuam te gjithe Ngjalljën gazmorë dhë 
te lavderuar, te lusim panairin buzeqëshur te Deshmorit 
Gjërgj dhë t ’a kurorezojme më lulë te v.ëres si te pa- 
mundur, qe te marrim më lutjët ë tij çperblimin ë 
hidherimëvë clhë te fajëvë tona.

Tëre vëtën tëndë i’a ’blatovë, 6 i Lumur, ati qe te 
dha tëre jëten si gjithpëmesi shpirtorë dhë thërorë te 
mirpritur ë te kulluar; perandaj kë qëne nermjëtar i 
nxëhte dhë i shpeton nga trubullimët gjith’ ata qe te 
hymnojne dhë te lutën më bëse, 6 Gjërgj Deshmor.

Passi lerovë më kujdës faren ë hëdhur prëj- fiales të 
shpirti yt i kulluar, ë shumovë më mundimët ë martirit; 
clykë thësarua.r urtesisht të florët qiëllorë, gjëtë gezimin 
ë pamplakur; më te cilin tani plot, 6 i Lumur, më lutjët 
tënclë të Përendia, shpeto-i ata qe te hymnojne bëse- 
risht.

Deshmor i Math i Krishtit athlofor, më nermjëtimët 
ë tua, çperblë-na prëj shtrengimësh te ndryshmë dhë 
ç’do rasjëjë clykë dbuar hëlmin ë tmërrshme dhë përni- 
kosli per shpirtin; dhë clykë lypur hir dhë meshire per
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ne, shpeto-na më lutjët ë tua, qe te lavderojme te gjithe 
më gas luftimët ë tua, 6 Shen-Gjërgj.

LAVDI. — TINGELL T. I.

Lindi prendvëra, ëni te bëjme gosti; slikelqëu Ngjallj’ 
ë Krishtit, ëni te defrëjme; na u-çfaq kujtim’ i Athlofo- 
rit qe mbush më gas bësniket, ëni, 6 krëmtofile, t ’a 
krëmterojme myshtikerisht. Së ky, si ushtar i mire, u- 
rrefyë burre kunder shtyranevë dhë i turperoj, dykë 
u-bëre imitator i pesimit te Krishtit Shpetimtar; nuk 
i ardhi këq per ënen ë tij te balteshmë, po ë trëgoj te 
çvëshur dhë ë daroviti më mundimë. Ati lë t ’i therrë- 
sim; Shen-Gjërgj Athlofor, lut-u per shpetimin ë shpir- 
tëvë tona.

Tani, e Javcs. D oxologji ë M adhc dhë T ro p ar’ i Shëntit.

MËSHE.
Antifonë, H y rto rë  dhë Shknrtorë te  Pashkes.

APOSTIJLL.
Do tc defrëje i drëjti me Zotin.
Degjo, 6 Përcndi, zërin t'im .
Kcndimi prëj Akteve t ’ Apostujvë.

M’ atë kohe, Hërodi mbrëti vuri dore qe t ’ i mundoje, 
ca prëj Kishes. Dhë vrau Jakobin, te vellan’ ë Joanit, 
më thike. Dhë kur pa së kio ish ë pelqyër me Judëjte, 
vuri ner ment te zëre dhë Piëtrin (dhë ishin ditet ë te 
Pambrujturavë); te cilin si ë zuri ë vuri ne burg, dylcë u’a 
dhëne kater katernionëvë ushtaresh t ’a ruajne, dykë
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dashur t ’a nxiëre pas Pashkevë perpara popullit. Pië- 
trin pra ë ruanin ne burg; dhë nje lutjë ë nxëhte bëhëj 
prëj Kishes të Përendia per atë. Dhë kur ardhi dita qe 
t'a nxiëre perpara Hërodi, atë nate Piëtri ish dykë 
fiëtur ne mës dy ushtaresh i lidhur më dy vargoj; dhë 
ruajtes perpara dëres ruanin burgun. Dhë ja ku En- 
gjelli i Zotit ardhi papritur dhë nje drite shkelqëu n’ atë 
vent; dhë si ë goditi Piëtrin ne brinje, ë sqojti, dykë 
thëne; Ngrëh-u shpëjt. Dhë i rane vargojte prëj duarvë. 
Dhë i tha Engjelli; Ngjëshu dhë mbath kepucet ë tua. 
Dhë ay bëri ashtu. Dhë i thote; Vësh roben tëndë dhë 
ëja pas mëjë. Dhë ay dolli ë i ra pas, dhë nuke dintë qe 
ish ë vertëte ajo qe u-bë prëj Engjellit; po i dukëj së 
shikontë enderr. Dhë passi shkuan ruajtjën ë pare dhë 
te dyte, arrine të porta ë hëkurte qe shpintë ne qytët, 
ë cila u-hap vëtiu; dhë dualle me nje ruge; dhe më nje 
hëre shkoj Engjelli prëj tij. Dhë Piëtri, kur ërdhi me 
vëtë, tha; Tani di më te vertëte qe Zoti çoj Engjellin ë 
tij dhë me shpetoj nga dor’ ë Hërodit dhë riga gjithe 
qeliimët ë popullit te Judëjvë.

UNGJILL (p a s  J o a n i t ).

(Shih Ungjillin e Shen-Mitrit.)

N e VAçan : T e  k a  h ie .

K ungatore.

Per kujtim te perjëteshme do te jëte i drëjti.
24. — E lisabëta  oshenarë, çudibëresë.
25. — Apostulli dhe Ungjillori Mark.
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P E R L E S H O R Ë . — T IN G E L L  I I I .

Apostull i shënte dhë Ungjillor Mark, nermjëto të 
Përendia meshireplotë qe t ’ u fale ndjëse fajësh shpir- 
tëvë tona.

26. — Basilë H iërodeshm ori, pëshkop’ i Amasise.
27. — Sym ëon H iërodeshm ori, n jëriu  i Zotit.
28. —• D eshm oret ë K yzikut.
29. — A postu jte  Jaso n  dhë Sosipater.
30. — A postull Jakob , vellaj i Joan  Thëologut.



MAJ
1. — Profeti Jërem ia.
2. —  N g ritja  ë lip san it te  T hanasit te  M ath.

PERLESHORË. — TINGELL III.

Shtylle u-trëgovë Orthodoxië, dhë mpshtëtë Kishen 
më dogma te hyjeshmë, 6 Kryëprift Thanas; Së dykë 
leçitur Birin te bashkeqënurshme më Atin, ë turperovë 
Arion. Ate oshenar, lutiu Krishtit Përendise te na 
dhuroje perdellimin ë math.

3. — D eshm oret T im othë  dhë M aura.
4: — Pëlagia deshm orë.
5. — Irëna  D eshm or’ ë Madhë.
6. — Iob P o lyath li.
7. ;— K ujtim i i shenjes se K ry q it qe u -duk ne qiëll te  Jëru- 

salëm it.
8. — A postull’ i shën te  dhë Ungjillori Joan  Thëologxi. Arsën' 

i M ath.
9. — Isaia  P rofëti. K risto for deshmori.

10. — Simon A postull Zëlloti.
Ti. — Them ëlim ’ i K ostantinopojes, Moq H iërodeshm ori.
12. — ICpifan, Pëshko|>’ i Kypres, Gërman, kryëpëshkop’ i 

K ostantinopojes.
13. -— GJycëria deshm orë.
14. — Isidor deshm or i Chios.
15. — P ahom ’ -i M atli. Achill çudibëresi, k ryëpëshkop’ i 

Larisses.
16. — Thëodor o sh en a r’ i Shenteruar.
17. — A postu jte  Andronifc dhë Junia.



18. —  Piëter, D ionis, K rishtine, Andrë, Paul, Bënëdim , 
Paulin  dh6 H erakleu, deshm oret.

19. -— P a triq  H ierodeshm ori, peshkop’ i Bruses, dhe shoket 
e tij.

20. —  Thalelë Deshmori.
21. —  K ostantini dh e  H 6 lena , m breterit f: medh£ j d h 6  

ISAPOSTUJTE.

M EN G JËS.

Pas P ëren d ia  eshte Z o ti, Perleshorja :

T IN G E L L  T. IV.

Si pa ne qiëll shtypin ë kryqit tënt, 6 Zot, dhë ’priti 
ftimin si Pauli jo prëj njërezish, Apostulli yt nemëst te 
mbrëtervë, t ’a dha ne dore qytëtin mbrëteror; te cilin 
ruaj-ë gjithenje me paqe, më nermjëtimët ë Hyjlindesës, 
i vëtem njëridashes.

Qe p rë j d ia le r ise  s ' im ë  ; Parevark :

E lartesova te zgjëdhurin ë popullit t ’ im, gjëta 
Davidin Sherbetorin t ’ im, ë lëva më vajin t ’ im te 
shënte.

UNGJILL’ I MENGJËZIT.
(Shih Ungjillin e Mëshes se Shcn-Spiridon it, 12 Dhjetor.)
Psalm 51 pa ze. L a v d i: M e  n erm jë tim ët ë T hëosh tëptevë, Tani ; 

'Më n erm jë tim ët ë H y jlin d e së s , P erd e llyës , përdellë-m e  :

TINGKLL II.

Kujtim’ i Kostantinit piosh si nje myrre ë zbrazur 
na lindi sot; së desheroj Krishtindhë kortëmiioj idhullat, 
dykë i ngritur kishe ati qe u-kryqesua per në; dhë ner 
qiëjte fitoj kuroren ë shprëses.
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Dergimesor6.

P as : Tis M athites sinelthom cn.

S’ e mori prëj njërezish shtëtin mbrëteror, po prëj 
hiri te përendishme nga qiëlli, Kostantin’ i Math më 
Elënen; dhë shekon tropën’ ë hyjeshmë te Kryqit. te 
shkelqëje; perandaj, si i mundi më ’të armiqte, ë prishi 
rrëjtjën ë idhullavë, dhë forcoj ne bote bësen orthodoxë.

LA V D ER IM Ë.

P as : O tu  paradoksu thavm atos.

Gezohu, i gjithurte Kostantin, Orthodoxië burim, qe 
vadit gjithenje më ujerat ë embela, tëre dhëne. Gezohu, 
6 rënje, prëj se ciles mbin pëma qe ushqën Kishen ë 
Krishtit. Gezohu, 6 mburjë ë lavderuar ë atervë, i pari 
nlbrët i Krishtëre; Gezohu, gaz’ i bësnikevë.

Mbrët’ i lcriëses, 6 Kostantin, dykë pareshikuar zem- 
ren tëndë te bindurshmë, te gjuan më aresim ty qe 
mbaheshë prëj gënjështres; dhë si ndriti mendjën tëndë 
më dijat ë piëtëtit, te rrefëu ne bote te shkelqyër si 
diëil, qe dergon shkelqimë vëprash te hyjeshmë, 6 i 
lavderuar.

Pritë mesimët ë Zotit Krisht, si dhë i zgjëdhur, 6 ë 
lavderuare, mbivë përne te i:nira prëj vëprash te virty- 
teshmë dhë mendjët tona, 6 Elën’ ë urte, i ushqën më 
imitimin ë siëlljës s’ atë; 'andaj po lusim plot më gas sot 
kujtimin tënt, dykë krëmtuar.

Lëvë, 6 Krislit, çuditefisht, më vaj ngazellimi Kos- 
tantinin dhë Hëlënen, piësetaret ë tu, qe urrëjtin genj-

19
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ështren dhë desheruan bukurine tëndë dhë per mbrë- 
terine tëndë te qiëllshmë i vlëresovë ata qe mbrëteruan 
më piëtët, 6 Fiale, permi dhëne më pare më hirin tënt.

LAVDI. — TINGELL T. IV.

Mbrët’ i mbrëtervë dhë Përendi, qe stolis te vyërit 
më dhurata te pasura, si Paulin ë kujtuarshim, më 
anen ë Kryqit ty, 6 Kostantin, te roberoj, dykë thëne; 
Më anen ë keti mund- i armiqtë ë tu; te cilin ë kerkovë 
dhë ë gjëtë më nënen ë përendishmë siç desheronjë 
dhë i mundë ploterisht. Bashke më ’të pra lutu-i te'vëte- 
mit njëridashes per mbrëterit orthodoxe dhë ushterine 
Kristofilë dhë per gjith’ ata qe krëmtojne kujtimin 
tënt më bëse qe te shpetohëmi prëj ç’do zemerimi.

Tani : E  se K rëm tes qe te biere atë  dite nga Pëntëkostari. 
Doxologji ë M adhë. Perleshop ë Shëntit.

MËSHK.
Shkurtorë. Pas : I parth ën o s.

Kostantini sot më Shen-Elënen t ’ ëmen, Kryqin nxië- 
rin ne shësh, drurin ë gjithndëruar, qe esht.e turp’ i 
Judëjvë me gjitlie boten, ëdhë arme mbrëtorsh bësnike 
kunder armiqvë; së pcr nëvë u -trëgua shenj’ ë madhë 
dhë ë frikeshmë ner lufterat.

APOSTULL.
Ne tërc dhëne dolli fial’ ë tij. Q iëjte trëgojne lavdi Përendië.
Kcndimi prëj A ktëvë t ’ A postujvë.
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M’ ato dit, Agrippa mbrëti i tha Paulit : Te permë- 
tohët te tlaç per vëtën tëndë. Atehërë Pauli mprohëj, 
dykë ndëre doren : Tëk po shkonja, 6 mbrët, ne Damask 
më vëta pas dhë dëlëgata prëj Kryëpriftijvë, pashe ne 
mës te dites te me rrëthoje nje drite më ë shkelqyër së 
ë diëllit mua dhë ata qe ishin bashke më mua. Dhë si 
rame te gjithe mbi dhë, degjova nje zë qe me flistë ë me 
thështë me dialëktin hëbraisht; Saul, Saul, persë me 
ndiëk? eshte këq per ty te shkëlmosh gjëmbat. Dhë 
une thashe; Cili jë ti, 6 Zot? Dhë ay tha; Une jam 
Jësuj, te cilin ti ndjëk. Po ngrëhu dhë qendro mi këmbet 
ë tua; së perandaj t ’ u-çfaqa qe te te dorezoj sherbetor 
dhë deshmor per sa pë, dhë per sa do te çfaqëm, dhë te 
zgj oclha prëj popullit dhë prëj kombëvë, ne te cilet po te 
dergoj tani t ’ 11 hapesh syte qe te kthëhën nga ërre- 
sira të drita dhë nga pushtëti i Satan.it të Përendia dhë 
te marrin ndjëse mekatësh dhë piëse prëj te shente- 
ruaravë më bësen të mua; Perandaj, 6 mbrët Agrippe, 
nuk u-bëra i pa-bindur të vizioni prëj qiëllit; po më 
pare ne Damask dhe ne Jërusalëm, dhë me tëre vendin 
ë Judëse dhë ner kombët, lajmerova te pëndohën ë te 
kthëhën të Përendia, dykë bëre vëpra le vyëra pëndimi.

UNGJILL (p a s  J o a n i 'j') .

(Shili U ngjillin e M engjëzit tc  Shen-Spiridonit, 12 D hjctor.)
Ne V eçan : T e ha hië.

Kungatore.

Per kujtim t ’ amëshuar do te jëtc i drëjti,
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Ne ven t te  P a m e  dr iten ,  thuaj Shkurto rcn  : ICostantini sot.

22. — Basilisk deshm ori.
2 3 .  — Mehill Konfësori, pëshkop’ i Synnadevë.

— Sym ëon oshenari i Malit te Çudiçim'.
25. — G jetja  ë T rëte  ë K rë jt te  Çem uar te  Parerëndesit.
26. — K arpi, n je nga 70 A postujte.
27. — H ëlladi hiërodeshm ori.
2S. — E u ty ch  hiërodeshm ori, pëshkop’ i Mëlitënes.
29. — Thëodosia deshmorc.
30. — Isaak  oshenari, igumëni i m onastërit te  D ahnatevë.
31. — E rm ëu deshm ori.
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1. —  Ju stin  filosoii dhc deslimori.
2. — Nikëfor konfesori, kryepëshkop’ i K ostantinopojes.
3. — Lucilian deshm ori.
4. — M etrofan, kryëpeshkop’ i K ostantinopojes.
5. — D orothëu hiërodeshm ori, pcshkop’ i Tyres.
6. — H ilarion’ i Ri, igum ën’ i m onastcrit te  D alm atevc.
7. — Thëodor hiërodeshm ori, pëshkop’ i Angores.
8. — N gritja  ë lipsan it tc  Thëcdor S tra të la tit.
9. — Kyrill, lcryëpëshkop’ i Alëxandrise.

10. — Alëxandi'i dhë A ntonina, deshmorc.
11. — B artholom ëu dhë B arnaba, A postujte.
12. — Onufri dhë P ië tr i i Atlionit.
13. —- A kylina deshm orja.
14. — Profeti Elishaë. M ëthodi Konfësori, kryëpëshkop’ i 

K ostan tinopoj es.
15. — Profëti Amos.
16. — Tyhotx, pëshkop’ i A m athuntes se K ypres.
17. —  Isauri deshm ori dhc shoket ë tij. Manuël, Sabël dhc 

Ism ail deshm orct.
18. —  lA onti deshm ori.
19. Ju d a  Apostulli.
20. - Mëthodi hiërodeshm ori, pëshkop’ i Patarëvë.
21. - - Julian Tarsiani, dcshmori.
-22. -— Eusëb hiërodeshm cri, pëshkop’ i Sam osatevc.
23. —  A grjppina deshm orja.
24. —  Lindja ë te  ndërçim it Parcrendes dhe Pagezor Joan.
25. — Fëbronia oshe-deshm orja.
26. — Davidi i Sëlënikut.
27. — Samson oshenari, hoshtëllari.
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28. — N gritja  ë lipsaneve te Shen A nargjëndeve Kosma 
dhë Dam ian.

29. — A postujt’ ë E mershicelqyër dh ë  te P arekry-
ËSHME P lË T E R  DHË P A U L .

M EN G JËS.

Pas P e re n d ia  eshle Z o t i ,  Perleshorja :

T IN G E LL IV.

O Parefronesit e Apostujvë dhë Mesonjesit ë gjithe 
botes, nermjëtoni të Zoti i te gjithevë t ’ i fale paqen 
botes dhë shpirtëvë tona perdellimin ë math.

Qe pyëj d ia levise  s’ im ë .  P arevark  :

Ne tëre boten dolli fial’ ë tyrë.

UNGJILL I MENGJËZIT.
(Thuhet Ungjilli Mengjëzor XI.)

Psalm 51 pa zë. Lavdi : M ë  n erm jë tim ël  ë A p o s tu jvë ,  Tani : 
M ë  nerm jë tim ët ë H y j l in d e s ë s .  P erdellyës , perdellë-m e :

TIN G E LL II.

O Piëter, krëj’ i Apostujvë te lavderuar, gur’ i bëses 
dhë P a r i l  i hyjfialeshme, oratori dhë yll’ i Kisheravë 
te shënta, qe rririi afer fronit te Përendise, lutuni per 
në.

Zbritcsorc : D o  t ’a çël gojen' M ë  te ndërç im ën .

Dergimesor ë.

Pas : Gynëkës akutisth itë .

Te gjithe lë te hymnojme krëret e Apostujvë Piëtrin
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dhë Paulin, yjt t ’ ë përendishme te botes, leçitesit ë 
bëses, trumbëtat thëologikë, oratoret ë dogmavë, kol- 
lonat ë Kishes dhë rrezonjesit ë rrëjtjës.

Myshtërin ë math dhë te çudiçim te lindjës s’atë, 6 
Vajze më hir Përendië dhë Virgjerëshe Nën’ ë Përen- 
dise, Profëtet ë pareleçitne, Apostujte ë neshenuan, 
Deshmoret ë rrefyën, Engjejte ë perhymnojne dhë një- 
rezit ë adhurojne.

LA V D ER IM Ë. — T IN G E L L  IV.

Pas « O ëx ipsistu klithis ».

Biri dhë Fiala ë Atit pa-nisjë, kur ardhi ne dhët ë 
zgjodhi vallën ë dymbedhjëte Apostujvë, i pyëstë; 
Ç’ thone njërezia per mua së jam? ahërë Piëtri, i par’ i 
Apostujvë, si thëolog thirri më zë te larte; Ti jë Krishti, 
i-bir’ i Përendise se gjalle. Perandaj, siç i ka hië, lume- 
rohët, së mori ndriçim qe-lartazi dhë fuqine te lidhe ë 
te zgjidhe mekatët.

Ti qe u-ftovë prëj te Lartit dhë jo prëj njëresvë, kur 
t ’i kish ërrur syt’ ë trupit ërresir’ ë dhëshmë, ë cila 
perbotontë mvroj tesiren ë pabësise, ahërë drit.a qiëllorë 
shkrëptiu ner syt’ ë mendjës s’atë dhë te rëvëloj buku- 
rin’ ë bëses; perandaj ë njohë Krishtin Përendine tone 
qe nxiër drite prëj ërresires; ati lutu-i te shpetojc ë te 
ndriçoje shpirtët tona.

Më te drëjte u-quajtë ti Gur, mi te cilin Zoti forcoj 
bësen ë patundur, dykë te bëre kryëbari te dhënvë 
t ’ aresyshmë; perandaj te fali klyçët ë dyëryë qiëllorë qe
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t ’ u hapsh te gjith’ atyrëvë qe jane tc paret ne bëse ; 
dhë u-vlëresovë te kryqesohësh si dhë Zoti y t; ati lutu-i 
te shpetoje ë te ndriçoje shpirtët tona.

