PËSEDHJËTORË

t

VOGEL

Ë KTHYËR NGA GEROISHTJA

PËSEDHJËTORË
Ë VOGEL
Ë KTHYËR NGA GERQISHTJA
PRËJ

PRIFTIT ORTHODOKS F. S. NOLI

BOSTON, MASS.
1914

T’

im -£ t i ,

Q e m e r r it i e m e m e s o j ,
D h E QE VDIQ I LENDUAR,
SË ME PA PRIFT,
I DfDIKOJ K E T i LIBRE,
D Y K £ I LYPUR NDJËSE
K t h ë n je s i.

m—
*

PARETHËNIE
Po u jap Shqipetarevë orthodokse tri libra kishetarë
ketë mot : Triodin, Pësedhjëtorën, dhë Lutjësorën.
E para u-shtyp më harxhët ë nje guvëmë mikë, dy te
tiërat më ndihma te Shqipetarevë. Po jap ne funt te
ketyrë libravë listen ë ndihmetarevë. Nuke duhët
harruar qe, per te shtypur keto libra, bera dy udhetimë
te kushtushmë, hëren ë pare nga Boston-i ne Odëse,
Bukurësht, BraiUe, Konstance, Sofjë, Paris, dhë
s’andëjmi prape ne Boston, hëren ë djrte nga Triështi
ne Bukurësht dhë s’andjëmi prape ne Triësht. Ket6
udhetimë me kushtuan më tëper së 3500 frënga. Më
parate qe me mbëtne, pagova harxhët ë shtypit per
Pësedhjëtorën dhë Lutjësorën.
F. S. N oli.

1 shkurt, 1914.

E DIËLA Ë SH ËNJTE
Ë PASHKES SE MADHË
SHERBËSA Ë MENGJËZIT DHË Ë MËSHES
Ne mës te nates, passi bëkon Prifti, « Lavdl ty, 6 Përendia jone,
lavdi tne ty » ,« ShentPërendi» ,« Meshird, 6 Z ot »12 hëre, Lavdl ë Tani
« Ejani lë t' i falëmi» 3 hëre, Psalmi 51, pastaj Kanuni i se Shtunes
se Madhë. Pas kënges IX te Kanunit, « Shent Përendl» ne Alltar,
Tropari tK ur zbritë të vdëkja », Litani ë Gjëre dhë Perleshim.
Pastaj dël Prëlati a Prifti nga Dër' ë Bukur, më nje qiri te
ndëzur ne dore, prëj te cilit ndëzin populli, dykë u-kenduar tri
hëre ky Tropar :

T. T. I. — Eni mërrni drite prëj drites qe s'përendon
dhë lavderoni Krishtin qe u-ngjall se vdëkuresh.
Pastaj dalin jashte Kishes, dykë kenduar ketë Tropar:

T. T. II. — Ngjalljën tëndë, 6 Krisht Shpetimtar,
Engjejte hymnojne ner qiëjte; vlëreso-na dhë në mi dhë
te te lavderojme më zemer te paqmë.
Passi arrijne të vendi i prëgatitur, Diaku therrët « Dhë qe te
vlëresohëmi», dhë kendohët prëj Prëlatit a Priftit Ungjilli i Mbrëmesorës se Shtunes se Madhë, a Ungjilli Mengjëzor II.
Pastaj Prëlati thote më zë te larte :

Lavdi Trinise se Shënjte, se bashkeqënurshmë dhë se
pandare, pergjithmone, tanl ë perhëre, ë ne jëte te
jëtevë. Amen.
Dhë më nje hëre kendohët:

T. T. I. — Krishti u-ngjall se vdëkuresh, më vdëkjë
vdëkjën shkëli ëdhë te varrosurvë u fali jëten.
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Thuhët tri hëre prëj Priftit dhë 6 hëre prëj Vallëvë më ketk
VARGJË :

Lë te ngjallët Përendia, dhë lë te perndahën armiqt’
ë tij, dhë lë te ikin prëj faqës se tij atd qe i kane meri.
S i debirët tymi, lë te debirën, si shkrin qiriu nga faq’
ë ziarrit.
Ashtu do te humbasin mekataret prëj faqës sePërendise,
dhë te drëjtet do te defrëjne.
Kjo eshte dita qe beri Zoti; lë te ngazeUohëmi ë lë te
defrëjme ne të.
Lavdi Atit, ë Birit ëdhë Shpirtit Shënjt.
Tani ë perhëre, ë ne jëte te jëtevë. Amen.
Pastaj Prifti tbote « Krishti tt-ngjall» dhë mërr fundin Vallja.
Litanl ë Madhë dhë Thirrja *S£tyte ka hii ç’dd lavii, itj. Passi hyjne
ne Kishe, kendohët ky KANUN, T. I.