LAV D I. — T IN G E L L  T. II .

E krëmtja ë gjithndëruar ë Apostujvë ardhi ne Kislie 
te Krishtit, qe na siëll shpetimin; perandaj lë te troka- 
sim duarte myshtikerisht ë lë t ’ u thëmi : Gezohuni, 6 
yj t ’ atyrëvë qe ndodhën n’ ërresire, 6 rëzët ë diëllit. 
Gezohuni, 6 Piëter dhë Paul, 6 thëmëlira te patundura 
te mesimëvë te përendishmë, 6 miqt’ ë Krishtit, 6 ëne 
te ndëruara. Nermjëtoni per në dhë na vlëresoni padu- 
kurisht per dhuratat ë palëndeshmë në qe- lavderojme 
te krëmtën tuaj më lcënge.

Tani : 0  H y j l in d e s ë , i i  jë  vrështa . Doxologji.

MËSHE.
Shkm tore : M p r o j të s h ’ ë tc K r is h lë r c v ë .

APOSTULL.
Ne tere dliëne dolli fial’ ë tyrë.
Qiejte tregojne lavdi Perendie. K endim i prej Lëtres II  se 

P au lit ncr K orin th ianet.

Vellëzer, me ç’do qe te guxoje nonje (flas si i marre), 
guxoj dhë une. Hëbrëj jane? dhë une; Israëliter jane? 
dhë une; far' ë Abrahamit jane? dhë une; sherbetore 
te Krishtit jane? (flas si i marre) më tëper une; ne 
mundimë më tëper, ne plaga pa mase, ne burgjë më 
shpësh, ne vdëkjë shume hëre. Prëj Judëjvë pëse hëre



QERSHOR 225

mora dyzet pa nje; tri liëre u-rralia më slikop, nje hëre 
u-lapidova, tri liëre niëfragova, nje nat’ ë nje dit.e kam 
bëre ne funt te dëtit, n ’ udhetimë shume hëre, ne rëziqë 
lumejsh, rëziqë kusaresh, rëziqë prëj fares s’imë, rëziqë 
prëj kombësh, rëziqë ne qytët, rëziqë ne shkrëtetire, 
rëziqë ne dët, rëziqë ner vellëzer te rrëme; ne mundim 
ë ne lodhjë, ne vigjellimë shume hëre, ne uri ë nc ëtjë, 
n’ agjerimë shume hëre, ne te ftohte ë ne te çvëshur. 
Vëç te perjashtmëvë, ajo qe eshte vëne permi mua per- 
dite, kujdës’ i gjithe kisheravë. Cili esht’ i dobet, dhë 
une s’ jam i dobet? Cili' shkandullohët dhë une s’ di- 
gjëm? Ne duhët te mburrëm, do te mburrëm per ato te 
dobesise s’ imë. Përendia dhë Ati i Zotit tone Jësu 
Krisht, qe eshte i bëkuar per jëte, di së nulce genjëj. 
Ne Damaslce guvërnor’ i mbrëtit Arëta ruantë qyfëtin 
ë Damaskënevë, dykë dashur te me zëre, dhë u-varra 
ne shporte nga nje dritarë per muri dhë shkapova nga 
duart’ ë tij. Te mburrëm më te vcrtëte nulçe m’ ëp 
dore; së do te vij ne vizionë dhë rëvëlata te Zotit. Di 
nje njëri me Krishtin, para katermbedhjëte vjëtsh (a 
së më trup, nuke di; a së jashte trupit, nuke di; Përen- 
dia di), qe ky u-rrembyë gjër me te trëtin qiëll. Dhë ë 
di ketë njëri (a së më trup, a së jashte trupit, nuke di, 
Perendia di), së u-rrembyë ne Parajse dhë degjoj fiale 
te pafolura, te cilat s’ esht’ ë permëtuar t ’ i flase njëri. 
Per ketë do te mburrëm; po per vëtën t ’ imë do mos 
mburrëm vëç së ne dobesirat ë mia. Së ne daça te 
mburrëm, clo mos jëm i marre; së do te thëm te ver-

20
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tëten; po ndruhëm mos kujtoje nonje per mua më tëper 
sëç’meshëhadegjonprëj mëjë. Dhëqe te mos kryëlartoj 
tëper, m’ u-dha nje hëll ne trupt, engjelli Satan, qe te 
me shuplakoje, qe te mos kryëlartoj tëper. Per ketë tri 
hëre i’u-luta Zotit, qe te mergohët prëj mëjë. Dhë me 
ka thëne; Te miafton hiri im; së fuqia imë perfëktohët 
ne dobesi. Më gas te math pra do te mburrëm më tëper 
per dobesirat ë mia, qe tc tëndesoje mi mua fuqi' ë 
Krishtit.

UNGJILL (pas M attheut) .
M' atë kohe, ardhi Jësuj ne visët ë Qësarise se Filipit, 

dhë pyëstë nxënesit ë tij dykë thëne; Ç’ thone njërezit 
së jam une, i bir' i njëriut? Dhë ata thane; Ca thone së 
jini Joan Pagezori ; te tjëre Elia; te tjëre Jërëmia, a 
nje prëj profëtevë. U thote atyrëvë; Po ju ç’ thoni së 
jam une? Dhë u-pergjëq Simon Piëtri ë tha; Ti jë 
Krishti, i Bir’ i Përendise se gjalle. Dhë u-pergjëq Jësuj 
ë i tha; Lum’ ti, Simon Bar-Jona,së nuk t ’a rëvëloj mish 
dhë gjak, po im-Ate qe eshte ne qiëll. Dhë une po te 
thëm së ti jë Piëter dhë mi ketë shkënip do t' ndertoj 
Kishen t’imë; dhë portat ë Fërrit do mos prcvlëjne kun- 
der saj; dhë do t ’ te jap klyçët ë mbrëtei ise se qiëjvë; 
(lhë ç’ te lidhesh mi dhë do te jëte ë lidhur ner qiëjte; 
dhë ç’ te zgjidhesh mi dhë, do te jëte ë zgjidhur ner
m ë i t p

KUNGATORlL 
Ne tëre dhëne, do.lli fial’ ë tyrë.
30. — M bledhja e D ym bedhjete A postujve.
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1. —■ Shen-A nargjendet dhe çudibëresit Kosma dhe Damian.
2. — R ob’ e Çemuar ë Shen-Marise ne Vlahërne.
3. — Y akinth deshmori; Anatoli, kryëpëshkop' i Kostan- 

tinopojes.
4. — Andrëa i Krëtes, Jërosolymiti.
5. — A thanas' i A thonit, Lampadoj çudibëresi, oshenare.
6. — Sisoj' i Math, oshenar.
7. — Thomaj i Malëse. Deshmorja ë Madhë Kyriakë.
8. — Deshm or’ i M ath Prokop.
9. — P an k ra t hiërodeshmori, pëshkop' i Tauromënise ne

vSicili.
10. — 45 D cshm oret te Nikopojcs n ’ Armëni. 
t  i . —  Eufëm ia 0081117101'’ ë Madhc.
12. — Prokli dhe Hilarioni, deshmore.
13. — Mblëdhja. ë Kryë-engjellit: Gabriël. Stëfan SabbaVti 

oshenar.
E D IË L ’ E SHENT-A TERVË, 

qe mmblodhe nc 6 Synodët Ekumënikë. (Oe prëj 1:3-19 Korrik.) 
(Shih per kendime, te Vicshta II.)

14. —  A postu lh  A kyla, Josef ’ i Sëlë.nikul.
i y  Këryk dhë Julita , Deslvmorc.
1 (). A thcnogën liiërodcshm ori.
17. Marina D oslunor’ ë nuidhë.
08. ~ Em iliana deshmorë.
jq. — Marina, e-m otr’ ë Basilit tc. Matli. Din oshenari.
20. — P rofët’ i lavderuar Elia Thësbiti.

P E R L E S H O R Ë . — TIN G ELL IV.

Engjelli më trnp, stoli’ ë Profëtevë, Parerëndesi
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dyte i ardhjës se Krishtit, qe i dergoj se-larti hirin Eli- 
shëut, dbon semundjëra dhë spastron lëproshe; perandaj 
dhë atyrëvë qe ë ndërojne u buron sherimë.

21. — Symëon dhë Joan, oshenare.
22. — Maria Madalëna myrrepruresja dhë isapostullë.

PERLESHORË. — TINGELL II.

Krishtit qe lindi per në prëj Virgjerëshes, 6 Mari 
Madalën’ ë ndëruar, i vëjë pas, dykë ruajtur porosite 
dhë ligjat ë tij; perandaj sot dykë krëmtuar kujtimin 
tënt te shënte, marrim më lutjët ë tua zgjidhjë meka- 
tësh.

23. — Foka hiërodeshmori. Profëti Jëzëkiël.
24. — Krisbtina Deshmor’ ë Madhë.
25. — Fjëtja ë Shen-Annes, nenes se Shen-Marise.
26. — Shen ë Prëmtja oshenarë dhë deshmorë. Hcrmola 

Hërmipp dhë Hermokrat, hiërodcshmore.

Perleshorë ë se Shëntes.

TINGELL I.

Dykë u-perpiëkur pas ëmerit tënt, trashegovë per 
banim bësen qe kishë, 6 ë Prëmtë athloforë; perandaj 
perdërth sherimë dhë nermjëton per shpirtët tona.

27. — Shen Pantëlimoni, Deshmor’ i Math dhë Sherimteir,

PERLESHORË. — TINGELL III.

Athlofor dhë sherimtar Shen-Pantëlimon, nermjëto
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të Përenclia meshireplotë qe t ’ u-fale shpirtëvë tona 
perdellimin ë math.

28. — Prohor, Nikanor, Simon dhe Parmena, Apostuj dhë 
Diaker.

29. — Kallinik Deshmori. Thëodota deshmorja.
30. — Sila, Siluan, Krëscënt, Epainët dhë Andronik pi'ëj 

70 Apostujvë.
31. — Eukocim’ i Drëjte.



GUSHT
1. — Perparim' i Kryqit. Shtate Diëmat e Shënte Makkabëj, 

ë-ëm’ ë tyrë Salomone dhë Miështer’ i tyrë Elëazar.
2. — Ngritja ë lipsanëvë te Stëfanit, Deshmorit te Pare dhë 

Kryëdiakut.
3. — Isaaki, Dalmat dhë Faust, Deshmoret.
4. — Shtate Diëmat ë Efëses.
5. — Parekrëmt’ ë Shperfytyrimit. Eugën deshmori.
6. —  Sh perfytyrim ’ i Zotit dhe  P £ rendise  dh6  Sh p e -

TISITARIT XONE J l i SU  K r ISHT.

MENGJËS.

Pas P e v e n d ia  eshic- Z o l i ,  Perlcshorja tri hërc. — Tingell i Rënde.

U-shperfytyrovë te mali, 6 Krisht Përendi, dhë u 
rrefëvë Nxënesvë te tu lavdine tëndë siç muntnin; 
Shkelqë-na dhë nëvë mekatarevë driten tëndë te per- 
jëteshmë, më lutjët ë Hyjlindesës. Dritedhënes, lavdi 
me ty.

Qe pvcj dialerisc s' imë ; Parevark :

Thabori dhe Uerinoni do te nga/nhohën me ëmerin 
tënt.

UNGJILL’ I MLiSKyjËZIT
(pas Lukajt).

M’ atë kohe, mori Jësuj Piëtrin dhë Joanin dhë Jako- 
bin dhë u-ngjit ne mal qe te falëj. Dhë tëk po falëj, 
fytyr’ ë faqës se tij u-bë ë. ndryshmë dhë rob' ë tij ë
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bardhe si vëtetimc. Dhë ja dy burra fiisjin bashke më 
’të, te cilet ishin Moisiu dhë Elia; te cilet u-dukne më 
lavdi dhë thëshin per vdëkjën ë tij, te cilen kish per te 
mbushur ne Jërusalëm. Po Piëtri dhë ata qe ishin më 
’të ishin te renduar nga gjumi; dhë kur u-zgjuan pane 
lavdin’ ë tij dhë dy burrat qe rrinin bashke më ’të. 
Dhë kur po ndaheshin ata prëj tij, i tha Piëtri Jësujt; 
Miështer, eshte mire te mbëtëmi në ketu; dhë lë te bëjme 
tri tënda, nje per ty dhë nje per Moisine dhë nje per 
Eline; pa ditur ç’ thote. Dhë tëk thështë ay keto, ardhi 
nje rë dhë i hiësoj; dhë u-trempne kur hyjtin ne rët. 
Dhë nje zë ardhi prëj rëse clykë thëne; Ky cshie im-Bir 
i dashui'; degjojëni. Dhë passi ërdhi zëri, u-gjënt Jësuj 
vëtem. Dhë ata hështne dhë asnjej s’ i thane m’ ato 
dite gjë nga sa pane.

Psolm 51 pa ze. Lavdi : Me nermjëHmct ë Apostujvë. Tani : 
Më nermjëUmct ë Hyjlindcsës. Perdellycs, pcrdellc-mc ;

t i n g e l l  il

l'i qe bëkovë gjithe boten më driten tënclë, u-shper- 
fytyrovë ne nje mal te larte, 6 i M i r c ,  dhë u trëgovë 
Nxënesvë t.e tii fnqine tëndë, së çperblën Boten nga 
çbaritja; perandaj te (herrësim; O Zot i zemerdhëm- 
pshur, shpeto shpirtët tona.

Zbritesore

Moisiu dykë peruijosur Kryc/.
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KËNGA IX . —  T IN G E L L  II.

IX. Lindja jotë u-rrefyëpaprishjë; Përendia dolli prëj 
gjirit tënt më trup, qe u-duk mbi dhë, ë u-shokerua më 
njërezit; perandaj ty, 6 Hyjlindesë, te gjithe po tc 
madheshtojme.

Tiater.

IX. U-çudit ç’do vësh dykë degjuar denjimin ë pash- 
piëguar te Përendise; së i Larti Zot zbriti gjër ne nje 
trup, dhë u-bë njëri prëj nje gjiri virgjeror; perandaj 
në bësniket Hyjlindesën ë kulluar po madheshtojme.

Pastaj Zbritesorë : Parrajse myshtikë.

JDergimesorë. — T. I I I .

Drit’ ë pandryshuar, 6 Fiale, prëj drites s’ Atit te 
palindur, më driten tëndë qe u-çfaq, pame drite Atin, 
drite cdhë Shpirtin qe ndriçon gjithe kriësen.

LAVDERIMË.

TINGELL IV. Pas : O ëx ipsisht.

Para Ivryqit tënt te çemuar dhë te pesimit: morë ata 
cje zgjodhë prëj Nxënesvë te shentcruar dhë nt'. mal 
Thabor u-ngjitë, 6 Zot, dykë dasliur t ’ u trëgosh lavdinc 
tëndë; te cilet, kur te pane te shperfytyrohësh dhë te 
shkelqësh më tëper së Diëlli, rane permbys dhë, te 
mahnitur per fuqine tëndë, thirre; Ti jë drit’ ë kulluar, 
6 Krisht, dhë agullim’ i Atit, më gjithe qe dykë dashur 
u-dukë më trup to pandryshuar.
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O Fiale Përendi, qe ishë para driteravë, qe vishësh 
më driten posi robe, kur u-shperfytyrovë perpara Nxë- 
nesvë te tu, shkendritë permi diëllin. Dhë Moisiu më 
Eline te rrijiri prane, dykë te njohur si Zot te gjallesh 
ë te vdëkuresh dhë dykë lavderuar ëkonomine tëndë te 
pashpiëguar, meshiren dhë denjimin ë math, më te cilat 
shpetovë Boten qe humbistë prëj mekatit.

Ty qe lindë prëj rëjë virgjerorë dhë morë trup, kur 
u-shperfytyrovë ne mal Thabor, 6 Zot, dhë u-peshtollë 
prëj rëjë te ndriçimë, zëri i Prindit. te njihtë kthiëlle- 
risht, perpara Nxënesvë te tu, si Bir te dashur te 
bashkeqënurshme dhë te kufroneshme; perandaj Piëtri 
i çuditur thështë, pa ditur ç' thështë; Mire eshte te 
mbëtëmi ketu, 6 mirebëres meshireplot.

LAVDI Ë TANI. — TINGELL T. IV.

Mori më vëtë Krishti Piëtrin dhë Jakobin dhë Joanin 
ne nje mal te'larte dhë u-shperfytyrua perpara syrësh; 
dhë shkclqëu faq’ë tij si diëll dhë robat ë tij u-bëne te 
bardha si drite. Dhë u-dukne Moisiu dhë Elia qe flisjin 
bashke më ’të dhë nje rë ë ndriçimë ,i mbuloj; dhë ja 
nje zë prëj rëse qe thështë; Ky eshte im-Bir i da.shur, 
qe me pelqëu; degjojëni.

Doxologjl e Madhë. Tropar’ i se Krerntes.

MËSHE.
Shpet:o-na, 6 i Bir’ i Përendise qe u-shperfytyrovë 

ne mal Thabor.
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Hyrtore :

Së prane tëjë eshte burim jëtë, ne driten tëndë do 
te shikojme drite. Shpeto-na...

SHKURTORË. — TINGELL I RËNDE.

U-shperfytyrovë të Mali, dhë Nxënesit ë tu pane 
lavdine tëndë sa muntjin, 6 Krisht Përendi; qe, kur te 
te shikojne te kryqesohësh, t ’a kupetojne pesimin si 
vullnëtar, dhë t' i leçitin botes së ti jë më te vertëte 
agullim’ i Atit.

APOSTULL.
Sa te medha jane veprat e tua, 6 Zot; tc gjitha i bëre me 

urtesi. Bëko Zotin, 6 shpirti im.
Kendimi prëj Lëtres se Pergjitheshmë II se Joanit.

Vellëzer, perpiquni më tëper te shiguroni thirrjën 
dhë zgjëdhjën tuaj; së, dykë bëre keto, do mos fejëni 
kurre. Së keshtu do t ’ ju falët pasurisht. hyrja ne mbrë- 
teri t ’ amëshuar te Zotit tone Jësu Krisht. Perandaj do 
mos pertoj t ’ ju perkujtoj gjithenje per keto, ndonesë 
i dini, dhë jini te pshtëtur ne te vertëten ë tanishmë. 
Po une kujtoj së esht’ ë drëjte, sa jam ne ketë tënde- 
sim t ’ ju ngacemoj më perkujtimin, dykë ditur së per 
se shpëjti do t ’a hëth tëj tëndesimin t ’ im, sikunder 
ëdhë Zoti yne Jësu Krisht m’a deftëu. Dhë do te per- 
piqëm qe t’a lcini kujtimin ë ketyrëvë ngahëre dhë pas 
vdëkjës s’imë. Së nuke ju bëme te njihni fuqine clhë 
ardhjën ë Zotit tone Jësu Krisht, dykë vatur pas perral- 
lnsh te ndrëqura më miështcri, po dykë qënc sy-pames
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te madherise se tij. Së mori ndër ë lavdi prëj Përendise 
Atit, kur i ërdhi nje i ketille zë prëj lavdise madheshtorë, 
< Ky eshte im-Bir i dashur qe me pelqëu ». Edhë ketë 
zë ë degjuam qe ardhi prëj qiëllit, kur ishim bashke 
më ’të ne mal te shënte. Edhë këmi më te shigurte 
fialen profëtikë, te cilen bëni mire qe ë vëni rë, posi 
kandil qe ndriçon ne vent t ’ ërret gjër sa t ’ agulloje dita 
ë te linde dritesjëllesi ner zemrat tuaja.

UNGJILL (p as M a t t h k u t ) .

M’ atë kohe, mërr Jësuj Piëtrin clhë Jakobin dhë 
Joanin, te-vellane, dhë i ngjit ne nje mal te larte vëçan. 
Dhë u-shperfytyrua perpara syresh, dhë ndriti faq’ ë 
tij si diëlli; dhë robat ë tij 11-bëne te barclha si drita. 
Dhë ja tëk u-dukne të ata Moisiu dhë Elia qe kuven- 
dojin më ’të. Dhë u-pergjëq Piëtri, ë i tha Jësujt; Zot, 
eshte mire te mbëtëmi ketu; ne cld, lë te bëjme tri 
tënda, nje per ty dhë nje per Moisine dhë nje per El'ine. 
Tëk po flistë ëdhë, ja, nje rë ë ndriçimë i hiësoj; dhë ja 
nje zë prëj rëse, qe thështë; Ky eshte im-Bir i dashur 
qc tnc felqeu; dcgjojcni. Dhë kur degjuan Nxënesit, 
rane permbys dhë u-trempne fort. Dhë ardhi Jësuj, 
i prëku ë tha; Ngrëhuni clhë mos kini frike. Dhë kur 
ngritne syt’ ë tyrë, s’ pane asnjëri, vëç Jësune vëtem. 
Dhë kur zbrisjin nga mali, i porositi Jësuj, dykc thëne; 
Mos i thoni asnjëj vizionin, gjër sa i Bir’ i njëriut te 
ngjallët se vdëkuresh.

Nc V eçm t,  thuhët kio.
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TINGELL IV.

Tani u-degjuan te padegjuarat; së ay qe lindi prëj 
Virgjerëshes pa ate deshmohët lavderisht prëj zërit 
ateror, si Përendi dhë njëri, gjith’ ay per jëte.

Kungatorë.

Ne driten ë lavdise se faqës s’ atë, 6 Zot, do te barë- 
sim per jëte.

Ne vent te Pame driten, thuhet Tropar’ i se Kremtes.

7. — Domëti oshe-deshmori.
S. — Emilian Konfësori, pëshltop’ i Kyzikut.
9. — Apostull Mafthia.

10. — Laurënt deshmori, lcryëdiaku. 
xr. — Euploj deshmori, diaku.
12. — Foti dlië Anikëti, Deshmoret.
13. — Maxim oshenari, Konfësori.
14. — Parekrëmt’ ë Fjëtjës se Shen-Marise. Profëti Mika.
15. — F j ë t j a  ii Z onjes s ’ one se • P erm ishënte  OHfb

G j  ITHMONVIRGJ ERES M a RI.

MENGJËS.

Pas Përendia, eshte Zoli, thuhët Pcrleshorja :

TINGELL I.

Ne lindjën ruajtë virgjeiine, dhë ne fjëtjën nuk’ ë 
lë boten, 6 Hyjlindesë. Shkovë të jëta, dykë qëne Nën' 
ë jëtes, dhë dykë çperblëre më nermjëtimët ë tua shpir- 
tët tona prëj vdëkjës.
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Qv prëj dialcvise s’ inic. Parcvark :

Do t’a kujtoj emerin tënt brës pas brëzi.

UNGJILL’ I MENGJËZIT.

(Shih të Lindja ë Shen-Marise, 8 Viështe I.)
Psalm 51 pa zë. Lavdi ë Tani : Me nermjëiimëi ë Hyjlindesës. 

Perdellyës, perdellë-me :

TINGELL T. II.

Kur gatitëj ashimda ë tëndesimit tënt te kulluar, ahërë 
Apostujte rëth shtratit te shikonin më frike; ca dykë 
veshtruar tëndesimin çuditeshin; dhë Piëtri më lot te 
therristë; 0 virgjerëshe, te shoh te ndëre madherisht 
ty, jëten ë te gjithevë, dhë mahnitëm; së të ty tëndesoj 
gezim’ i jëtes s’ aviteshmë. Po, 6 ë kulluar, lutu-i nxëh- 
terisht Birit tënt dhë Përendise te shpetoje qytëtin tënt 
te paplagosur.

ZBRITESORË.

PEPIQILMENI TI THIA DOKSI. TINGELL 1.

I. I stolisur më lavdi te përendishmë, kujtimi yt i 
shënte dhë i 'iumur permblodhi te gjithe bësniket më 
ngazellim, te ciiet nene kryësin’ ë Mariamit i kendojne 
Birit tënt te vëtemlindur më vallë ë më tympanë, së 
u-lavderua lavderisht.

III. O Krisht, urtesia dhë fuqi’ ë Përendise, qe krijovë 
clhë permban gjithesine, mpslitët-ë Kishen te paëpur 
dhë te patronditur; së i Shënte jë vëtem ti, i prëhuri 
ner Shentoret.
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IV. Thënjët dhë ënigmat ë Profëteve paretrëguan 
misherimin tënt prëj Virgjerëshes, 6 Krisht; qe shkel- 
qimi i shkrëpetimit tënt do te dale si drite per kombët, 
dhë do t ’ te therrëse avusha më ngazellim : Lavdi fuqise 
s’ atë, 6 njërzidashes.

V. Bukurin’ ë përendishmë dhë te patrëguar te vir- 
tytëvë tëndë, 6 Ivrisht, kam per te rrefyër; së ti, qe 
ndritë prëj lavdise s’ amëshuar si shkelqim i bashkamë- 
shuar dhë i njeqënurshina, si morë trup prëj gjiri virg- 
jeror, lindë si diëll per ata qe ishin ne hië ë ne ërresire.

VI. Ziarri brenda të balëna ë dëtit avushe-lindura, 
ku hyri Jonaj, u-trëgua parekorezim i varrimit tënt te 
triditeshm; së, si shpetoj pa-dëm si para së te perpihëj, 
therristë : Do t ’ te sakrifikoj, 6 Zot, më zë lavderimi.

VII. Mall’ i përendishme, dukë qendruar kunder 
merise guximtarë dhë ziarrit, ziarrin ë vësontë, dhë 
qështë per merine, dukc.folur kunder shtrumëntëvë 
muzikorë ne mëst te. flages më lyren ë trikordheshmë 
te Oshenarevë më aresyë te frymezuar prëj Hyjit : 
Përendia jone i lavderuar dhë i Atervë, i bëkuar jë.

VIII. EngjeU’ i Përendisc fuqimadhi 11 rrefëu Diëmvë 
flagen, qe vëson Oshenaret dhë diëk te pabëset, dhë 
Virgjerëshen ë bëri burim te kryës së jctes, qe rriëth 
prishjën ë vdëkjës dhë jëten per ata qe kendojne : 
Vëtem Krijetarin hymnojmë në te çperblyërit dhë ë 
permilartesojme pcr gjithe jëtct.
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MADHESHTIMË.

Kendohen dy këngat IX te dy kanunëvë. Mc ç’do Tropar te 
Kanunit te pare ne kryë, thuhët :

I. B v ë za t te g j i th e  ty  te lu m e ro jm e  H y j l in d e s ë n  ë vëten i.

Ne kryë te ç’do Tropari te Kanunit te dyte, thuhët :
II. E n g je j te  d y k ë  p a r e  F jë i jë n  ë V irg je rë sh c s  m a h n ite sh in , s i  

V irg je rë sh a  n g r ih ë t  p r ë j  d h ë u t m e te la r ta t.

KENGA IX. — TINGELL 1.

IX. U-mimde lcanunët ë natyres me ty, 6 Virgjerësh’ 
ë pacinuar; së lindja virgjeron, dhë më jëten vlësohët 
vdëkja. O Hyjlindesë, Virgjerëshe pas lindjës, dhë ë 
gjalle pas vdëkjës, ti shpeton ngahëre trashegimin tënt.

Çuditeshin fuqite Engjellorëne Sion, dykë pare Zotin 
ë tyrë te kujdësëtpershpirtin ë nje gruajë; së i therristë 
si bir asaj qe ë lindi qashterisht; Eja, 6 ë Ndëruar, dhë 
lavderoju bashke më Birin dhë Përendine.

U-permbloth vallëja ë Apostujvë, dykë shikuar më 
frilce trupin tënt. Hyjprites dlië thëshin më zë te mallen- 
gjyër; O Hyjlindesë qe shkon të Biri ne dhomat qiëllorë, 
shpeto gjithenje trashegimin tcnt.

K A N U N I TJATKK. - .. T IN G E L L  IV.

IX. Ç’ do (Uië-Iindure lë te kercëje, i shkelqyër prëj 
shpirtit ; ë lë te krëmteroje natyra ë mendjëvë te palen- 
deshmë, dukë lavderuar panairin ë shënte te Mëmes se 
Përendise, ë lë t ’ therrëse : Gezoh-u, 6 Hyjlindesë 
ë gjithlumur, ë kulluar, ë gjithmon-virgjere.
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Eni ne Sion, te mali i hyjeshme dhe i majme i Peren- 
dise se gjalle, te ngazellohëmi dykë shikuar Hyjlindesën; 
së Krishti ë trashfëron si Nëne te tij ne tënden më te 
mire dhë më te hyjeshmë, ne te Shëntat ë te Shëntevë.

Eni, 6 bësnike, te vëme prane varrit te Hyjlindesës 
dhë te perqafojme zemren, buzet, syte dhë ballen sin- 
kërisht; dhë lë te pusojme hirë te pasura sherimësh, qe 
burrojne prëj burimi t ’ amëshuar.

Prit prëj nësh kënge funëralë, 6 Nën’ ë Përendise se 
Gjalle; dhë hiëso-na më hirin tënt driteprures dhë te 
hyjeshme, dykë i falur Mbrëtit mundjë, popullit krishto- 
fil paqë, ndjëse dhë shpetim shpirtësh atyrë qe te ken- 
dojne.

Zbritesorë : IJ-m unde kanunël.

Dergimesorë* — T. III

O Apostuj, qe u-mblothte ketu prëj anevë te dhëut, 
ne fshat Gëthsëmanë, varrosm'ani trupin; dhë ti, 6 Bir 
dhë Përendia imë, mërrm’a shpirtin.

LAVDFJ.mil

T1N (t.E.LL IV, Pas : Os gënëcm ën maviisi..

Ne Fjctjën tëndë te lavderuar ngazellohën qiëjte dhë 
gezohën ushterit’ ë Engjejvë ; dhë tëre dhëu defrën, 
dykë i kenduar këngen funëralë Nënes se Zotit te gjithe- 
sise, 6 Virgjerësh’ ë shënte ë pamarrtuar, qe shpetovë 
gjindjën ë njëresvë nga denimi prinderor.
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Rëntne bashke prëj anevë te dhëut krëret ë Apos- 
tujvë më shenim te Përendise qe te te varrosin; dhë kur 
te shikojin te ngjitësh prëj dhëut lart, therrisnin më 
gas zërin ë Gabriëlit; Gezohu, 6 qërë ë Hynise se tëre; 
gezohu, 6 ë vëtem qe bashkovë më lindjen tëndë te 
dhëshmët më te lartat.

Ti qe lindë jëten shkovë të jëta më Fjëtjën tëndë te 
ndëruar, te pavdëkeshmë, dykë patur pas Engjej, Kryë- 
sira, Fuqira, Apostuj, Profëter dhë tëre Kriësen; dhë 
Biri yt priti më duart’ ë tij t ’ amëshuara shpirtin tënt 
te lumur, 6 Mëme-Virgjerëshe, Nus’ ë Përendise.

LAVDI Ë TANI, T. T. II.

Ne Fjëtjën tëndë te pavdëkshimë, 6 Hyjlindesë, nën' 
ë jëtes, rëte rrembyën ne ëre Apostujte, te perndare ne 
bote, dhë i mblodhë bashke perpara trupit tënt te paci- 
nuar; te cilet, si te varrosne më ndër dykë kenduar, 
therrisnin zërin ë Gabriëlit; Gezohu, 6 Virgjerëshe Hir- 
plotë, Nën’ ë panuseruar, Zoti eshte bashke më ty. Më 
ata lutu-i, si t ’ yt-Biri dhë Përendië tone, te shpetohën 
shpirtët tona.

Doxologji. e Madhc. 1 ropar’ i se Kromtcs.

MltSl-IE.

Shpeto-na, 6 i Bir’ i Përendise, i çuditeshmi ner shen- 
toret,,,

21
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SHKURTORË. — TINGELL II.

Hyjlindesen ë pafiëtur per nermjëtimë dhë shprësen 
ë paçvendosur ne mprojtjë, varri dhë vdëkja nuk’ ë 
muntne; së, si Nëne te jëtes, ë shpuri të jëta ay qe 
banoj gji te virgjer per gjithmone.

(Per Apostull dhc Ungjill shih 16 Lindja 6 Shen-Marise, 
8 Vieshte I.)

.Ne Vëçan ; B rë za t  ie g jithe .. .  U -m u n d e  kanun ët.

Kungatore.

Kupe shpetimi do te marr, dhë ëmerin ë Zotit do te 
pertherrës.

16. —  Shami’ e Shente. Diomcd deshmori.
17. —  Myron deshmori.
18. —  Flor dhe Laur, deslimore.
19. — Andrë Stratëlati, deshmori.
20. — Profeti Samuël.
21. — Thadclë Apostulli.
22. — Agathonik deshmori.
23. — Lup deshmori.
24. — Eutych Hierodeslnncri.
23. — Kthërja ë Lipsan.it: to Shen-Bartliolomëut, Apostullit.
26. — Adrian dhe Natalia, dcslunore.
27. — Poiniën oshcnari.
28. — 'Moisi oslienari, E th iop i.
29. — Kryeprcrja ë Pareronclcsit dhc ]:>agc/.orit Joan.
30. — Alcxandri i Kostantinopojes.
31. — Vendosja e Brëzit te Çemuar te Hyjlindesës.



UNGJIJTE MENGJËZORE 
TE SE DIËLAVË

L  P a s  M a t t h e u t .

M’ ate kohe, te njembedhjëte Nxënesit vajtin ne Galilë, 
ne malt ku i kish porositur Jësuj. Dhë kur ë pane i u- 
falne; po ca dyshuan. Dhë u-aferua. Jësuj ë u-foli, dukë 
thëne : M’ u-dha ç’ do pushtët ne qiëll ë mbi dhë. Eceni 
pra dhë nxënesoni gjithe kombët, dukë i pagezuar me 
ëmerin ë Atit, dhë te Birit, dhë te Sphirtit Shent; clukë i 
mesuar te ruajne gjithe sa ju porosita; dhë ja une do 
te jëmbashke më ju tëre ditet, gjër ne mbarim te jëtes. 
Amen.

I I .  P a s  M a r k u t .

Si shkoj ë Shtuna, Maria Madalëna dhë Mari’ ë Jako- 
bit dhë Saloma blëne aroma qe te vijne ë te lyëjnc 
Jësune. Dhë shume më nate, te paren diten ë javes, vijne 
ne varr, me te lindur diëlli, dhë thëshin më vëtën ë tyrë; 
Cili. do i.e na ë rugulli/.e gurin prëj dëres se varrit? dhë 
kur shtine. syte pane së guri ish rugullisur; së ish fort 
i math. Dhë kur hyjtin nc varr, pane nje dialosh qe 
rrintë me te diathte, te vëshur më stoli tc bardhe; dhë 
u-çuditne. Dhë ay u-thote; Mos u-çuditni. Kerkoni 
Jësune Nazarëasin te kryqesuarin; u-ngjall, nuk’ eshtc 
ketu; ja vendi, ku ë vune. Po ëceni ë u tlioni nxënesvë
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te tij dhë Piëtrit qe shkon perpara jush ne Galilë; atjë 
do t’a shikoni, sikunder ju tha. Dhë dualle shpëjt, dhë 
ikne nga varri; dhë i kish zëne trembjë dhë habitjë, dhë 
njëriu s’ i thane gjë; së kishin frike.

III. P as Markut .

Si u-ngjall Jësuj ne mengjës te paren diten ë Javes, 
i’u-duk më pare Marise Madalënes, prëj se ciles kish 
nxjëre shtate dëmonë. Ajo shkoj ë u lajmeroj atyrëvë 
qe qëne më 'të, tëk po vajtojin ëdhë qajin. Dhë ata, 
kur degjuan së rron dhë n-pa prëj saj, nuke bësuan. 
Pas kesaj, u-fanës me dy prëj syrësh tëk po barisjin ë 
shkojin nd’ are. Dhë ata shkuan dhë u lajmeruan te 
tjërevë; as atyrëvë s’ u bësuan. Pasandaj u-fanës me 
te Njembedhjëtet tëk ishin shtruar per te ngrëne dhë 
qertoj pabësine dhë zemerguresin’ ë ty rë ; së nuk u 
bësuan atyrëvë qe ë pane te ngjallur. Dhë u tha; Eceni 
me gjithe boten, dhë leçitni Ungjillin ne tëre kriësen. 
Ay qe do bësoje dhë do pagezohët do t ’ shpetoje; dhë 
ay qe do mos bësoje do t.’ denohët. Dhë keto shenja do 
t’ u-vijne pas atyrëvë qe do t ’ bësojne. Me ëmerin t ’im 
do te nxiërin dëmonë; do te flasiu më gjuhera te rëa; 
do te ngrëne gjerperinj; dlië ne pifshin gjë per vdëkjë, 
do mos u bëje dëm; do vëne duari ’ ë tyrë mi tc semure 
dhë clo te bëhën mire. Zoti pra, passi u foli atyrëvë, 
u-shëstjua ne qiëll dhë ndenji me te diathte te Përen- 
dise. Dhë ata dualle dhë leçitne kudo, dhë Zoti u ndihtë 
dhë u shigurontë Jialen më shenjat qe u vëjin pas, 
Amen.
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I V .  P a s  L u k a j t .

Te paren diten ë Javes, shume më nate, ardhe grate me 
varrin, dykë siëlle aromat qe gatitne; dhë ca te tjëra 
më ’to. Dhë gjëtne gurin te rugullizur prej varrit; dhë 
kur hyjtin nuk ë gjëtne trupin ë Zotit Jësu. Dhë atjë 
ku perplikohëshin per ketë, ja dy burra u qendruan 
perpara më roba qe vëtetijin. Dhë kur ato u-trempne 
dhë ulne faqën mi dhët, u thane atyrëve; Si ë kerkoni 
te gjallin më te vdëkurit? nuk’ eshte ketu, po u-ngjall; 
kujtoni si ju foli, kur ish ëdhë ne Galilë, dykë thëne; 
Së duhët i Biri i njëriut te peripët ne duar njërezish 
mekatare dhë te kryqesohët dhë te trëten dite te ngja- 
llët. Dhë kujtuan fialet ë tij; dhë si u-kthyën prëj varrit, 
u’a lajmeruan te gjitha keto te Njembedhjëtevë dhë 
gjithe te tjërevë. Dhë ishin Maria Madalëna dhë Joanna 
dhëMari' ë Jakobit dhë te tjërat më ’to, te cilat u thëshin 
keto Apostujvë. Dhë u-dukne perpara syrësh si perralla 
fialet ë tyrë, dhë nuk u-besojin. Po Piëtri u-ngrit ë 
rëndi me varrin; dhë u-unj ë shëh pelhurat v.ëtem per 
dhë; ë shkoj dykë u-çuditur më vëtë per ngjarjën.

V .  P a s  L u k a j t .

M’ atc kohe, Piëtri u-ngrit ë rëndi rne varrin; dhë 
u-unj ë sbëh pelhurai: vëtern per dlië; ë shkoj dykë u- 
çuditur per ngjarjën. Dhë ja, dy prëj syrësh ishin dykë 
vatur atë dite ne nje fshat, qe ish gjashtedhjëte stadë 
lark Jërusalëmit, qe quhëj Emmaus; dhë ata fiisjin më. 
njërjatrin per gjithe keto te ngjara. Dhë tëk po flisjin
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ë bisëdojin, u-afrua dhë Jësuj vëte dhë baristë bashke 
më ’ta; dhë syt’ ë tyrë mbaheshin per te mos ë njohur. 
Dhë u tha; Ç’ jane keto fiale, qe kunderhithni të njër^ 
jatri dykë baritur dhë jini te mvrëret? Dhë u-pergjëq 
njëri, qe ë kish ëmerin Klëopa, dhë'i tha; Ti vëtem jë 
i huaj ne Jërusalëm, dhë nuke morë vësh ato qe ngjajtin 
ne ’të keto dite? Dhë u tha; Cilat? Dhë ata i thane; 
Per Jësu Nazarëasin, i cili që nje burre profët, i forte 
ne pune ë ne fiale perpara Përendise dhë gjithe popullit; 
dhë si ë perdhane Kryepriftijte dhë krëret tane ne de- 
nim vdëkjëjë dhë ë kryqesuan. Dhë ne shperënim së 
ky eshte ay qe kish per te çperblëre Israëlin; po, më 
gjithe keto, sot eshte dita ë trëte qe kur ngjajtin keto. 
Po dhë ca gra prëj nësh na habitne, dykë vatur më 
nate me varrin; dhë dykë mos gjëtur trupin ë tij, ardhe 
dykë thëne vizion Engjejsh, te cilet thone së ay rron. 
Dhë shkuan ca prëj atyrëvë qe ishin më në mi varrin 
dhë gjëtne ashtu sikunder thane dhë grate; po atë nuk 
ë pane. Dhë ay u tha atyrëvë; O te pamëntuar dhë te 
vonuar nga zemra per te bësuar te gjitha, sa fole Pro- 
fëtet; nuke cluhëj t ’ i pesontë keto Krishti dhë te hyntë 
ne lavdi ie tij? Dhë dykë nisur prëj Moisiut dhc prcj 
gjithe Profëtevë, u çkoqittë ato qe ishin shktuar per 
’tc neper gjithe Shkripturat. Dhë u-afruan nc fsbat ku 
vëjin; dhë ay bënte sikur kish per te vatur më tëj. Dhë 
ë shtrenguan, dykë thëne; Ri më nëvë, së eshte me te 
ngrysur dhë u-thyë dita. Dhë hyri per tc mbëtur më 
’ta. Dhë kur u-shtrua ne mesalle më ’ta, mori buken,
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ë bëkoj dhë ë thëu dhë u’a jiptë. Dhë u-hapne syt’ ë 
tyrë dhë ë njohne; dhë ay humbi prëj syrësh. Dhë thane 
më njërjatrin; Nuke na digjëj zemra brenda, kur po 
na flistë mb’ udhe ë na shpiëgontë Shkripturat? Dhë u- 
ngritne q’ atë ore, dhë u-kthyën ne Jërusalëm dhë 
gjëtne te mblëdhur te Njembedhjëtet dhë ata qe ishin 
më ’ta dykë thëne; Së u-ngjall Zoti më te vertëte dhë i’ 
u-duk Simonit. Dhë ata trëgonin ato te udhes dhë si 
u-njoh prëj syrësh ne thyërjën ë bukes.