Kënge I.
Dit’ ë Ngjalljës! Lë te ndriçohëmi, 6 popuj. Pashka
6 Zotit, Pashka ! Së prëj vdëkjës të jëta dhë prëj dhëut
ne qiëll na shpuri Krishti Përendia jone, dykë kenduar
kënge mundesë.
Lë te paqesojme ndjënjat, dhë do te shohim më
driten ë paaferuar te Ngjalljës Krishtin qe vëtetin, dhë
do t ’a degjojme te thote me zë te larte Gezohuni, dykë
kenduar kënge mundesë.
Qiëjte lë te defrëjne, siç vlën, dhë lë te ngazellohët
dhëu, dhë tëre bota ë dukur dhë ë padukur lë te
krëmteroje, së u-ngjall Krishti, gezimi i amëshuar.
Pas ç'dd Kinge thuhit tri htre « Krishti u-ngjall» dhë pastaj ky
Tropar :

Kur u-ngrit Jësuj prëj varrit, siç paretha, na dha
jëten ë amëshuar dhë perdellimm ë math.
Litanl 6 Vogel dhë Thirrja : « Si jotja eshte foiira... ■
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Kënge I I I .
Eni te pime nje te pire te rë, qe s’ dël çuditerisht
prëj nje shkëmbi te thate, po burimin ë paprishjës qe
kecën prëj varrit te Krishtit, me te cilin shigurohëmi.
U-mbushne më drite te gjitha tani, qiëlli ë dhëu
dhë te nenedhëshmët; lë te krëmteroje pra tëre Kriësa
Ngjalljën ë Krishtit, me te cilen shigurohët.
Dië varrosesha më ty, 6 Krisht, ngrihëm më ty sot
qe u-ngjallë; kryqesohesha dië më ty; ti me lavdero
bashke, 6 Shpetimtar, ne mbrëter! tëndë.
Litanl ë Vogel dhë Thirrja: < Së ti ji Pirendia jone... »

Degjim. — T. IV .
Kur ardhe Grate më Marine para agimit dhë gjëtne
gurin te rrugullizur, degjonin prëj E ngjellit: Atë qe
rron të drit' ë amëshuar si ë kerkoni si njëri më te
vdëkurit? Rëntni dhë i leçitni botes si u-ngrit Zoti, dykë
vrare vdëkjën; së eshte i Bir' i Përendise, qe shpeton
gjindjën ë njëresvë.
Kënge V.
Lë te qendroje më në Hyifolesi Abbakum mi ruajtjën
ë përendishmë, dhë lë te rrefeje Engjellin dritesiëlles qe
therrët shëshit: Sot vjën shpetimi të bota, së u-ngjall
Krishti si i tërefuqishim.
Krishti u-trëgua mashkull, së çëli gjirin virgjeror;
si njëri u-quajt qënq i pacinuar, së nuke njohu njolle,
Pashka jone; dhë si Përendi ë vertëte, quhët i mbaruar.
Si qënq i permoteshim, thërët per te gjithe vullnëtarisht kurora jon’ ë mire ë bëkuar, Pashka paqesorë;
dhë perseri prëj varrit na ndriti i bukuri diëll i drëjtesise.
Hyjprindi David u-hoth, dykë kecyër perpara arkes
se hiëshmë; dhë në, populli i Përendise i shënjte, dykë
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shikuar mbaximin ë symbolëvë, lë te defrëjme hyjerisht,
së u-ngjall Krishti si i tërefuqishim.
Litani 6 Vogel dhë Thirrja : « Si ti j i Pcrendi t mire dhi

njtridashest. . . ».