VI. P a s  L u k a j t .

M’ atë kohe, si u-ngjall Jësuj prëj se vdëkuresh, qen- 
droj ne mëst te nxënesvë te tij dhë u thote; Paqë me 
ju. Dhë ata u-trempne ë u-frikesuan, dhë pandëhne së 
pane nje hië. Dhë u tha ; Persë jini te trubulluar? dhë 
persë mëntimë hipin ne zemrat tuaja? Shihni duart’ 
ë mia dhë këmbet ë mia, së une vëte jam; prëkmeni dhë 
shihni; së nje hië s’ ka. mish dhë ështra, siç me shikoni 
mua te këm. Dhë si tha ketë, u deftëu duarte dhë këm- 
bët. Dhë kur po s’ bësojin ëdhë nga gazi dhë po çudi- 
teshin, u tha; Kini gjë per te ngrëne ketu? Dhë ata i 
dhane njc cope pëshk te piëkur dhë boj mialtë. Dlië 
mori dhë hëngri perpara syrësh. Dhë u tha; ket.6 jane 
fialet qe ju fola, sa isha ëdhë më j 11, së duhët te mbushën 
te giitha. sa jane shkniar nc. ligje tc Moisiut dhë ne Pro- 
fëtet dhë ne Psalmët per mua. Ahërë u’a çëli mendjën 
per te kupctuar Shkriptnrat, dhë u tha; Së keshtu 
cshte shkruar, dhë keshtu duhëj te pesontë Krishti dhë
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te ngjallëj diten ë trëte dhë te leçitëj me ëmerin ë tij 
pëndim dhë ndjëse mekatësh ne gjithe kombët; dykë 
nisur prëj Jërusalëmit. Dhë ju jini deshmore per keto. 
Dhë ja, une dergoj zotimin ë t ’im-Eti mi ju; dhë ju rini 
ne qytët Jërusalëm, gjër sa. te vishëni më fuqi se-Larti. 
Dhë i nxori jashte gjër ne Bëthani; dhë ngriti d'uart’ ë 
tij dhë i bëkoj. Dhë kur po i bëkontë, u-nda prëj syrësh 
dhë ngjitëj ne qiëll. Dhë ata si i’u-fale, u-kthyën ne 
Jërusalëm më gas te math. Dhë ishin gjithenje ne Shen- 
terorë, dykë lavderuar ë dykë bëkuar Përendine.Amen.

V I I .  P a s  J o a n i t .

Te paren diten ë Javes, Maria Madalëna vjën ne 
mengjës, sa ish ëdhë ërret, të varri; dhë shëh gurin te 
ngritur prëj varrit; Rënt pra dhë vjën të Simon Piëtri 
dhë të nxënesi tjater, qe dontë Jësuj, dhë u thote; E 
ngritne Zotin prëj varrit, dhë nuke dime ku ë vune. 
Dolli pra Piëtri dhë nxënesi tjater, dhë vinin të varri. 
Dhë rëntnin te dy bashke, dhë nxënesi tjater vrapoj 
perpara më shpëjt së Piëtri dhë ardhi i pari ne varrt. 
Dhë u-krrus ë pa pelhurat per dhë; po nnkc hyri. Vjën 
pra Simon Piëtri pas atij, dhë hyri ne varrt dhë shëh 
pelhurat per dhë; dhë riza, qe ish mi kryë te tij, s’ ish 
bashke më pelhurat, po ë peshtjëllur vëçan rne rrje vent. 
Ahërë pra hyri dhë nxënesi tjater qe ardhi i pari ne 
varrt dhë pa ë bësoj. Së nuk ë dijin ëdhë Shkripturen, 
qe duhëj te ngjallëj se vdëkuresh. Shkuan pra nxenesit 
prape ne shtepi te tyrë,
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V I I I .  P a s  J o a n i t .

M’ atë kohe, Maria qendrontë prane varrit, dykë qare 
perjashta; tëk po qantë pra, u-krrus ne varrt dhë shëh 
dy engjej më te bardha qe rrijin, njëri ne kryë dhë 
tiatri ner këmbe, atjë ku që shtrire Trup’ i Jësujt. Dhë 
i thone ata; Grua, persë qan? U thote; Së ë ngritne t ’ 
im-Zot, dhë nuke di ku ë vune. Dhë si tha keto, u-kthyë 
prapa dhë shëh Jësune me këmbe; dhë nuke dintë së 
ish Jësuj. I thote asaj Jësuj; Grua, persë qan? cilin 
kerkon? Ajo, dykë kujtuar së eshte kopshtari, ithote; 
Zot, ne ë ngritë ti, thua-me ku ë vurë, dhë une do t ’a 
ngrë. I thote asaj Jësuj; Maria. U-kthyë ajo, ë i thote; 
Rabbuni, domëthëne Mesonjes. I thote asaj Jësuj; Mos 
me prëk; Së s’ jam ngjitur ëdhë të im-Ate; po shko të 
vellëzerit ë mi ë 11-thuaj; Ngjitëm të im-Ate dhë Ati 
juaj clhë Përendia imë dhë Përendia juaj. Vjën Maria 
Madalëna, dykë u lajmeruar nxënesvë, qe ë pa Zotin 
dhë qe i tha asaj keto.

IX. P a s  J o a n i t .

Si u-ngrys atë dite, qe ish ë par’ ë Javes, dhë dylcë 
qëne dyërte tc mbyllura, atjë ku isliin. mblëdlmr nxënesit 
nga frik' ë Judëjvë, ardhi Jësuj dhë qendroj ne mëst ë 
u thote; Paqë me ju. Dhë si tha ketë, u deftëu duarte 
dhë brinjen ë tij. U-gezuan pra nxënesit kur pane Zotin. 
U tha pra Jësuj perseri; Paqë me ju; sikunder me ka 
derguar Ati, dhë une ju dergoj juvë. Dhë si tha ketë,

22
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fryri' dhë u thote; mërrni Shpirtin Shënt; kujvë t ’ u 
falni mekatët, u jane falur; kujvë t ’ u’a mbani, jane te 
mbajtura. Po Thomaj, nje prëj te Dymbedhjëtevë, qe 
thuhëj Binjak, nuk ish më ata kur ardhi Jësuj. I thëshin 
pra nxënesit ë tjëre; E pame Zotin. Po ay u tha; Ne mos 
pafsha ne duar te tij shtypin ë përonavë dhë te vë gishtin 
t ’ im të shtyp’ i përonavë .dhë te vë doren t ’ imë të 
brinj’ ë tij, nuke do te bësoj. Dhë pas tëte ditesh ishin 
prape brenda nxënesit ë tij dhë Thomaj më ’ta; vjën 
Jësuj, dykë qëne dyërte te mbyllura, dhë qendroj ne 
mëst ë tha; Paqë me ju. Pastaj i thote Thomajt; Sill 
gishtin tënt ketu dhë shih duart’ ë mia; dhë sill doren 
tëndë dhë vër-ë të brinja imë dhë mos u-bëj i pabëse po 
bësatar. Dhë u-pergjëq Thomaj dhë i tha; Zoti im dhë 
Përendia imë. I thote Jësuj; Së me pë dhë bësovë; 
lum’ ata qe s’ pane dhë bësuan. Dhë shume te tjëra 
shenja bëri Jësuj perpara nxënesvë te tij, te cilat s’ jane 
shkruar ne ketë bible. Dhë keto u-shkruan qe te bësoni 
së Jësuj eslite Krishti, i-Bir’ i Përendise, dhë qe dykë 
bësuar te këni jëte me ëmerin ë tij.

X .  P a s  J o a n i t .

M’ aië kohc çfaqi vëtën ë tij Jësrij të nxënesit ë tij 
si u-ngjalt se vdëknresli, ne dëtin ë Tibëriades; dhë 
ti-çfaq keshtu. Ishin bashke Simon Piëtri dhë Thomaj 
qe thuhëj Binjak dhë Nathanaëli prëj Kanase se Galilëse 
dhë te bijt’ ë Zëbëdëut dhë dy te tjëre prëj nxënesvë 
te tij. U thote Simon Piëtri; vëtë per pëshk. I thone;
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Vijme dhë në më ty. Dualle dhë hipne më nje hëre ne nje 
anië dhë atë na’tc nuke zune gjë. Dhë si po u-bë mengjës, 
qendroj Jësuj anes dëtit; po nxënesit nuke dijin së eshte 
Jësuj. U thote pra Jësuj. Diëma, mos kini gjë per te 
ngrëne? I' u-pergjëqne; Jo. Dhë ay u tha; Hithni riëten 
m’ anen ë diathte t ’aniës dhë do te gjëni. E hodhe pra 
dhë tani nuke muntnin t ’a hiqnin nga shumic’ ë pishq- 
vë. I thote pra Piëtrit ay nxënes, te cilin ë deshtë Jësuj; 
Zoti eshte. Simon Piëtri pra, kur degjoj së eshte Zoti, 
ngjëshi roben (së ish lakuriq) dhë u-hoth ne dët. Dhë 
nxënesit ë tjëre ardhe më aniën (së nuke ishin lark 
stërëse, po afro dyqint kut), dykë hëqur riëten ë pishqvë. 
Dhë si zbritne pra ne stërë, sliohin atjë nje ziarr then- 
gjijsli dhë nje pëshk te vëne mi ’të dhë buke. U thote 
Jësuj; Sillni prëj pishqvë qe zute tani. Hipi Simon 
Piëtri dhë hoqi riëten mi toke, plot më nje qint ë pëse- 
dhjët’ ë trë pishq te medhëj ; dhë ndonesë ishin kaqe, 
nuk’ u-shqyë riëta. U thote Jësuj; Eni te hani mengjë- 
zin. Dhë asnje prëj nxënesvë s’ guxontë t ’a pyëstë; Ti 
cili jë? dykë ditur së eshte Zoti. Vjën pra Jësuj dhë 
mërr buken dhë iia jëp dhë pëshkun gjith’ aslvlu. Kio 
ish hër’ ë trëte qe po u-çfaq Jësuj të nxënesii ë tij, si 
u-ngjall se vdëkuresh.

XI. P a s  J o a n i t .

M’ atë kohe, çfaqi vëtën ë tij Jësuj të nxënesit ë tij, 
si u-ngjall se vdëkuresh, dhë i thote Simon Piëtrit; 
Simon i Jona.jt, a me do më tëper së keta? I thote; Pd, 6
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Zot; ti di së te dua. I thote; Kullotshqërat ë mia. I tho- 
te prape per se dyti; Simon i Jonajt, a me do? I thote; 
Po, 6 Zot; ti di së te dua. I thote; Ruaj dhënt’ ë mia. 
I thote per se trëti; Simon i Jonajt, a me do? U-hëlmua 
Piëtri së i tha per se trëti; A me do? dhë i tha; O Zot, ti i 
di te gjitha; ti di së te dua. I thote Jësuj; Kullot dhënt’ ë 
mia. Më te vertëte, më te vertëte po te thëm, kur ishë 
më i ri, ngjëshjë vëtën tëndë dhë barisjë ku dëshë; po 
kur te mplakësh, do te ndësh duart’ ë tua, dhë nje tjater 
do t ’ te ngjëshe, dhë do vëç ku nuke do. Dhë ketë ë tha, 
dykë shenuar më ç’ fare vdëkjë do t ’a lavderontë Përen- 
dine. Dhë si tha ketë, i thote; Eja pas mëjë. Dhë Piëtri 
u-kthyë dhë shëh nxënesin, qe deshtë Jësuj, qe vintë 
pas, i eili kish rëne ne darket mi kraherorin ë tij dhë i 
tha; Zot, cili eshte ay qe te tradheton? Kur ë pa ketë 
Piëtri i thote Jësujt; Zot, po ky çe? I thote Jësuj. Ne 
dua qe te mbëtët ky gjër ’sa te vij, ti ç’ lcë ? ti ëja pas 
mëjë. Dolli pra kio fiale ner vellëzerit qe ay.nxënes nuke 
vdës; dhë nuk’ i tha Jësuj së nuke vdës, po ne dua qe te 
mbëtët ky gjër sa te vij, ti ç’ kë? Ky eshte nxënesi, qe 
dëshmon per keto dhë qe i shkrojti; dhë dime qe desh- 
luim’ i tij esht’ i vertëie. Ka dhë stuurie te tjëra, qe bëri 
Jësuj, te cilat, ne u-shkrofshin nga nje ë nga nje, kujtoj 
qe as bota vëte do mos i nxëre librat qe do shkruhën. 
Amen.



DIËLORË

DOMËTHENE

Ungjijte dhe Apostujt’ e te Dielave qe nga e Diel’ e Gjithe 
Shentoreve gjër të ë Diël’ ë Farisëut dhë Kumërqarit.

E DIËLA I, £  GJITHE SHENTOREVE.

E çuditeshmë eshtc Perendia ne shcntoret ë saj. Ner Kisherat 
bëlconi Përendine.

Prëj Lëtrcs se Paulit ner Hëbrëjte.

Vellëzer, gjithe Shentoret permbysne mbrëterira,vëpe~ 
ruan drëjtesi, muarre zotimë, mbeçële gojera luanesh, 
shuan fuqi ziarri, shpetuan nga goj’ ë shpates,u-for- 
cuan prëj dobesië, u-bëne te fuqishmc ne lufte, u dhane 
arratine ushterivë te huaja; gra pritne te vdëkurit 
ë tyrë prëj ngjalljës; tc tjëre u-munduan dykë mos 
dashur te shpetojne, qe te prësin ngjalljë më te mire; te 
tjëre u-provuan rnë perqëshjë dhë më vrushkulla, rnë 
vargoj dlië rnë burk; u-lapiduan, ri sharruan, u-çpro- 
vuan, u-thcrre më shpalt'.; shëtitnc. më lekure dëlësh ë 
dhish, te eperhëdhur, le liëlmuar, (.(' munduar (per te 
cilat bota. nuk ish ë v)air), te arratisur ncr shkrëtetirat 
dhë malët dhë shpëllat dhe vërat ë dhëut. Dhë keta te 
gjithe, ndonesë deshmuan per bësen, nuk’ ë rnuarre 
zotimin ë Përendise, i. cili pareveshtroj nje gjë më te 
mire per nëvë, qe te mos perfëktohën pa. në. Perandaj
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dhë në, dykë patur rëth nje rë t ’ atille deshmoresh, lë te 
hëdhim ç’ do barre dhë mekat qe na thur lëhtazi dhë lë 
te rëndim ne luften qe këmi perpara, dykë patur syrin të 
Jësuj, krëj dhë mbarimtar ’i bëses.

P a s  M a t t h Lu t .

U tha Zoti nxënesvë te ti j; Cilido, qc te me rrefëje 
perpara njëresvë, do t ’a rrefëj dhë une perpara t ’ im-Eti 
ner qiëjte. Po kush te me mohoje perpara njëresvë, do 
t’a mohoj dhë une perpara t ’ im-Eti ner qiëjte. Ay qe 
do ate dhë nëne më tëper së mua nuk’ eshte i vyër per 
mua; dhë ay qe do bir dhë bije më tëper së mua nuk’ 
eshte i vyër per mua. Dhë kush nuke mërr Kryqin ë tij 
dhë s’ me bië pas nuk eshte i vyër per mua. Dhë u-per- 
gjëq Piëtri, ë i tha; Ja në i lame te gjitha dhë te rame 
pas. Valle ç’ do te jëte me në; dhë Jësuj u tha; Më te 
vertëte po ju thëm së ju qe me rate pas, ne perlindjën, 
kur'do te rrije i Bir’ i njëriut nii fronin ë lavdise se tij, 
do te rrini dhë ju mi dymbedhjëte fronë, dykë gjukuar 
dymbedhjëte farat ë Israëlit. Dhë cilido qe ka lëne shtepi 
a vellëzer a mofra. a ate a nëue a grua a bij a ara, per 
ëmerin t’im, do te marre nje qint hëre rnë tëper dhë do 
t ’ trashegoje jëte t’ amëshuar. Dhë shunie te pare do te 
jëne te funtme; dhë shume tc funtme te pare.

E DIËLA II.
Artlxte, 6 Zct, meshira jote mi. ne. Ngazellohuni, 6 te drejte, 

me Zotin.
Prëj Lëtrcs sc Paiilit ncr Pomanct,
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Vellëzer, lavdi, ndër ë paqë me eilindo qe vëperon te 
miren,dhë më pare Judëut dhë Gjëntilit. Së s’ ka anem- 
bajtjë vëtash prane Përendise. Së sa mekatuan pa ligje, 
pa ligje do te humbasin; dhë sa mekatuan ne ligje, do te 
gjukohën më ligje. Së nuke jane te drëjte prane Përen- 
dise degjojesit ë ligjes, po bëresit ë ligjes do te drëjteso- 
hën. Së kur Gjëntilet qe s’ kane ligje bëjne prëj natyrë 
ato te ligjes, keta, dykë mos patur ligje, jane ligje per 
vëtën ë tyrë, te cilet trëgojne vëpren ë ligjes te shkruar 
ne zemrat ë tyrë, dykë u deshmuar bashke vëtedij’ ë 
tyrë, dhë mëntimët ë tyrë dykë akuzuar a dhë dykë 
mprojtur njërjatrin, diten kur Përendia do t’ gjukoje te 
fshëhtat ë njëresvë, pas Ungjillit t ’im më anen ë Jësu 
Krishtit.

P a s  M a t x h k u x .

M’ atë kohe, tëk baristë Jësuj anes clëtit teGalilëse, pa 
dy vellëzer, Simonin qe thuhëj Piëter clhë Andrëne te
vellan’ e tij, dykc hëdhur riëten ne dët (së ishin pëshka-
tare); dhë u thote; Ejani pas mëjë, dhë do t ’ ju bëj pësh- 
katare njërezish. Dhë ata dykë lcne'më njc hëre riëtat, 
i rane pas. Dhë si shkoj më tutjë s’ andëjmi, pa dy vellë- 
zer te tjëre, Ja.kobin. te birin ë Zëbëclëut dhë Joanin te 
vellan’ ë tij, n’ anië bashke më Zëbëclëun t’ atin ë tyrë 
dykë ndrëqur riëtat ë tyrë; dhë i thirri. Dhë ata dykë 
lëne më nje hëre aniën dhe t ’ atin ë tyrë, i rane pas. Dhë
Jësuj vintë rotull gjithe Galilëse, dykë prëdikuar ne 
synagojat ë tyrë dhe dykë leçitur Ungjillin ë mhrëterise
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dhe dyke sheruar ç’do semundje dhe ç’ do lengate ne 
popullin.

E DIËLA III.
Zoti eshte fuqia ime dhe kënga imë. Zoti dykë me munduar 

me aresoj.
Prëj Lëtres se Paulit ner Romanet.

Vellëzer, passi u-drëjtesuam prëj bëses, këmi paqë të 
Përendia m.ë anen ë Zotit tone Jësu Krisht, më anen ë 
te cilit këmi dhë qasjën më bësen ne ketë hir, ne te cilin 
qendrojme dhë mburrëmi më shprësen ë lavdise se 
Përendise. Edhë jo vëtem kio, po mburrëmi ëdhë ner 
hidherimët, dykë ditur së hidherimi vëperon durim, 
dhë durimi çpëriënce, dhë çpëriënca shprëse; ëdhë 
shprësa nuke turperon, së dashuri’ ë Përendise eshte 
dërdhur ner zemrat tona më anen ë Shpirtit Shënt qe na 
u-dhn. Së kur në po ishim ëdhë te dobet, Krishti vdiq mc 
kohe per te pabëset. Së më-zi do tc vdëse nonjc per nje te 
drëjte; së per te mirin mbasë dlië guxon nonje t.e vdëse. 
Po Përendia na porosit clashurin’ ë saj, së kur në po 
ishim ëdhë mekatare, Krishti vdiq per nëvë. Shnme më 
tëper pra tani, si u-drëj tesuam ne gjak te tij, do te 
shpetojme më anen ë tij nga zemerimi. Së ne qofte së, 
kur ishim armiq, u-pajtuam rnë Përendine më anen ë 
vdëkjës se te-Birt, shume më tëper, passi u-pajtuam, 
do te shpetojme ne jëte te tij.

P a s  M a t t h e u t .

Tha Zoti; Kandil’ i trupit eshte syri; ne qofte pra
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syri yt i kthiëllet, tëre trupi yt do te jëte 1 ndriçira; po 
ne qofte syri yt i lik, tëre trupi yt do te jëte i ërret. Ne 
qofte pra drita qe eshte të ty ërresire, sa do te jëte ërre- 
sira? Asnje nuke munt t ’ u sherbëje dy zoterinjvë; së a 
njërin do te urrëje dhë tiatrin do t ’a doje; a njërit do t ’ i 
ngjitët pas dhë tjatrin do t ’a kortëmnoje. Nuke muntni 
t ’ i sherbëni Përendise dhë Mammonajt. Perandaj po ju 
thëm, mos u-kujdësni per jëten tuaj, ç ’ do te hani dhë 
ç’ do te pini; as per trupin tuaj ç’ do te vishëni; nuk 
eshte jëta më tëper së ushqimi dhë trupi së vëshja; 
Veshtroni shpëset ë qiëllit, së nuke mbiëllin, as korin, as 
mblëdhin ner grunarët, dhë Ati juaj qiëllor i ushqën; a 
nuke ndryshoni ju më tëper së ato? Dhë cili prëj jush 
clykë u-kujdësur munt te shtoje nje kut ne shtat te tij?' 
Dhë per vëshjën persë kujdësëni? Kushidëroni lilët ë 
ares si ritën; as mundohën, as tiërin. Dhë po ju thëm 
qe as Salomoni ne gjithe lavdin’ ë tij nuk ’ u-vësh si nje 
prëj kesyrësh. Dhë ne qofte së barin ë ares, qe sot eshte 
dhë nëser hidhët ne furre, Përendia ë vësh keshtu, niik 
do t ’ ju vëshe shume më tëper juvë, 6 bëse-pake? Mos 
u-kujdësni pra dykë thëne; Ç’ do te hame? a, ç’ do te 
pime? a, ç’ do te vishëmi? së te gjitha këtd i kerkojne 
Gjëntilet ; së Ati juaj qiëllor di qe kini nëvoje per keto 
te gjitha. Po kerkoni më pare mbrëterin’ ë. Përendise 
dhë drëjtesin’ ë tij, dhë te gjitha keto do t ’ ju shtohën 
juvë.
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E DIËLA IV.

Kcndoni Përendine tone, kendojëni. Gjithe lcombët trokisni 
duarte.

Prëj Lëtres se Paulit ner Romanet.

Vellëzer, passi u-çliruat nga mekati, u-roberuat të 
drëjtesia. Njërezisht po thëm per dobesin’ ë mishit tuaj; 
Sëpsë sikunder i bëte anet ë trupit tuaj sherbetore ne 
ndyresire dhë paligjesi të paligjesia, ashtu tani bëni anet 
ë trupit tuaj sherbetore ne drëjtesi per shenterim. Së kur 
ishit sherbetore te mekatit ishit te lire nga drëjtesia. 
Ç’ pëme pra kishit atehërë nga ato per te cilat tani ju 
vjën turp? së fund’i atyrëvë eshte vdëkja. Po tani qe 
u-çlimat. prëj mekatit dhë u-bëte sherbetore të Përendia, 
kini pëmen per shenterim; dhë mbarimin, jëten ë amë- 
shuar. Së paga ë mekatit eshte vdëkja; dhë hir’ i Përen- 
clise jët’ ë amëshuar me Jësu Krishtin, Zotin tone.

P a s  M a t x h e u t .

M’ atë kohe, kur ardhi Jësuj ne Kapërnaum, i’ u-afrua 
nje Oënturion, dykë i’ u-iutur ë dykë t'l'ëne; O Zot, 
shcrbetori imdërgjët neshtepi ulok, i tormëntuar tmërre- 
risht. Dhë i thote Jësuj; Une do te vij ë do t’a sheroj. Dhë 
u-pergjëq Qëntunoni ë tha; O Zot,nuke jam i vyër qe te 
hysh nene strëhen t ’ imë; pothuaj vëtem nje fiale, dhë 
do t ’ sherohët slierbetori im. Së dhë une jam njëri nen’ 
urdher, dykë patur ushtare nenc mua dhë i thëm keti; 
Shko, dhë shkon ; dhë tintrit; Eja dhë vjën; dhë sherbe-
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torit t ’ im; Bëj ketë, dhë ë bën. Dhë kur degjoj Jësuj, 
u-çudit dhë u tha pasanikevë; më te vertëte po ju thëm, 
as ne Israël nuke gjëta kaqe bëse. Dhë po ju thëm qe 
shume do te vijne nga lindja dhë nga përendimi dhë do 
te shtrohën më Abraamin dhë Isaakun dhë Jakobin ne
mbrëteri te qiëjvë; dhë bijt’ ë mbrëterise do te nxirën 
jashte të ërresira më ë perjashtmë; atjë do te jëte qarja 
dhë kercellim’ i clhëmbevë. Dhë i tha Jësuj Qënturionit;
Shko clhë, siç bësovë, t ’ u-bëfte. Dhë u-sherua sherbetor’
i tij n’ atë çast.

E DIËLA V.
Sa tc mcdha jane veprat 6 tua, 6 Zot; te gjitha i boro me 

urtesi.
Beko Zotiu, 6 shpirti im.
Prej Letres se Paulit ner Romanet.

Vellëzer, desherim’ i zemres s’ imë dhë lutja të Përen- 
dia per Israëlin eshte per shpetim. Së deshmoj per 'ta 
qe kane zëll Përendië, po jo pas dijes; së, dykë mos ditur 
drëjtesin’ ë Përendise dhë dykë kcrkuar te stabilitin 
drëjtesin’ ë vëte, •nuk’ n-bintne të drëjtesi’ ë Përendise. 
Së mbarim’ i ligjes per drëjtcsi eslilc Krislvti per cilindo 
qe bëson. Së Moisiu slikrnan drëjtcsine qe eslite jtrëj 
ligjes, së njëriu qe i bën do te rroje me ato. Po drëjtesia 
prëj bëses tliote keshtu; mos thuasli ne zemren tënclë; 
cili do te ngjitët ne qiëll? domëthëne, per te prure Krish- 
tin poshtc; a, cili clo te zbrëse n’ avushe? domethëne, 
per te ngritur lart Krishtjn prëj se vdëkuresh? Po ç’
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thote? Prane tejë eshte fiala, ne gojen tëndë dhë ne 
zemren tëndë; domethëne fiala ë bëses, qe leçitim; së, 
ne rrefëfsh më gojen tëndë Zotin Jësu dhë ne bësofsh 
ne zemren tëndë së Përendia ë ngjalli se vdëkuresh, do 
te shpetohësh. Së njëriu bëson më zemren ne drëjtesi, 
dhë më gojen rrefën per shpetim.

P a s  M a t t h £ u t .

M’ atë kohe, kur ardhi Jësuj të vend’ i Gërgësënevë, 
i dualle perpara dy te dëmonisur, qe dilnin prëj varrëvë, 
te ëger fort, sa s’ munttë njeri te shkontë nga ajo udhe. 
Dhë ja ku thirre dykë thëne; Ç/ eshte ne mëst nësh dhë 
tëjë, 6 Jësu, i-Bir’ i Përendise ? Ardhë ketu para kohes 
qe te na tormentosh? Dhë ish lark syrësh nje kopë 
shume dërrash dykë kullotur. Dhë dëmonet i lutëshim, 
dykë thëne; Ne na nxiërç, permëto-na te shkojme të 
kopëj’ ë dërravë. Dhë u tha; Shkoni. Dhë ata dualle dhë 
shkuan të kopëj’ ë dërravë. Dhë ja ku u-sul gjithe kopëj’ 
ë dërravë tatepiëte jërkullit ne dët, dhë u-mbytne ner 
ujerat. Dhë ata qe i ruanin ikne dhc skhuan ne qytët 
dhë i lajmernan te gjitha, si dhë punen. ë le dëmonisurvë. 
Dhë ja tëre qytëti dolli tc piëke Jësune; dhë kur ë pane, 
i’ n-lutne te shkoje prëj kufirëvë te ty’rë. Dhe liyri ne 
nje anië, dhë shkoj ë ardhi nc qytët te vëte.

E DIËLA VI.
Ti, 6 Zot, na ruaj e na perm baj. Shpeto-m c, 6 Zot, se lnunbi 

oshenari.
. Pr6j Letres sc P au lit ner Rom anct.
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Vellezer, dykë patur dhurata. te ndryshmë pas hirit 
qe na u-dha, osë profëti, lë-te profëtesojme pas proportes 
se bëses, osë diakonate, lë t ’a mbarojme diakonaten, osë 
mesonjesi mesimin, osë ngushellimtari ngushellimin, ay 
qe ëp lë t ’ ape më simplikitët, i pari më kujdës, meshi- 
ronjesi më buzeqëshjë. Dashuria lë te jëte pa dy faqë. 
Dykë urrëjtur te ligen, dykë i’ u-ngjitur se mires; më 
dashuri vellazerië per njërjatrin; dykë vëne perpara 
njërjatrin ne ndër; jo pertace ne shpëjtim, te iidëzur ne 
shpirt, dykë i sherbyër Zotit; dykë u-gezuar ne shprëse, 
dykëduruarnehidherim, dykë persëvëruar ne faljë, dykë 
perndare per nëvojat ë shentorevë, dykë ndiëkur hoshpi- 
talitëtin. Bëkoni ata qe ju ndjëkin; bëkoni dhë mos 
mallkoni.

P a s  M a t t h e u t .

M’ atë kohe, hyri Jësuj ne nje anië dhë shkoj ë ardhi 
ne qytët te vëte. Dhë ja ku i prune nje ulok,te dërgjur mi 
shtrat; dhë kur pa Jësuj bësen ë tyrë, i tha ulokut; Kij 
kuraje, bir, te jane falur mekatët ë tua. Dhë ja ca prëj 
shkronjesvë thane më vëtën ë tyrë; ky blasfëmon. Dhë 
kur vuri rë Jësuj mendimët ë tyrë, tha; Persë mëndoni 
te liga. ne zemrat tuaja? Së ç’ eshfe :më udob te thuash? 
Te jane falur mekatët ë tua;a po te thuash; Ngrëhu dhë 
barit? Dhë, qetemesoni së i Bir’ i njëriut lca pushtët te 
fale mekatë mi dhë (ahërë i thotc ulokut); Ngrëhu, 
ngrir shtratin tënt dhë shko ne shtepi tëndë. Dhë kur 
pa turma u-çudit dhë lavderoj Përendine qe u dha pu- 
shtët te lcetille njëresvë.
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E DIËLA VII.

O Zot, shpeto popullin ten t dhe bëko-ë trashcgim in tën t. T y ( 
6 Zot, Përcndia imë, do te therrës.

Prëj Letrcs se P au lit ner Rom anet.

Vellëzer, në te fortet dëtyrojme te mbajme dobesit’ ë 
te pafuqishmevë dhë te mos i pelqëjme vëtës. Cilido pra 
prëj nësh lë t ’ i pelqëje t ’ afermit ne te mire per ëdifi- 
kate. Së dhë Krishti nuk ’ i pelqëu vëtës, po, sikunder 
eshte shkruar, Perqëshjët ë atyrëvë qe te perqëshin rane 
mi mua. Së sa u-shkruan më pare, u-shkruan per mesi- 
min tone; qe te këmi shprësen më durimin dhë ngushelli- 
min ë Shkripturavë. Dhë Perendi’ ë durimit dhë ë ngu- 
shellimit ju dhënte te mëndoni gjith’ ashtu per njërjatrin 
pas Jësu Krishtit, qe më nje zemer dhë më .nje goje te 
lavderoni Përendine dhë Atin ë Zotit tone Jësu Krisht. 
Perandaj prisni njërjatrin, sikunder dhë Krishti ju priti 
ne lavdi te Përendise.

P as M a t x h k u t .

M’atë kohe, tëk shkonië tutjë Jësuj, i ra.ne pas dy (e 
vërber, dykë thirrur ë dykë. thë.ne; meslviro-na, 6 i-bir’ i 
Davidit. Dhë kur ardhi ne shtepi, i’ u-afruan te. vërberit, 
dhë u thotc Jësu j; Bësoni së munt t ’ a bcj ketë? I thone; 
Po, 6 Zot. Ahërë prëku syt’ ë ty'rë dykë thëne ; Pas bëses 
s’ uaj u-bëfte per ju. Ahërë u-çëlne syt’ ë tyrë; dhë i 
ndaloj Jësuj më frikesinr, dykë tlrëne; Shikoni, njeri 
mos ë marre vësh . Po ata dualle dhë ë perfamuan ne



gjith’ ate dhe. Dhë kur po diljin ata, ja ku i prune nje 
njëri te shurdher te dëmonisur. Dhë si i’a nxori dëmonin, 
i shurdheri foli; dhë u-çudit turma, dykë thëne; Së kurre 
nuk' eshte pare keshtu ne Israël. Dhë Farisëjte thëshin; 
Më kryën ë dëmonevë nxiër dëmonët. Dhë Jësuj vintë 
rotull gjithe qytëtëvë dhë katundëvë, dykë prëdikuar 
ne synagojat ë tyrë dhë dykë leçitur Ungjillin ë mbrë- 
terise dhë dykë sheruar ç’do semundje dhë ç’do lengate 
ne popullin.

E DIËLA VIII.
Zoti do t ’i ape fuqi popu’llit te  tij. Lavderoni Zotin, 6 bij 

Perendie.
Prëj Letres I se P au lit ner K orinthianet.

Vellëzer, ju lutëm per ëmerin ë Zotit tone Jësu Krisht 
qe te thoni te gjithe gjith’ atë gjë dhë te mos këte ndarjë 
ner juvë; po te jëni te bashkuar më nje mendjë ë nje 
mendim. Së m’ u-bë ë njohur per ju, o vellëzerit ë mi, 
prëj atyrëvë te Kloës së ka qarta ner juvë. Dhë thëm 
ketë, qe cilido prëj jush thote;Une jam i Paulit, dhë une 
i Apollojt, dhë une i Këfajt, dhë une i Krishtit. Mos 
cshte ndare Krishti? Mos u-kryqesua Pauli per ju? A po 
u-pagezuat rne ëmerin ë Paulit? Perhiroj Përendine, qe 
s’ pagezova asnje prëj jush, vëç Krispin dhë Gajin, qe te 
mos thot.c nonje qe pagexova me ërnerin t ’ im. Pagezova 
dhë shtepin’ ë Stëfanajt; nuke di pra. ne pagezova nonje 
tjater. Së nuke me dergoj Krishti te pagezoj po te 
ungjillezoj; dhë jo më urtesi fialë, qe te nros zbrazët 
kryq’ i Krishtit.
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P a s  M a t t h e u t .

M’ atë kohe, pa Jësuj shume turme dhë i’ u-dhëmp 
per ’ta dhë sheroj te semuret ë tyrë. Dhë si u-ngrys, 
i’ u-afruan nxënesit ë tij, dykë thëne; Vendi eshte i 
shkrëte, dhë ora po shkoj; lesho-ë turmen, qe te shkojne 
ner fshatrat ë te blëne te ngrëna per vëtën ë tyrë. Dhë 
Jësuj u tha; S’ kane nëvoje te shkojne; ëpuni ju te hane. 
Dhë ata i thone; S’ lcëmi ketu vëç pëse buke dhë dy 
pishq. Dhë ay tha; Sillm’ini ketu. Dhë si urdheroj tur- 
men te shtrohën mi barrat, mori pëse buket dhë dy 
pishqit, ngriti syte perpiëte ne qiëll dhë bëkoj; dhë si 
i thëu, u'a dha buket nxënesvë, dhë nxënesit turmes. 
Dhë hëngere te gjithe dhë u-ngopne dhë ngritne tëpe- 
ricen ë copavë, dymbedhjëte koshë plot. Dhë ata qe 
hëngere ishin afro pëse mije njëres, vëç gravë dhë 
diëmvë. Dhë më nje hërc Jësuj shtrengoj nxëncsit ë tij 
te hyjne ne nje anië dhë te shkojne perpara tij pertëj, 
gjër sa te leshoje turmen.

E DIËLA IX.

Lutuni dhc lavderoni Zolin Perendinc tone. i njohnr eslile 
Perendia ne jttde.

Prej Letrcs I se. Paulit ncr Korinthianet.

Vellëzer, jëmi kopunorct ë Përendise; ar’ ë Përendise ; 
jini ndertës’ ë Përendise. Pas hirit te Përendise qe m’ ii- 
dha, si micshter i urte, vura tliëmëline, dhë nje tjater 
nderton persiper; dhë cilido lë te shikoje si nderton per-
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siper. Së asnje s’ munt te vëre tjater thëmëli vëç asaj 
q' u-vu, ë cila eshte Jësu Krishti. Dhë ne nderton nonje 
mi ketë thëmëli, ar, argjent, gure te çemuar, drure, bar, 
ka.llam,vëpr’ ë cilitdo do te çfaqët; së ditado t ’a deftëje, 
së më ane ziarri do t ’ rëvëlohët; dhë ziarri do te çprovoje, 
vëpren ë cilitdo ç’fare eshte. Ne mbëtte vëpr’ ë nonjejt, qe 
ndertoj persiper, do te marre page. Ne u-diëkte vëpr’ ë 
nonjejt, do te pesoje dëm; po ay do te shpetohët, ashtu 
si më ane ziarri. Nuke dini qe jini tëmpull’ i Përendise 

• dhë qe Shpirt ’ i Përendise rri ner juvë? Ne prishte nonje 
tëmpullin ë Përendise, atë do t ’a prishe Përendia; së tëm- 
pull’ i Përendise, qe jini ju, eshte i shënte.

P a s  M a t t h b u t .

M’ atë kohe, Jësuj shtrengoj nxënesit ë tij te hyjne ne 
nje anië clhë te shkojne perpara tij pertëj, gjër sa te 
leshoje turmen. Dhë si ë leshoj turmen, u-ngjit ne nje 
mal me vëtë qe te falët. Dhë kur u-ngrys ish vëtem atjë. 
Dlië ania po ish ne mës te dëtit, ë perpiëkur prëj valavë; 
së ëra ish kundrarë. Dhë ne ruajtjën ë katerte te nates 
Jësirj shkoj të ata dykc baritur mi dëtin. Dhë kur c pane 
nxënesit te barëse rni dëtin, vrtrubulluan dyke thëne; 
së eshte fanclasme; dhë nga frika bortitne. Dhë më nje 
hëre 11 foli J’ësuj, dykë thëne; Kini kuraje;une ja.m; mos 
lcini frike. Dhë i u-pergjëq Piëtri, ë tha; O Zot, nc jë ti, 
urdhero-me te vij të ty mi ujerat. Dhë ay tha; Eja. Dhë 
zbriti Piëtri prëj aniës, ë bariti mi ujerat per te ardhur 
të Jësuj. Po dykë pa're ëren te forte, u-tremp ; dhë si nisi
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te kridhët, thirri dykë thëne; Zot, shpeto-me. Dhë më 
nje hëre Jësuj zgjati doren, ë kapi dhë i thote; 6 bëse-pak, 
persë hëzitovë? Dhë, si hyjtin n’ anië, pushoj ëra. Dhë 
ata qe ishin ne aniën, ardhe 6 i’u-fale dykë thëne; më te 
vertcte jë Bir Përendië. Dhë si shkuan pertëj, ardhe ne 
dhë te Gënnësarëtit.

E DIËLA X.

Vellëzer, Përendia. na çperfaqi në Apostujte te funtme 
si me vdëkjë ë siper, së u-bëmc thëater per boten dhë 
per engjejte dhë per njërezit. Në te marre per Krishtin, 
dhë ju te mençim me Krishtin; në te dobet, dhë ju te 
forte; ju te lavderuar, dhë në te çndëruar. Gjër ne oren 
ë tanishmë këmi dhë ëtjë dhë uri dhë jëmi te çvëshur 
dhë shuplakohëmi dlië arratisëmi dhë mundohëmi, dykë 
punuar më duart’ ë vëta; kur perqëshëmi, bëkojme; 
luir ndiqëmi, durojme; kur blasfëmohëmi, lutëmi; si 
gatrat. ë botes u-bëme, si plëherat ë te gjithevë. gjër me 
tani. Nuke ju a shkruaj keto qe t ’ ju turperoj, po ju 
keshilloj si bijt’ ë mi. te dashur. Së ne kini dhjëte rnije 
mesonjes mc Krishtin, po nuke kini shume ater; së. une 
ju linda mc Jësu Krishtin më anen ë Ungjillit. ju  lutëm 
pra, bchuni imitatoret ë mi.

P a s  M a t t h e u t .

M' atë kohe, nje njëri i’u-afrua Jësujt., dykë i’ u-per- 
gjunjur ë dykë thëne; O Zot, meshiro t ’ im-bir, së ë zë ë 
lig’ ë hënes dhë vuan këq; së shume hëre bië ne ziarr
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dhë shume hëre ne uje. Dhë u’a solla nxënesvë te tu, 
dhë nuke muntne t ’a sherojne. Dhë u-pergjëq Jësuj, ë 
tha; O brës i pabëse dhë i pervertitur, gjër kur do te 
jëm me ju? gjër kur do t' ju duroj ? Sillm’ani ketu. Dhë 
ë qertoj Jësuj, dhë dolli prëj tij dëmoni; dhë u-sherua 
diali q’ atë ore. Ahërë i’ u-afruan nxënesit Jësujt vëçan, 
dhë i thane; Persë në s’ muntme t ’a nxiërim? Dhë 
Jësuj u tha; Nga pabësia juaj; së më te vertëte po ju 
thëm, ne paçi bëse sa nje koqë sinapi, do t ’ i thoni keti 
mali; Shlco se ketëjmi atjë, dhë do te shkoje; dhë gjë 
do mos jëte ë pamundeshmë per juvë. Po kio gjindjë 
nuke vëtë jashte vëç më faljë dhë më agjerim. Dhë atjë 
ku sillëshin andej ketëj ne Galilë, u tha Jësuj; I-Bir’ i 
njëriut ka per t’ u-perdhëne ne duar njërezish dhë do t ’a 
vrasin, dhë te trëten dite do te ngjallët.

E DIËLA XI.
Zoti. eshte fuqia ime dhe lcënga itnë. Zoti dykc tne m unduar 

me aresoj.
Prcj Lëtres I se P au lit ner K orinthianet.

Vellë/.er, shila ë apostullatcs s’imë jini jn :me Zotin. 
Pergjigjia imë per at.a qe me nxonitin eshte kio; Mos mike 
këmi te drëjte te hame ë te pime? Mos'nuke kënvi te 
drëjte te hëqim pas nje motre grua, si dhë Apostujt’ ë 
tjëre dhë vellëzerit ë Zotit dhë Këfaj? A po vëtem une 
dhë Barnaba s’ këmi te drëjte te mos punojme? Cili vëtë 
nonje hëre nshtar më roge prëj vëtës se tij? Cili mbiëll 
vrështe, dhë nuke ha nga pëm’ ë saj? A po cili ruan nje
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kopë, dhë nuke ha nga qumushti i kopëse? Mos i flas 
keto si njëri? A po nuke thote keshtu dhë ligja? Së ne 
ligje te Moisiut eshte shkruar; Mos i mbeçël gojen kaut 
qe shin. Mos kujdësët Përendia per qëte? A po ë thote 
per nëvë më te vertëte? Së per nëvë u-shkrua; së ay qe 
leron duhët te leroje më shprëse dhë ay qe shin më 
shprëse duhët te piësetoje ne shprësen ë tij. Ne ju mbua- 
llme në te shpirteshmët, eshte gjë ë madhë ne do te 
korim te mishterat tuaja? Ne piësetojne te tjëre ne ketë 
te drëjte mi ju, sa më tëper në? Po nuk’ ë perdorme ketë 
te drëjte; po i durojme te gjitha, qe. te mos i japim nonje 
ndalim Ungjillit te Krishtit.

P as Matth eut .

Tha Zoti ketë parabole; Mbrëteri’ ë qiëj vë shembellëu 
më nje njëri mbrët, i cili dëshi te bëje logari më sherbe- 
toret ë tij. Dhë kur nisi te bëje logari, i prune nje dëtuar 
clhjëte mije talëntash; dhë më qe s’ kishtë t ’ i lantë, 
urdheroj i-zoti te shitët ay clhë ë shoq’ ë iij dhë te bijte 
dhë gjithe sa kishtë; dhë te lahëj. I ra pra ncr këmbe 
sherbetori dhë i falëj, dykë thëne; Zot, bëj zemren ë 
gjëre pc.r mua, dhë do t ’ t ’ihxj te gjitha. Dhë u-dhemp- 
sherua Zoti per atë sherbetor, ë leshoj dhë i’ a fali huan. 
Dhë si. clolli ay sherbetor, gjëti njc nga. shok-sherbetoret 
ë tij, i cili i. dëtyrontë nje qint dinarë; dhë si ë zuri ë 
mbyttë, dykë thëne; Laj-me ç’ me dëtyron. I ra pra ner 
këmbe shok-sherbetor’ i tij, dhë i lutëj dykë thëne; Bëj 
zemren ë gjëre per mua, clhë do t’ t’ i laj te gjitha. Po ay
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nuke dështë; po shkoj, dhë ë hodhi ne burg, gjër sa te 
lantë dëtyren. Dhë kur pane shoke-sherbetoret ë tij ato 
qe ngjane, u-hëlmuan fort; dhë ardhe ë i’ a deftyën te- 
zott gjith’ ato qe ngjane. Ahërë ë thirri i zoti ë i thote; 
Sherbetor i lik, gjith’ atë dëtyre t ’a fala, nga qe m’ u-lutë; 
nuke duhëj dhë ti t ’a meshirojë shok-sherbetorin tënt, 
sikunder dhë une te meshirova? Dhë u-zemerua i-Zoti, 
dhë u’a perdha tormëntorevë, gjër sa te laje gjith’ ato qe 
i dëtyrontë. Keshtu do t ’ ju bëje dhë im-Ate qiëllor, ne 
mos i falçi cilido te-vellajt fajët ë tyrë më gjithe zemren 
tuaj.

E DIËLA XII.

K endoni Perendine tone, kendojëni. G jithe kornbct, trokisni 
duarte .

Prëj i.ëtres I se P au lit ncr K orintliianet.

Vellëzer, ju bëj te njohur Ungjillin, c[e ju ungjillezova, 
clhë qe ë muarrte, dhë ne te cilin qendroni, dhë më anen 
ë te cilit shpetohëni, ne mbani ment si ju'a urigjiliezova; 
vëç ne bësuat me kot. Së ju dhashe mc ]>are, atë qe mora, 
së Krishti vdiq per mekatct tona, y>as Shkripturavë; 
dhë së i’ ii-duk Këfajt, pasltij te dymbexlhjëtevë; pastaj 
ii-duk të mc tëper së pëse.cjint. vcllëzer rne nje hcre, prej 
te cilevë mc te shumet mbëtën gjër me tani, dhë ca kane 
fiëtur; yrastaj i’ u-clulc Jakobit, pastaj gjithe Apostujvë; 
dhë më pastaj së te gjithe, m’ u-duk dhë mua, si nje te 
deshtuari. Së une jam më i vogeli i Apostujvë, qe s’ jam 
i zoti te quhëm Apnstull, së ë ndoqa Kishen ë Përendise.



270 DIELORE

Po më hirin ë Përendise jam ç’ jam; dhë hir’ i tij të mua 
s’ që me ko't, po u-mundova më tëper së gjith’ ata; dhë 
jo une, po hir’ i Përendise qe eshte më mua. Osë une 
pra, osë ata, keshtu leçitim dhë keshtu bësuat.

P.VS MATTHIiUT.

M’ atë kohe, i’ u-afrua Jësujt nje dialosh, dykë i’ 11- 
pergjunjur ë dykë thëne; Mesonjes i mire, ç’te mire te 
bëj, qe te këm jëte t ’ amëshuar? Dhë ay i tha; Persë me 
thua te mire? Asnje s’ esht’ i mire, vëç nje, Përendia. Po 
ne do te hysh ne jëte, ruaj porosite. I thote ay; Cilat? Dhë 
Jësuj tha; M o s v ra j ; mos k u rv e ro ; mos v i th ;  m os efi desh- 
inim te r re m e ; N dero  i' et-ate dhe t ’ e t-cm c; dhë D u a j  
t' a ferm in  tën t s i  veten tëndë. I thote ati dialoshi; Te 
gjitha keto i ruajta prëj dialerise s’ imë; ç’ me mbëtët. 
ëdhë? I tha Jësuj; Ne do te jësh perfëkt, shko, shit gjëne 
tëndë dhë ëpu’a te varfervë; dhë do te kësh nje thësar ne 
qiëll; dhë ëja bjër-me pas. Po kur degjoj dialoshi ketë 
iiale, shkoj i hëlmuar; së ish dykë patur shume gjë. Dhë 
Jësuj u tha nxënesvë te tij; më te vertëte po ju thëm së 
nje i pasur do te hyje më te veshtire ne mbrëteri te qiëj vë. 
Dhë perseri po ju thëm; Kslite me lëhte te shkojc nje 
kamilë neper vëreu ë nje gjelpërë, së nje i pasur te hyje. 
ne mbrëteri te Pënmdise. Dhë knr degjua.n nxënesit ë tij, 
habiteshin fort, dykë thëne; Cili valle munt te shpeto- 
hët? Dhë i veshtroj Jësuj ë u tha; Per njërezit kio eshte 
ë pamundeshmc, po pcr Përendinc tc gjitha jane te 
niundeshmë.
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E DIËLA XIII.
Sa Lc mcclha janc  v cp ra t c tua, 6 Zot; te g jith a  i bere mc 

urtcsi. Bcko Zotin, 6 shp irti im.
Prej Letrcs I se P au lit ncr K orinthianct.

Vellëzer, vigjelloni, qendroni ne bëse, bëlnmi bnrra, 
i'orcohuni; gjithe punet tuaja lë te bëliën më dashuri. 
Dhë ju lutëm, 6 vellëzer; ë dini shtepin ’ ë Stëfanajt, qe 
eshte kulloshtra ë Akaise, dhë qe ë koshakruan vëtën ë 
tyrë ne sherbësen ë Shentorevë; qe dhë ju t ’ u bindëni 
ketyrëvë dhë cilitdo qe ndihmon dhë mundohët. Dhë 
gezohëm per ardhjën ë Stëfanajt dhë te Fortunatit clhë 
te Akaikut, së keta mbushne mungimin tuaj; së ë çloclhe 
mendjën t ’ imë dhë tuajen; njihini pra te ketijte. Ju 
pcrshendoshin Kisherat ë Asise. Ju pershendoshin 
shume ne Zotin Aqilla clhë Prisqilla më kishen ne shtepi 
te tyrë. Ju pershendoshin gjithe vellëzcrit. Pershen- 
closhni njërjatrin më puthjë tc sliënte. Pershendoshj a 
më doren t’ imë te Paulit. Ne, eshte nonje qe nuke do 
Zotin tone Jësu Krisht, paste mallkim maran-atha. 
Hir’ i Zotit tone Jësu Krisht qoftc më ju. Dashuria imë 
qofte më gjithe. ju me Krislil in 'jësu. Amen.

P a s  M a t t :i:i k u t .

Tha Zoti ketc parabole; Jsii nje njëri Zot-slrtepië, i. 
cili mbolli nje vrështe dhë ë thuri më garth dhë mihu 
nje tire ne ’të dhë ndertoj nje pyrk; dhë u’a dha ca 
bujqvë clhë shkoj ne mergim. Dhë kur u-afrua kolt’ ë 
pëmevë, dergoj sherbetoret ë tij ner bujqerit per te marre
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pëmet ë tij. Dhë bujqerit si i zune sherbetoret ë tij, cilin 
ë rahne, cilin ë vrane dhë cilin ë lapiduan. Perseri dergoj 
te tjëre sherbetore më shume së te paret; dhë u bëne 
atyrëvë gjith’ ashtu. Pastaj u dergoj te-birin, dykë 
thëne; Do te këne turp nga im-bir. Po bujqerit, kur ë 
pane birin, thane më vëtën ë tyrë; Ky eshte trashegim- 
tari, ëni t'a vrasim dhë te zaptojme trashegimin ë tij. 
Dhë si ë zune, ë nxuare jashte vrështes dhë ë vrane. Kur 
te vije pra i-Zot’ i vrështes, ç' do t ’u bëje atyrë bujqervë? 
I thone; Këq ë më këq do t ’ i humbase te liqte; dhë 
vrështen do t ’ u ’a jape te tjëre bujqervë, te cilet do t ’ i 
kthëjne pëmet. ne koherat ë tyrë. U thote Jësuj; Kurre 
s’ kenduat ne Shkripturat; Guri, te cilin ë çperhodhe 
ndertonjesit, ky u-vu ne kryë te çipit; prëj Zotit u-bë 
kio, dhë eshte ë çudiçimë ne syte tane.

E DIËLA XIV.

Ti, 6 Zot, te  na ruash e te na pcrm bash. Shpeto-nic, 6 Zot, se 
hum bi oshenari.

Prej Letres I I se P a u lit ner K orintliianet.

Vellëzer, ay qe na shiguron më ju me Krishtin dhë na 
Iëu eshte Përe.ndia.; dhë qe na shiloj dhë na dha vlësimin 
ë Shpirtit ner zenirat tona. 1)1 lë. une pertherrës Përen- 
dine si deshmor mi shpirtin t’ im qe, dyke ju kursyër, 
nuke ërdha ne Korinth. Jo së këmi pushtët mi bësen 
tuaj, po jëmi ndihmetaret ë gazit tuaj, së mc bësen 
qendroni. Dhë ë gjukova ketë më vëtën t ’ imë, qe te mos 
vij perseri të ju më hidherim. Së ne ju hidheroj une, ë cili



DIELORE 273

cshte ay qe me gezon, vëç ay qe hidheroliët prëj mëjë? 
Dhë ju ’a shkrova ketë, qe te mos vij ë te këm hidherim 
nga ata, nga te cilet duhëj te gezohësha, dykë patur 
bësim ne gjithe juvë, së gazi im eshte juaj’ i te gjithevë. 
Së prëj shume shtrengimi clhë acarimi zemrë ju shkrova 
më shume lotë, jo qe te hiclherohëni, po qe te njihni 
dashurine, te cilen kam tëperisht per ju.

P a s  M a t x h e u t .

Tha Zoti ketë parabole; Mbrëteri’ ë qiëjvë i shem- 
bellëu nje njëriu mbrët, i cili bëri dasme per te-birhq 
dhë dergoj sherbetoret ë tij te ftoje te ftuarit ne dasmet; 
po nuke dëshnin te vijin. Perseri dergoj te tjëre sherbe- 
tore, dykë thëne; Thojuni te ftuarvë; Ja ku gatita drëken 
t ’ imë, clëmat ë mi dhë bërrat ë ushqyëra jane thërur, 
dhë te gjitha jane gati; ëjani ne clasmet. Po ata pertuan 
ë shkuan njëri 11’are te tij, dhë tjatri ne trëgeri te ti j ; 
dhë te tjëret, si i zune sherbetoret ë tij, i shane dhë i 
vrane. Dhë kur degjoj ay mbrët, u-zemerua; dhë dergoj. 
ushterin’ ë tij, dhë i prishi ata vrases clhë ë dogji qytëtin 
ë tyrë. Ahërë u thote sherbetorevë te tij; Dasma eshte 
gati, po te' ftuarit s’ qëne te vyër. Eceni pra neper udhe- 
kryqët dhë, sa te gjëni, ftojini :nc dasme. Dhë dualle ata 
sherbetore neper udhet, dhë i mbluadhe te gjithe, sa 
gjëtne, te mir’ ë te liq; clhë u-mbush mesall’ ë dasmes 
më njëres. Dhë kur hyri mbrëti te shikoje njërezit ë 
mesalles, pa atjë nje njëri qc s’ ish i vëshur më robe 
dasmë; dhë i thote; Shok, si hyrë ketu pa patur robe

24
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dasmë? Dhë ay hështi. Ahërë u tha mbrëti sherbeturevc; 
Lidhini duar ë këmbe, ngrëjëni dhë hidhëni ne ërresiren 
më te perjashtmë; atjëdo tejëte qarja dhë kercellim’ i 
dhëmbevë. Së shume jane te ftuar, po pak te zgjëdhur.

E DIËLA XV.
O Zot, shpeto popullin te n t clhe beko-e trashegim in tën t. Ty, 

p Zot Përendia imë, do te  therrës.
Prëj Lëtres I I  se P au lit ner K orinthianet.

Vellëzer, Përendia qe tha te shkelqëje drite prëj ërre- 
sirë, shkendriti ner zemrat tona, per ndriçim te dijes se 
lavdise se Përendise, ne faqën ë Jësu Krishtit. Po ketë 
thësar ë këmi ner ëna te ashterta, qe tëperica ë fuqise 
te jëte ë Përendise dhë jo nga në. Me ç’ do gjë te acaruar 
po jo te shtrenguar; te ngaterruar, po jo te paçngater- 
ruar; te ndiëkur, po jo te nëvëritur; te hëdhur poshte, 
po jo te liumbur; gjithenje dykë shëtitur vdëkjen ë Zotit 
Jësu ne trupin, qe te çfaqët ne trupin tone dhë jëta ë 
Jësujt. Së gjithenje në qe rrojme peripëmi ne vdëkjë per 
Jësune, qe te çfaqët ne mishin tone te morteshme dhë 
jët’ ë Jësujt. Vdëkja pra vëperohët ner nëvë, dhë jëta ner 
jiivë. Dhë dykë patur gjith’ atë shpirite bësë, pas se 
shkruares, Bësova, perandaj fola; dhë në bësojme, dhë 
perandaj ilasim; dykë ditur së ay qe ngriti Jësu Krishtin 
do te na ngrëre dhë nëvë më anen ë Jësujt dhë do te na 
nxiëre perpara tij bashke më ju. Së te gjitha jane per ju, 
qe hiri i tëper te tëperoje ne lavdin’ ë Përendise per 
perhirimin ë më te shumevë.



DIELORE 275

P a s  M a t t h Jx u t .

M’ atë kohe, nje Ligjetar i’ u-afrua Jësujt dykë ë 
ngare dhë dykë thëne; Mesonjes, cila porosi esht’ ë 
madhë ne ligje? Dhë Jesuj i tha; D o j Z o tin  P eren d m e  
tënde m ë g jith e  zem ren  tëndë dhë m ë g jith e sh p ir tin  tënt 
dhë më gjithe m en djën  tëndë ; kio eshte porosi ’ ë pare dhë 
ë madhë. Dhë ë dyta si kio; D o j t' a ferm in  tën t s i  vëtën  
tëndë. Ne keto dy porosira varrët gjithe ligja dhë pro- 
fëtet. Dhë tëk ishin mblëdhur Farisënjte. i pyëti Jësuj 
dykë thëne; Si ju dukët per Krishtin? Bir i kujt eshte? 
I thone; I Davidit. U thote; Si pra Davidi ne fryme ë 
quan Zot, dykë thëne; I  tha Z o ti t ’im -Z o t;  R i  se d ia th ti 
m ëjë, gjër sa te vë a rm iq t’ ë tu  nene këm het ë këm bevë te 
tua?  Ne ë quan pra Davidi Zot, si eshte i-biri? Dhë asnje 
s’ munttë t' i pergjigjëj nonje fiale as qe guxoj më nonje 
t ’a pyëse q’ atë dite.

E DIËLA XVI.

Zoti do t ’i ape fuqi popullit te tij. Epini lavdi Zotit, 6 bij 
Perendië.

Prej .Letres II se P a iilit  ner Korinthia.net.

Vellëzer, si kopvmorc te tij ju lutëmi te mos ë prisni 
hirin ë Përendise mc kot. Së thote; Ne lcohen ë pertëshmë 
te degjova dhë ne dite shpetimi te ndihmova; ja tani 
eshte koha ë pertëshmë; ja tani eshte dita ë shpetimit. 
Dykë mos i dhëne asnjej nonje pëngim, qe te mos biash- 
mohët diakonata; po dykë porositur vëten tone me
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cilindo, më shume durim, ner hidherimë, ner nëvoja, ner 
shtrengimë, ner plaga, ner burgjë, ner arratisjë, ner 
mundimë, ner vigjellimë, ner agjerimë, ne qashteri, 
ne dije, ne zemergjëresi, ne miresi, ne Shpirt Shënt, ne 
dashuri pa cly-faqë, ne fialen ë se vertëtes, ne fuqi 
Përendië, më armet ë drëjtesise me te djatht’ ë me te 
mengjer, më lavdi ë më çndërim, më fame te lige dhë më 
fame te mire; si rrëjtes clhë te vertëte; si te panjohur 
dhë te njohur pas; si te vdëkur, dhë ja ku rrojme; si te 
munduar dhë jo te vrare ;si te hëlmuar, dhë gjithenje te 
gezuar; si te varfer, dhë shume clykë pasuruar; si pa 
patur gjë dhë te gjitha dykë i patur.

P a s  M a t t h k u t .

Tha Zoti ketë parabole; Nje njëri qe shkontë ne mer- 
gim thirri sherbetoret ë vëte dhë u perdha gjën’ ë tij; 
dhë kujt i dha pëse talëntë, kujt dy, kujt nje, cilitdo 
pas fuqise se tij; dhë slikoj ne mergim më nje hëre. Dhë 
vatë ay qe mori pëse talëntët, punoj më' ’to dhë bëri 
pëse talëntë te tjëra. Gjith’ ashtu dhë ay më dy, fitoj dy 
te tjëra dhë ay. Po ay qe mori njërin, shkoj dhë si mihu 
ne dhë ë fshëhu argjëndin ë te-Zot l. Dhëpas shunle kohë 
vjën i-Zoti i atyrë sherbetorevë dhë bën logari më 'ta. 
Dhë ardhi ay qe mori pëse talëntët, dhë solli pëse talëntë 
te tjëra, dykë thëne; Zot, pëse talëntë me dhë; shih, 
fitova dhë pëse te tjëra ini 'to. Dhë i tha i-Zoti; Te lumte, 
sherbetor. i mirc dhë bësnik; me te pakat u-rrefëvë 
bësnik, mi te shuma do t’ te vendos; hyr ne gas te t' yt-
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Zot. Dhë kur ardhi dhë ay qe mori dy talëntët, tha; Zot, 
dy talëntë me dhë; shih, fitova dhë dy te tjëra mi ’to. 
I tha i-Zoti;Telumte, sherbetor i mire dhë bësnik, me te 
paka u-rrefëvë bësnik, mi të shuma do t ’ te vendos; hyr 
ne gas te t’ yt-Zot. Dhë ardhi dhë ay qe kish marre njërin 
talënt, ë tha; Zot, te dija qe jë njëri i zemergurte, qe 
kor ku s’ mbollë dhë mblëth nga s’ perndavë, dhë u- 
tremba, ë shkova dhë ë fshëha talëntiq tënt ne dhë; 
ja ku ë kë tëndin. Dhë u-pergjëq i-Zoti dhë i tha; Sher- 
betor i lik dhë pertac, dijë qe kor ku s’ mbolla dhë 
mblëth nga s’ perndava;-duhëj pra t'a vinjë argjëndin 
t ’ im ne banqiëret; dhë kur te vija une, ë mirrja t ’ imin 
bashke më nderështin. Mërrëni pra prëj tij talëntin 
dhë ëpiani ati qe ka dhiëte talëntët. (Së kujt-do qe ka do 
t ’ i jipët dhë do t ’ i tëperoje; po prëj ati qe s’ ka do 
t ’ mërrët dhë ajo qe ka.) Dhë sherbetorin ë padobishim 
hidhëni ne ërresiren më te perjashtmë; atjë do te jëtc 
qarja dhë kercellim’ i dhcmbevë. Dykë thëne keto, ther- 
ristë; Ay qe ka vëshe per te degjuar lë. te degjojc,.

E DIËLA XVII.

Lutiuni dhë çpaguajini Zotit' Përendisc s’one. E njohur eshte 
Perendia nc jvulë.

Prëj Lëtres II se Paulit ner Korinthianet.

Vellëzer, ju jini tëmpull’ i Përendise se gjalle, siç tha 
Përendia; Së do te banoj ner ’ta dhë do te barës ner ’ta, 
dhë ata do te jëne populli im. Perandaj dilni jashte prëj 
mëzit te tyrë dhë ndahuni, thote Zoti; dhë gjë te ndyre
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mos prëkni, dhë une do t/ ju prës, dhë do.t' ju jëm si ate,
dhë do t ’ me jini si bij dhë bija, thote Zoti i tërefuqishme.
Dykë patur pra keto zotimë, 6 te dashur, lë t ’a qerojme

*

vëtën tone prëj ndyresise se mishit dhë te shpirtit, dykë 
mbaruar shenteri më frike Përendië.

P a s  M a t t h e u x .

M’ atë lcohe, dolli Jësuj ner visët ë Tyres ë te Sidones. 
Dhë ja nje grua Kananëanë, ë dale prëj atyrë kufirëvë, 
i thirri dykë thëne; Meshiro-me, 6 Zot, i-bir’ i Davidit, 
imë-bije dëmonisët këq. Po ay nuke i’ u-pergjëq nonje 
fiale. Dhë i’ u- afruan nxënesit ë tij, dhë i luteshin dykë 
thëne ; Lesho-ë, së therrët prapa nësh. Dhë ay u-pergjëq, 
ë tha; Nuk’ u-dergova vëç per dhënt’ ë humbura te 
shtepise s’ Israëlit. Dhë ajo ardhi ë i falëj, dykë thëne; 
Zot, ndih-me. Dhë ay u-pergjëq, ë tha; Nuk’ eshte mire 
te marr buken ë diëmvë dhë t ’ 11’ a hëth kelyshevë. Dhë 
ajo tha; Po, 6 Zot; së dhë kelyshet hane prëj therrimëvë 
qe biën prëj tryëses se zoterinjvë te tyrë. Ahërë u-per- 
gjeq Jësuj, ë i tha;Ogrua, bësa jotë esht’ ë madhë; t ’ 11- 
befte siç do; dhë u-slierua ë-bija q’ ate çast.

E DlELA XVIII.
Arthtc, 6 Zot, meshira jotc mi nc. Ngazëllojuui, 6 tc drcjte mc 

Zotin.
Prëj Lëtres II se Paulit ner Korinthianet.

Vellëzer, ay qe mbiëll më kursim, më kursim dhë do 
te korc; dhë ay qe mbiëll më bëkimë më bekimë dhë do
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te kore. Cilido le t’ ape si t ’ i doje zernra; jo prëj hidhe- 
rimi a prëj nëvojë; së Përendia do dhënes buzeqëshur. 
Dhë Përendia eshte i-Zoti te tëperoje ç’do hir ner ju, 
qe dykë patur kurdohëre ç’do miaftesi me ç’do gjë, te 
tëperoni me ç’do gjë te mire; sikunder eshtc shkruar; 
Perndau, u dha te vobëkevë; drëjtesi’ ë tij mbëtët per 
jëte. Dhë ay qe i fal fare ati qe mbiëll dhë buke per te 
ngrëne falte dhë shumofte faren tuaj dhë ritte dritherat 
ë drëjtesise s'-uaj. Te pasuruar me te gjitha me ç'do sim- 
pleri, ë cila vëperon më anen tone perhirim të Përendia.

P a s  L u k a j t .

M’ atë kohe, tëk qendrontë Jësuj anes liqënit te Gënnë- 
sarëtit, pa dy aniëra te qendruara anes liqënit; dhë 
pëshkataret si dualle prëj syrësh shperlanc riëtat. Dhë 
si hyri ne nje nga aniët, ë cila ish ë Simonit, i’u-lut t ’a 
largoje pak prëj stërëse; dhë si ndenji, mesontë turmen 
nga ania. Dhë si pushoj se foluri, i tha Simonit; Shpiër-ë 
aniën thëlle, dhë hithni riëtat tuaja per gjah.. Dhë i’u- 
pergjëq Simoni, ë i tha; Miështer; tëre naten u-mun- 
duam, clhë nuke zume asgjë, po per fialen tcndë do f.’a. 
hëth riëten. Dhë si ë bëne ketë, mbylle brenda nje shumice 
të madhë pishqësh; dhë riët’ ë tyrë po çirëj. Dhë u bcnc 
më shenje shokevë qe ishin të ania tjater te vijne ë t’ u 
ndihin; dhë ardhe, dhë mbushne qe te dy aniët, kaqe sa 
nisne te zhytën. Dhë kur pa Simon Piëtri, i.ra ner gjunje 
Jësujt, dykë thëne; Dil prëj mëjë, Zot, së jam njëri meka- 
tar. Së u-tmerrua ay dhë gjithe shoket ë tij permi gjahun
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c pishqvë, qe znne; gjith’ ashtu dhë Jakobi dhë Joani, 
te bijt’ ë Zëbëdëut, qe ishin piësetare më Simonin. Dhë 
i tha Simonit Jësuj; mos kij frike; qe tani kë per te gjuaj- 
tur njëres. Dhë si i sualle aniët ne stërë, i lane te gjitha, 
dhë i rane pas.

E DIËLA XIX.

Zoti cshtc fuqia ime dhë kënga imc. Zoti dyke me munduar 
me aresoj.

Prëj Ivëtres II sc Paulit ner Korinthianet.

Vellëzer, Përendia dhë Ati i Zotit tone Jësu Krisht... 
(Shih te Aposlulli i Shcn-Pietrit dhe Paulit, 29 Qershor.)

P a s  L u k a j t .

Tha Zoti; Siç doni qe t ’ ju bëjne njërezit, gjith’ ashtu 
bejuni dhë ju. Dhë, ne doni ata qe ju duan, ç’ hir kini? 
Së dhë mekataret duan ata qe i duan. Dhë, ne u bëni te 
mire atyrëvë qe ju bëjne te mire, ç’ hir kini? Së dhë 
mekataret bëjne gjith’ atë. Dhë ne u huani atyrëvë nga 
to eilet shperëni t ’ i rnërrni prape, ç’ hir kini? Së dhë 
meka.ta.ret u huajne mekatarevë qe te marrin prape 
gjith’ aqe. Po doni amiiqte tuaj dhë bëjuni te mire dhë 
huajuni, pa u-deshperyër farë; dhë do te jcte roga juaj ë 
shumet dhë do te jini te bijt’ ë te Lartit; së dhë ay eshte 
i mire mi te ’ngratet dhë te liqte. Bëhuni pra te zemer- 
dhempshur, sikunder eshte dhë Ati juaj i zemer- 
clhempshur.
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E DIËLA XX.

Kendojini Përendise s’one, kendojini. Gjitlie kombet tro- 
lcisni duarte.

Prëj Lëtres se Paulit ner Galatianet.

Vellëzer, ju bëj te njohur qe Ungjilli... (Shih te e 
Diela pas Krishtlindjes.)

P a s  L u k a j t .

M’ atë kohe, vëntë Jësuj ne nje qytët te quajtur Nain; 
dhë vënin bashke më ’të dhë miaft nga nxënesit ë tij, 
dhë shume turme. Dhë kur u-afrua të port’ ë qytëtit, ja 
ku sillëj jashte nje i vdëkur qe ë kish ë-ëma bir te vëtem- 
lindur; dhë ajo ish ë vë; dhë ish miaft turme prëj qytëtit 
më ’të. Dhë kur ë pa Zoti, u-dhempsherua per ’të dhë 
i tha; Mos qaj. Dhë si u-afrua prëku qivurin (dhë ata 
qe ë mbajin qendruan) dhë tha; Dialosh, po te thëm : 
Ngrëhu. Dhë u-ngrit ë ndenji i vdëkuri dhë nisi te flase 
dhë i'a dha s’ ëmes. Dhë i zuri frika te gjithe dhë lavde- 
roni.11 Përendine dykë thëne; Sënje Profët i math eshte 
ngritur ner në, dhë Përendia ë vizitoj popullin e tij.

E DIËLA PARA LARTESIMIT.

(Q e  m e  7 - 1 3  V iiLs h t e  I .)

O Zot, shpeto popullin tënt dhe beko-e trashegimin tent. Ty, 
6 Zot Perendia ime do te therrës.

Prej Letres se Paulit ner Galatianct.

Vellëzer, shihni sa lëtre te madhë ju shkrova më
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doren t ’ imë. Saduan te dalin faqëbardhe ne misht, ata 
ju ngusin te rëthpritëni, vëtem qe te mos ndiqën per 
kryqin ë Krishtit. Së as te rëthprëret vëte nuke ruajne 
ligjen, po duan qe te rëthpritëni, qe te mburrën ne misht 
tuaj. Po qofte lark mëjë te mburrëm, vëç me kryqin ë 
Zotit tone Jësu Krisht, më anen ë te cilit.bota u-kry- 
qesua të mua, dhë une të bota. Së me Krishtin Jesu as 
rëthprësja ka nonje fuqi, as parëthprësja, po kriës’ ë rë. 
Dhë sa te barësin pas keti rëgulli, qofte paqe dhë meshire 
m.i ’ta dhë mi Israëlin ë Përendise. Qe tani ë tutjë asnje 
lë te mos me mundoje; së une mbaj shenjat ë Zotit Jësu 
ne trupin t ’im . Hir’ i Zotit tone Jësu Krisht më frymen 
tuaj, 6 vellëzer. Anien.

P a s  J o a n i t .

Tha Zoti; Asnje s’ eshte ngjitur ne qiëllt, vëç ay qe 
zbriti prëj qiëllit, i-Bir’ i njëriut, qe eshte ne qiëllt. Dhë 
sikunder Moisiu ngriti la'rt gjarperin ne shkrëtetire, 
ashtu duhët te ngrihët lart i-Bir’ i njëriut; qe cilido qe 
bëson të ay te mos humbase, po t:o këte jëte t’ amë- 
shuar. Së aq’ëdëshi Përendia boten, sa dha te-Birin ë 
vëtemlindur, qe cilido qe bëson të ay te mos humba.se, 
po te këte jëte t ’ amësliuar. Së Përendia nuk’ ë dergoj 
te-Birin ne bote qe te gjukoje boten, po qe'te shpetohët 
bota prëj tij.
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E DIËLA PAS LARTESIMIT.

(QE ME 1 5 -2 1  VlËSHTE I.)

Sa te medha janc veprat e tua, 6 Zot; te gjitha i bëre më 
urtesi. Bclco Zotin, 6 shpirti im.

Prcj Lëtres se Paulit ner Galatianct.

Vellëzer, dykë ditur së njëri s’ drëjtesohët nga vëprat 
ë ligjes, vëç më anen ë bëses se Jësu Krishtit, dhë në 
bësuam me Krishtin Jësu, qe te drëjtesohëmi nga bës’ ë 
Krishtit dhë jo nga vëprat ë ligjes; së asnje mish do 
mos drëjtesohët nga vëpratëligjes. Po ne qofte së, dykë 
kerkuar te drëjtesohëmi me Krishtin, u-gjëtme dhë në • 
mekatare, ahërë Krishti eshte sherbetor’ i mekatit! 
Qofte lark! Së, ne ndertoj perseri. ato qe prisha, ë bëj 
vëtën çbarites. Së une më anen ë ligjes vdiqa ne ligje, qe 
te rroj me Përendine. U-kryqesova bashke më Krishtin; 
dhë më s’ rroj une, po rron të mua Krishti; dhë ajo qe 
rroj tani më trup, rroj më bësen ë Birit te Përendise, qe 
me dëshi dhë perdha vetën ë tij per mua.

Pas Ma r k d 1.

Tha Zoti; Ay qe do te vije pas mëjë lë t ’ a mohoje 
vëtën ë tij dhë lë te ngrëre kryqin ë tij ë lë te me bjëre 
pas.Së ay qe do te shpetoje jëten ë tij, do t ’a humbase; 
po ay qe do t ’a humbase jëten ë tij per mua dhë per 
Ungjillin, ay do t ’a shpetoje. Se ç’ dobi do te këte 
njëriu, ne fitofte tëre boten dhë ne dëmtofte shpirtin ë 
tij? A ç’ do t ’ ape njëriu si çperbhm te shpirtit te tij?
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Kush pra te këte turp per mua dhë per fialet ë mia ne 
ketë brës kurvar dhë mekatar, dhë i-Bir’ njëriut do te 
këte turp per të, kur te vije ne lavdi te Atit. te tij më 
Engjejt’ ë shënte. Dhë u thështë; më te vertëte po ju 
thëm së ka ca prëj ketyrëvë te cilet qendrojne ketu, qe 
do mos ngjerojne vdëkjë, gjër sa te shohin mbrëterin’ ë 
Përenclise te ardhur më fuqi.

E DIËLA XXI.

(Shiii A p o s t u l l i n  ë  s e  D i ë l e s  

p a s  L a r t e s i m I t , m ë  s i p e r .)

P as L u k a jt .

Tha Zoti ketë parabole; Dolli mbiëllesi par te mbiëlle 
faren ë tij; dhë me te mbiëlle, ca ra prane udhes dhë 
u-shkël, dhë shpëset ë qiëllit ë hëngere; dhë tjater ra mi 
gur, dhë si biu u-tha, nga qe s’ kish vlak; dhë tiater ra 
ne mës drizash cihë, si bine bashke, drizat ë mbytne; 
dhë tjater ra mi dhëun ë mire dhë si, biu, bëri pëme nje 
qint hëre më shume. Dhë ë pyësnin nxënesit ë tij clykë 
thëne; Ç’ te.jëte valle kio jiarabole? Dhë ay tha; Juvë u 
eshte clhë.ne tc njihni mysli l.ërët ë mbrëterise se Përen- 
dise; po te tjërevë më parabola, qe dykë pare te mos sho- 
hin dhë clykë degjuar te mos kuptojne. Dhë parabola 
eshte kio: Fara eshte fiai’ ë. Përendise; ata prane udhes 
jane ata qe degjojne; pastaj viën dialli dhë u’a ngrë fialen 
nga zemr’ ë tyrë, qe te mos shpetohën dykë bësuar. 
Phë ata mi gurin jane ata te cfiet, kur degjojne, ë prësin
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fialen më gas; dhë keta s’ kane rënje, te cilet bësojne per 
ca kohe dhë largohën në kohe ngasjëjë. Dhë ajo qe ra 
ne drizat, jane ata qe degjuan po nga kujdësëi dhë 
pasuria dhë defrimët ë jëtes vën’ ë permbyten dhë nuke 
siëllin funt. Dhë ajo qe ra ne dhë te mire, keta jane ata 
qe degjuan fialen më zemre te bukur ë te mire, ë perm- 
bajne dhë siëllin pëme më durim. Dykë thëne keto ther - 
ristë; Ay qe ka vëshe per te degjuar lë te degjoje.

E DIËLA XXII.

Ti, 6 Zot, te na ruash ë te na permbash. Shpeto-me^ 
6 Zot, së humbi oshenari.

Prëj Lëtres se Paulit ner Galatianet.
Vellëzer... (Shih Apostullin e se DiSles para Larte- 

simit.)
P a s  L u k a j t .

Tha Zoti; Ish nje njëri i pasur qe vishëj më purper ë 
më stoli te kuqë dhë defrëntë perdita më shkelqim. Ish 
dhë nje i varfer, i quajtur Lazar, i cili dërgjëj prane 
dëres se tij, i drëgosur, dhë desherontë te ngopëj prëj 
therrimëvë qe binin nga tryës’ ë te pasurit; po ëdhë qënat 
vinin ë lcpinin drëgat ë tij. Dhë vdiq i varieri. dhë u-pru. 
prëj Engjejvë të gjir’ i Abrahamit. Vdiq ëdhë i pasuri 
dhë u-varros. Dhë ne Fërr ngriti syt’ ë tij, dykë qene ner 
mundimë, dhë shëh Abrahamin prëj se-largu dhë Lazarin 
ner gjinjet ë tij. Dhë thirri ë tha; Ate Abraham, meshiro- 
me dhë dergo Lazarin, qe te ngjyëje majen ë gishtit te tij
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më uje dhë te me flladite gjuhen; së tormëntohëm ne 
ketë flage. Dhë tha Abrahami; Diale, kujto së ti morë 
te mirat ë tua ne jëten tëndë, dhë Lazari gjith’ atjë te 
keqiat. Dhë, mi gjithe keto, ndermëst nësh dhë jush 
eshte ngulur nje grop’ ë madhë, qe ata qe duan te shkojne 
se-ketëjmi të ju te mos mundin, as ata s’ andëjmi te 
shkojne të nëvë. Dhë tha; Te lutëm pra, 6 Ate, qe t ’a 
dergosh të shtepi’ ë t ’ im-ëti; së kam pëse vellëzer ; qe 
t ’ u deshmoje dhë te mos vijne dhë ata të ky vent i mun- 
dimit. I thote Abrahami; Kane Moisine dhë Profëtet; 
lë t ’ i. degjojne. Dhë ay tha.; Jo, 6 Ate Abraham; po, ne 
vafte nonje nga te vdëkurit të ata, do te pëndohën. Dhë 
i tha; Ne mos degjojne Moisine dhë Profëtet, as ne u- 
ngjallte nonje prëj se vdëkuresh do mos bindën.

E DIËLA XXIII.
O Zot, shpeto popullin tënt dhë bëko-ë trashegimin 

tënt. Ty, 6 Zot Përendia imë, do te therrës.
Prëj Lëtres se Paulit ner Efësianet.
Vellëzer, Përendia qe eshte i pasur ne meshire nga 

dashuri’ ë tij ë. shume, qc. na dëshi, më gjithe qe ishim te 
vdëkur ner fajët, na ngjafli bashke më Krishtin (më hir 
iëni shpetuar) dhë na ngriti bashke dhë na vuri te rrime 
bashke ne qiëllorët më Jësu Krishtin, që te rrefëje ne 
shëkujte qe vijne pasurin’ ë tëper te hirit te tij, ne mire- 
sin’ ë tij mi nëvë, me Jësu Krishtin. Së më hirin jëni 
shpetuar më anen ë bëses; dhë kio jo prëj jush, po eshte 
dhurat’ ë Përendise; jo prëj vëprash, qe te mos mburrët
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nonje. Se jemi kriës’ ë tij, te ndertuar me Jësu Krislitin 
mi vëpra te mira, te cilat i prëgatiti Përendia qe te 
barësim ner ’to.

P a s  L u k a j x .

M’ atë kohe, kur ardhi Jësuj të vend’ i Gadarënevë, i 
dolli perpara nje burre prëj qytëtit, i cili kish dëmonë 
prëj shume kohesh dhë nuke vishëj më robe dhë s’ mbë- 
tëj ne shtepl po ner varrët. Dhë kur pa Jësune bertiti, i 
ra ner këmbe dhë tha më zë te math; Ç’ kë më mua ti, 6 
Jësu i-Bir’ i Përendise se Larte? te lutem, mo's me 
mundo. Së i urdheroj shpirtit te ndyre te dale prëj 
njëriut; së shume kohe ë lcish rrembyër, dhë lidhëj më 
vargoj dhë ruhëj më hëkura këmbesh, dhë keputtë 
vërigat dhë sillëj prëj dëmonit ner shkrëtetirat. Dhë ë 
pyëti Jësuj dykë thëne; Si t’a thone ëmerin? Dhë ay 
tha; Lëgionë; së kishin hyre shume dëmonë të ay. Dhë i 
luteshin qe te mos i urdheroje te shkojne n’ avushe. Dhë 
ish atjë nje kopë ë madhë dërrash qe kullosjin ne malt; 
dhë i luteshin qe t ’ u permëtoje te hyjne të ata. Dhë u 
permëtoj. Dhë dëmonët, si dualle prëj njëriut, hyne të 
dërrat; dhë u-turr kopëja tatepiëte shkëmbit ne liqën 
dhë u-mbyt . Dhë kur pane kullotesit së ç’ u-bë, ikne; 
dhë shkuan ë dhano zë ne qyiët dhë ner arat. Dhë dualle 
te shohin së ç’ u-bë; dhë ardhe të Jësuj dhë gjëtne 
njërine, prëj te cilit lcishin dale dëmonët, te ndenjur 
prane këmbevë te Jësujt, te vëshur dhë te urtesuar; 
dhë u-frikesuan. Dhë u trëguan dhë ata qe ë pane si
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u-shpetua i dëmonisuri. Dhë i’ u-lut gjithe shumic’ ë 
vendit rëth Gadarënevë te shkoje prëj syrësli, së i kish
zëne nje frik’ ë madhë; dhë ay hyri ne lundre dhë u-

*

kthyë. Dhc i lutëj njëriu, prëj te cilit kishin clale dëmo-
nët, te jëte bashke më ’të; po Jësuj ë leshoj, clykë thëne; 
lcthëhu ne shtepi tëndë dhë trëgo sa te bëri Përendia. 
Dhë shkoj dykë leçitur neper gjithc qytëtin sa i bëri 
Jësuj.

E DIËLA XXIV.
Zoti do t ’ i ape fuqi popullit te tij. Lavderoni Zotin, 

5 bij Përendië.
Prëj Lëtres se Paulit ner Efësianet.
Vellëzer, Krishti eshte paqa jonc, qe bëri te dyjat 

nje dhë rrezoj murin ë mësme te gardhit, kur aboliti 
armiqesine ne misht te tij, ligjen ë porosivë ner urdhe- 
rata, qe t ’ i ndertoje ne vëtë te dyja me nje njëri te ri, 
dykë bëre paqe, dhë t’ i pajtoje më Përendine qe te dy 
me nje trup më anen ë Kryqit, passi vrau armiqesine ne 
vëtë te tij. Dhë arclhi, dhë ju ungjillezoj paqe, te lark- 
mevë clhë t ’ afermevë; së më anen ë tij këmi qe te dy 
qasjën të Ati prëj njo Shpirti. Perandaj pra nuke jëni 
më tc huaj dhë te perjashtmc, po bashkeqytëtare te 
Shentorevë dhë shtepiake te Përonclise, te ndertuar mi 
thëmëlin’ ë Apostujvë dhë te Profëtevë, dykë qëne gur’ i. 
çipit vëte Jësu Krishti, me te cilin gjithe ndertësa ë 
trajtuar-bashke rritët ne tëmpull tc shënte me Zotin; 
me te cilin ëdhë ju jëni ndertuar-bashke si banorë ë 
Përendise me Shpirtin.
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P a s  L u k a j t .

M’ atë kohe, i’ u-afrua Jësujt nje njëri, i quajtur 
Jair; dhë ky ish krëj’ i Sinagojes; dhë si ra ner këmbe 
te Jësujt, i lutëj te hyje ne shtepi te tij; së kish nje bije 
te vëtem afro dymbedhjëte vjëtsh, dhë ajo po vdistë. 
Dhë me te vajtur, turmat ë shtrengojin rotull. Dhë nje 
grua, qe i rithtë gjak qe dymbedhjëte vjët, ë cila shperu- 
dhoj gjithe gjën’ ë saj ner miëket dhë nuke mundi te 
sherohëj prëj nonjejt, u-afrua prapa, dhë prëku pëshin ë 
robes se tij; dhë sa-kaqe qendroj riëdhja ë gjakut. Dhë 
tha Jësuj; Cili esht’ ay qe me prëku? Dhë si mohojin te 
gjithe, tha Piëtri dhë ata qe ishin më ’të; Miështer, tur- 
ma te rëthon dhë te shtrengon, dhë thua; Cili eshte ay 
qe me prëku? Dhë Jësuj tha; Çëkush me prëku; së une 
mora vësh nje fuqi qe dolli prëj mëjë. Dhë kur pa gruaja 
qe nuke fshihëj, ardhi dykë u-drëdhur dhë i ra ner këmbe 
ë trëgoj perpara popullit per cilin shkak ë prëku dhë si 
u-sherua sa-kaqe. Dhë ay i tha; Kij kuraje, 6 bije, bësa 
jotë te shpetoj; shko me paqe. Dhë tëk po- flistë ëdhë, 
vjën nje prëj krëjt te sinagojes, dykë i thëne; Së vdiq 
jotë-bije; mos ë mundo mesonjesin. Po Jësuj, kur degjoj , 
i’ u-pergjëq dyke thëne; mos kij frike; vëç bëso, dhë do 
te shpetoje. Dhë s:i lryri ne shtcpit, nuke'la te hyje asnje, 
vëç Piëtrin dhë Jakobin dhë Joanin dhë t ’atin ë çupes 
dhë t ’ ëmen. Dhë te gjithe po qajin dhë ë vajtojin. Dhë 
ay tha; Mos qani; nuke vdiq, po flë. Dhë ë perqëshnin, 
dykë ditur qe vdiq. Po ay, si i nxori jashte te gjithe dhë 
ë zuri per dorë, bertiti, dykë thëne: O vajze, ngrëhu, Dhë
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i' u-kthyë shpirti dhë u-ngjall pernjehërë; dhë urdheroj 
t ’ i apin te haje. Dhë u-shtankne prinderit ë saj; po ay 
i porositi te mos i thone njeriu së ç’ u-bë.

E DIËLA XXV.

Lutiuni dhë çpaguajini Zotit Përendise s’ one. I njohur 
eshte Përendia ne Judë.

Prëj Lëtres se Paulit ner Eiesianet.
Vellëzer, ju lutëm une, robi me Zotin, te barisni siç 

vlën per thirrjën, qe u-thirrte, më ç’ do perunjesi dhë 
butesi, më zemergjëresi, dykë duruar njërjatrin më da- 
shuri, dykë u-perpiëkur te ruani njesine ë shpirtit he 
lidhjën ë paqes. Nje trup ë njc shpirt, sikunder u-thirrte 
më nje shprëse te thirrjës s’ uaj; nje Zot, nje bëse, nje 
pagezim; nje Përendi dhë Ati i te gjithevë, qe eshte mi 
te gjitha dhë per te gjitha dhë ne te gjithe juvë. Dhë 
cilitdo prëj nësh i’ u-dha hiri pas mases se dhurates se 
Krishtit.

P a s  L u k a j t .

M’ aie kohe, nje Ligjetar i’ u-afnia Jësujt dykë ë ngare 
ë dykë thëne; Mesonjes, ç’ te bëj qe te trashegoj jëten ë 
amëshuar ? Dhë ay i tha; Ç’ eslite shkruar ne ligje? Si 
kendon? Dhë ay u-pergjëq ë tha; Doj Zotin Perehdinc 
tënde më gjithe zemren tëndë dhë më gjithe shpirtin tënt 
dhë më gjithe forccn tëndë; dhë t’ afermin tënt si vëtën 
tëndë. Dhë i tha; U-pergjëgjë drëjt; ketë bëj dhë do tc 
rrosh. Po ay dykë dashur te justifikoje vëtën ë tij, i tha
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Jësujt; E cili me eshte i aferme? Dhë u-pergjëq Jësuj, ë 
tha; Nje njëri zbristë prëj Jërusalëmit ne Jëriko dhë ra 
ner duar kusaresh; te cilet, si ë çvëshne dhë ë plagosne, 
shkuati, clykë ë lëne gjysme-te-vdëkur. Dhë qelloj qe nje 
prift zbristë asaj udhë ë kur ë pa shkoj nga ana tiater. 
Gjith’ ashtu dhë nje Lëvit qe vatë n’ atë vent, ardhi ë pa 
dhë shkoj nga ana tiater. Po nje Samaritan dykë udhe- 
tuar, ërdhi n’ atë vent, dhë kur ë pa, u-dhempsherua; 
dhë u-afrua dhë i lidhi plaget, dykë dërdhur mi ’td vaj 
ë vëre; dhë si ë hipi mi kafshen ë tij, ë solli ne nje gostël 
dhë i pat kujdës. Dhë te nësermën, kur dolli,-nxori dy 
dënarë dhë i dha gostëlarit dhë i tha; Kij-ë kujdës; dhë 
ç’ te shperudhosh më tëper, do t ’ t ’ i ap une, me te 
kthyër. Ciji pra nga keta te trë te clukët së ka qëne i 
aferm’ i ati qe ra ner duar te kusarevë? Dhë ay tha; Ay 
qe trëgoj meshire per ’të. I tha pnf ati Jësuj; Shlco, ë 
bëj dhë ti gjith’ ashtu.

E DIELA XXVI.
Arthte, 6 Zot, meshira jotë mi në. Ngazellohuni, 6 te 

drëjte me Zotin.
Prëj Lëtres II se Paulit ner Efësianet.
Vellëzer, barisni si diëma dritë (së pëm’ ë Shpirtit 

eshte me ç' do miresi ë drëjtesi ë te vertëte), clykë pro- 
vuar ç' eshte ë pelqyër të Zoti. Dhë mos u shokeroni ne 
vëprat ë papëmeshmë t ’ ërresires, po më tëper i qertoni. 
Së ato qe behën fshëhurazi prëj syrësh, eshte tnrp dhë te 
thuhën. Po gjith’ ato qe qertoliën, çfaqën prëj drites; së
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ç’ do gjë qe çfaqët eshte drite. Perandaj thote; Ngrëhu 
ti qe flë dhë ngjallu se vdëkuresh, dhë do t ’ te ndriçoje 
Krishti. Shikoni si te barisni më kujdës, jo si te paditur, 
po si te ditur, dykë çperblëre kohen, së ditet jane te 
keqia. Perandaj mos u-bëni te çmendur, po kupetoni 
ç’ eshte dashuria ë Zotit. Dhë mos u-dëhni më vëre, ne te 
cilin eshte prodigeri, po mbushuni më Shpirt, dykë 
kuvenduar me vëtë, më psalmë dhë hymnë dhë kënge 
shpirterishtë, dyleë i kenduar ë dykë i psallur Zotit 
ne zemren tuaj.

P a s  L u k a j t .

Tha Zoti ketë parabole; Nje njëriu te pasur i solli 
tëper drithe vendi; dhë po mëndohëj me vëtë dykë 
thëne; Ç’ te bëj, së s’ kam ku te mblëth pëmet ë mia? 
Dhë tha; Ketë do te bëj; do t ’ i rrezoj grunarët ë mia 
dhë do te ndertoj më te medha; dhë do te mblëth atjë 
gjithe dritherat ë mia dhë te mirat. e mia; dhë do t ’ i
thëm shpirt.it t ’ im; Shpirt, kë shume tc mira qe gjëndën 
per shume vjët; prëhu, haj, pi, 6 defrë. Po Përendia i
tha;0 i çmendur, ketë nate do te kcrkojne shpiftin tënt 
prcj tëjë; atd pra. qe gatitë, te kujt do te jëne? Keshtu 
eshte ay qe mblëth thësarë per vëtën ë ti.j dhë nuke 
pasurohët të Përendia. Dykë thëne keto, therristë; Ay 
qe ka vëshe per te degjuar lë te degjoje.

E DIËLA XXVII.
Zoti eshte fuqia imë dhë kënga imë. Zoti dykë me 

munduar me aresoj.
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Prëj Lëtres se Paulit ner Efësianet.
Vellëzer, forcohuni me Zotin clhë ne pushtët te fuqise 

se tij; vishni panoplin’ ë Përendise qe te muntni te qen- 
droni kunder miështerivë te diallit; së nuke këmi lufte 
kunder gjaku dhë mishi, po kunder urdheravë, kunder 
pushtëtëvë, kunder zoterijvë te botes s’ ërresires se 'keti 
shëkulli, kunder shpirtëvë te ligesise ne qiëllorët. Peran- 
daj mërrni me vëtë panoplin’ ë Përendise, qe te muntni 
te bëni balle ne diten ë këqë dhë te qendroni me këmbe 
si te këni bëre te gjitha.. Qendroni pra ngjëshur mëzin 
tuaj më te vertëten dhëvëshur thurakun ë drëjtesise dhë 
mbathur këmbet më gatitjën ë Ungjillit te paqes. Mi te 
gjitha, si te merrni mburonjen ë bëses, më te cilen do te 
muntni te shuani gjithe shigjëtat ë zjarta te te ligut, dhë 
prisni hëlmën’ ë shpetimit dhë thiken ë Shpirtit, qe 
eshte fiala ë Përendise.

P a s  L u k a j t .

M’ atë kohe, Jësuj ishtë dykë mesuar ne nje prëj sina- 
gojavë me te Shtunat. Dhë ja ku ish nje grua, ë cila 
kishtë fryme semundjëjë tëtembedhjëte vjët. Dhë ish 
ë krrusur dhë s’ munttc te ngrihëj perpjëte farë. Diië 
kur ë pa Jësuj, ë thirri afcr, ë i tha; Grua, shpetovë prcj 
semundjës s’ atë. Dhë vuri duarte mi ’tc; dhë pernjehërë 
u-drëjtua dhë kivderontë Përendine. Po i par’ i sinagojes 
u-pergjëq, i zemeruar së Jësuj sherontë te Shtune, ë i 
thështë gjindjës : Ka gjashte dite, ne te cilat duhët 
punuar; ne keto pra ëjani dhë sherohuni dhë jo diten ë
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se Shtunes. I ’ li-pergjëq pra Zoti ë i tha;Hypokrit, cilido 
prëj jush te Shtune nuke zgjith kan’ ë tij a gomarin ë 
tij prëj grazhdit dhë ë shpië ë i ëp uje? Edhë kio,qe eshte 
ë-bij’ ë Abrahainit, te cilen ë lidhi Satani ketu ë tëte- 
mbedhjëte vjët, nuke duhëj te zgjidhëj prëj keti vargoj 
cliten ë se Shtunes? Dhë kur po thështë keto, turperohë- 
shin gjith’ ata qe i kundreshtoheshin; dhë gjithe populli 
gezohëj per gjithe punët ë lavderuara qe beheshin prëj
tij.

E DIËLA XXVIII.

Kendojini Përendise s’ one, kendojini.
Gjithe kombët; trokisni duarte.
Prëj Lëtres se Paulit ner Kolosianet.
Vëllëzer, perhirojme Përendine dhë Atin qe na bëri 

te Zoterit ne piëse te shortes se shentorevë ne drite; i cili 
na shpetoj prëj pushtëtit t.’ ërresires dhë na persolli ne 
mbrëteri te Birit te dashurise se tij; me te cilin këmi 
çperblimin më anen ë gjakut te tij, ndjësen ë mekatëvë; 
i cili eshte kor’ ë Përendise se padukur, i parelinduri i 
gjithe kriëses. Së prëj ati u-krijuan te gjitha sa jane ne 
qiëjte dhë sa jane mbi dhët, te dukurat dhë te padukurat, 
a fronë a zoterira, a. urdherë, a pushtëtë; te gjitha jane 
krijuar më ane te ’tij dhë per ’të. Dhë ayeshte perpara 
te gjithavë, dhë te gjitha qendrojne m.e ’të; dhë ay eshte 
krëj’ i trupit te Kishes, i cili eshte nisja ë parelindur prëj 
se vdëkuresh, qe te bëhët ay i pare me te gjitha,
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P a s  L u k a j t .

(S h ih  U n g j i l l in  ë S te ra te rvë , ne D h jë to r .)

E DIËLA XXIX.
( A p o s tu l l  th u h ë t a y  i  S te ra te rv ë ;  sh ih  ne D h jë to r .)

P a s  L u k a j t .

M' atë kohe, tëk hyntë Jësuj ne nje katunt, i dualle 
perpara dhiëte burra lëproze, te cilet cjendronin lark; 
dhë keta ngritne zërin, dykë thëne; Jësu, miështer, 
meshirona. Dhë kur i pa, u tha; Shkoni dhë trëgohuni të 
prifterit. Dhë tëk po shkonin, u-spastman. Dhë nje 
prëj syrësh, kur pa së u-sherua, u-kthyë clykë lavderuar 
Përendine më zë te math; dhë ra mi faqë ner këmbet ë 
tij, dykë ë perhiruar; dhë ky ish Samaritan. Dhë 
u-pergjëq Jësuj ë tha; Nuke u-spastruan dhjëte? po ku 
jane te nëntet? Nuke u-kthyë per te lavcleruar Përen- 
dine, vëç ky i huaj. Dhë i tha; Ngrëhu ë shko; bësa 
jotë te shpetoj.

E DIËLA XXX.
Ti, 6 Zot, te na ruash e te na permbash. Sbpelo-me, 6 Zot, 

sc humbi oshenari.
Prej Ivëtres I se Paulit ner Kolosianct.

Vellëzer, vëshni, si te zgjëdhur Përendië, te shënjte 
dhë te dashur, mushlceri meshirë, miresi, perunjesi, 
butesi, zemergjëresi; dykë duruar njërjatrin ë dykë 
falur njërjatrin, ne ka njëri nonje zihjë kunder nonjejt;
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sikunder ju fali dhë Krishti, keshtu dhë ju. Dhë mi të 
gjitha keto vëshni dashurine, ë cila eshte lëgetyra ë 
perfëkterise; dhë paqa ë Përendise lë te urdheroje ner 
zemrat tuaja, ne te cilen u-thirrte ne nje trup; *dhë 
bëhuni mirenjohes. Fiala ë Përendise lë te banoje ner 
juvë pasurisht, më ç’do urtesi; dykë mesuar ë dykë 
keshilluar njërjatrin, më psalmë dhë hymnë dhë kënge 
shpirtorë, dykë kenduar më hir ner zemrat tuaja Zotin.

P a s  L u k a j t .

M’ atë kohe, nje njëri i’ u-afrua Jësujt, dykë ë ngare 
ë dykë thëne; Miështer i mire, ç’ te bëj qe te trashegoj 
jëten ë amëshuar? Dhë i tha Jësuj; Persë me thua te 
mire? Asnje s’ eshte i mire, vëç nje, Përendia. I di poro- 
site; Mos kurvero; Mos vraj; mos vith ; mos ep deshmim 
te rreme ; Ndero t’ et-dte ë t’ et -ëme. Dhë ay tha ; Keto te 
gjitha'i ruajta qe prëj dialerise s’ imë. Dhë kur degjoj 
keto Jësuj, i tha; Edhë nje te mungon; shit gjithe sa kë 
clhë perndaja’u te varfervë, dhë do te kësh thësar ne 
qiëll, dhë'ëja, biër-me pas. Dhë kur degjoj keto, u-hëlmua 
shume; së ish. i. pasur fort. Dhë kur ë pa Jësuj qe u-hël- 
mua shume, tlia; Sa veshtirc do te hyjne të mbrëteri’ ë 
Përendise ata qe kane pasurira.! Së eshte më lëhte te 
shkoje nje kamilë neper vëren ë nje gjelpërë së nje i 
pasur te hyje ne mbrëteri te Përendise. Dhë thane ata 
qe clegjuan; Cili valle munt te shpetohët? Dhë ay tha; 
Të pamundeshmët per njërezit jane te mundeshmë per 
Përendine,
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E DIËLA XXXI.

O Zot, shpeto popullin tënt dhë beko-ë trashegimin tënt. 
Të ty, 6 Zot, Përendia imë, do te therrëS.

Prëj Lëtres I se Paulit të Timothëu.

Bir Timothë, fiala eshte ë vertëte dhë ë vyër per ç’do 
bësim, qe Jësu Krishti ardhi ne bote per te shpetuar 
mekataret, nga te cilet i pari jam une. Po per ketë 
u-meshirova, qe te trëgoje Jësu Krishti të mua i pari 
tëre zemergjëresine, si nje shembell per ata te cilet kishin 
per te bësuar të ay ne jëte t ’ amëshuar. Dhë Mbrëtit 
te jëtevë te pavdëkur, te padukur, se vëtemes Përendi 
se urte, ndër ë lavdi me jëte te jëtevë. Amen.

P a s  L u k a j t .

M’ atë kohe, kur afrohëj Jësuj ne Jëriko, nje i vërber 
rintë prane udhes dykë lypur. Dhë kur degjoj turmen 
qe shkontë, pyëti ç’ që. Dhë i thane së shkon Jësu Naza- 
rëasi. Dhë thirri dykë thëne; Jësu, Bir i Davidit, meshiro- 
me. Dhë ata qe shkonin perpara ë qcrtonin qe te hështc; 
po ay therristë aqe më l ëper; 6 Bir i Davidit, meshiro- 
më. Dhë jësuj qendroj, dhë urdheroj t ’ i’ a siëllin; dhë 
kur u-afrua, ë pyëti dykë thëne; ç’ do qe te te bëj? Dhë 
ay tha; Zot, qe te me hapën syte. Dhë Jësuj i tha; Hap-i 
syte. Bësa jotë te shpetoj. Dhë më nje hëre i’ u-hapne 
syte, dhë i vëntë pas, dykë lavderuar Përendine; dhë 
gjithe populli, kur pa, perlevdoj Perendine.

2 6
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E DIËLA XXXII.

Zoti do t ’ i ape fuqi popullit te tij. Lavderoni Zotin, 
6 bij Përendië.

Kendimi prëj Lëtres I se Paulit të Timothëu.
Bir Timothë, fiala eshte ë vertëte dhë ë vyër per ç’do 

bësim: Së perandaj po mundohëmi dhë qertohëmi, së 
këmi shprëse të Përendia ë gjalle, i cili eshte shpetimtar’ 
i gjithe njeresvë, dhë më tëper i bësnikevë. Keto gjëra 
porosit dhë meso. Asnje lë te mos kortëmnoje risine 
tëndë, po bëhu shembell per bësniket, ne fiale, ne kuvër- 
sate, ne dashuri, ne shpirite, ne bëse, ne qashten. Gjër 
sa te vij, kij mendjën per kendim, per ëksortate, per 
doktrine. Mos plogero hirin qe eshte me ty, qe te eshte 
dhëne më ane profëtië, më mivëniën ë duarvë te prës- 
byterise. Keto mëdito, ne keto jij, qe perparimi yt te 
jëte i çfaqur me te gjithe.

P a s  L u k a j t .

M' atë kohe, shkontë Jësuj nga Jërikoja. Dhë ja nje 
njëri, i quajtur Zakhë; dhë ky ish kryëkumërqar dhë ish 
i pasur. Dhë kerkontë te shikontë cili eshte Jësuj; dhë 
s’ rmmttë nga. turma, së ish i vogel nga shtati. Dhë rëndi 
perpara dhë u-ngjit mi nje man qe t ’a shekoje; së nga 
ajo udhë kish per te shkuar. Dhë kur ardhi Jësuj m’ atë 
vent, ngriti syte perpiëte dhë ë pa; dhë i tha; Zakhë, 
zbrit shpëjt; së sot duhët te mbëtëm të shtepia jotë. 
Dhë zbriti më nxitim dlië ë priti më gas. Dhë kur ë pane,
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grindeshin te githe, dykë thëne; Së vajti te zbrëse të 
shtepi’ ë nje njëriu mekatar. Dhë qendroj Zakhëu ë i 
tha Jësujt; Ja, Zot, gjysmen ë gjëse s’ imë u’a jap te 
varfervë. Dhë ne i mora njëriu gjë më kallezim te rrëme, 
do t ’ i’a kthëj prape katerplikë. Dhë i tha Jësuj; Sot 
ardhi shpetim ne ketë shtepi, së dhë ky eshte bir Abra- 
hami; së i Bir ’ i njëriut ardhi te kerkoje ë te shpetoje atë 
qe eshte humbur.
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