Kënge V.
Lë te mengojme qe më-nate, dhë lë t ’ i blatojme Zotit
hymne ne vent te myrres, dhë do te shikojme Krishtin,
diëllin ë drëjtesise, qe u lint jëten te gjithevë.
Kur pane meshiren tëndë te pamatur at k qe
pennbaheshin ner radhet ë Fërrit, 6 Krisht, shpëjtonin
të drita më këmbe te ngazelluar, dykë trokitur
Pashke t' amëshuar.
Lë t ’i dalim perpara më lampadë ne dore Krishtit
qe dël prëj varrit, si nje dhënderri, dhë lë te krëmterojme
më urdherët krëmtofUë Pashken shpetimtarë te Përendise.
Litanl ë Vogel dhë T hirrja: « S i este i bikuar imeri yt dhi t

lavderuar mbriteria joti...»

Kënge V I.
Zbritë ne më te poshtmët ë dhëut dhë dermovë
llozët ë perjëteshme, qe ruanin te burgosurit, 6 Krisht,
dhë pas tri ditsh, si Jonai prëj balënes, kecëvë jashte
prëj varrit.
Dykë ruajtur shilat te pangara, 6 Krisht, u-ngritë
prëj varrit, ti, qe nuke cenovë klyçët ë virgjerëshes me
lindjën tëndë, dhë na çëlë dyërt ë Parajses.
0 Shpetimtari im, viktim’ ë pathëreshmë qe me fal
jëte, dykë i blatuar vëtën A tit vuUnëtarisht, ngjaUë
Adamin më gjithe gjindjën ë tij, kur u-ngjailë prëj
varrit.
Litanl € Vogel dhë Thinja : * S i ti j i Mbrit’ i Botes. . . »
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Shkurtorë. — T. T. IV .
Më gjithe qe zbritë ne varr, 6 i Pavdëkeshme, po
rrezovë potëren ë Fërrit; dhë u-ngjallë si mundes, 6
Krisht Përendl, dykë u thëne Gravë Myrrepruresë
«Gezohuni », dhë Apostujvë te tu u dhurovë paqen, ti
qe u fal ngjalljën te rënevë.
Shpia.
Diëllin para diëllit, qe përendoj nje hëre ne varr,
dykë menguar qe më-nate, vane t ’a kerkonin si dite
Vajzat Myrrepruresë dhë i therrisnin njëra tiatres : Eni,
6 miqësha, t ’a lyëjme më aroma trupin jëteprures te
varrosur, trupin ë shtrire ne varr, qe ngjall Adamin
fajtor. Eni, shpëjtoni, si Maget, t ’ i falëmi ë t' i blatojme
myrra per dhurata jo te peshtiëllurit ner shpergij, po ne
prokof, dhë lë te qajme ë te therrësim: Ngjallu, 6 Zot, qe
u fal ngjalljën te rënevë.
Synaksar.
Te Diëlen ë Shënjte te Pashkes se Madhë krëmterojme
vëte Ngjalljën jëtepruresë te Zotit, dhë Përendise, dhë
Shpetimtarit tone Jësu Krisht.
Vark. — Krishti zbriti kunder Fërrit vëtem.
U-ngjit si mori shume plaçka mundjejë.
E Ati eshte lavdia dhë potëra ne jë e te jëtevë. Amen.
Pastaj thuhën per se trëti : « Mi-qene-qe pame Ngjalljen i
Krishtit» dhë <1 Kur u-ngril Jisuj prij varrit».

Kënge V II.
Ay qe shpetoj Diëmat prëj furres, passi u-bë njëri,
peson si i vdëkshim, dhë më pesimin ë tij vësh njërine
më mirhiësin’ ë paprishjës, Përendi ë Atervë tane, i
vëtemi i bëkuar dhë i permilavdishim.
Grate Hyjmendesë më myrra te rëntne pas; dhë
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atë qe kerkonin mëlot si te vdëkshim, ë adhuruan më gas
si Përendl te gjalle, 6 Krisht, dhë Pashken myshtikë
u ungjillezuan Dishëpujvë te tu.
Krëmterojme vrasjën ë vdëkjës, rrezimin ë Fënit,
nisjën ë nje jëtë tiater t ’ amëshuar; dhë, dykë kecyër,
hymnojme shkaketarin, Përendin’ ë Atervë tane, te
vëtemin te bëkuar dhë te permilavdishim.
Më te vertëte ë shënjte dhë ë krëmteruar prëj te
gjithevë kjo nate shpetimtarë dhë ë ndriçimë, qe
parelajmeron diten ë shkdqyër te Ngjalljës, me te
cilen drita pa-mot u shkelqëu te gjithevë prëj varrit
truperisht.
Litanl 6 Vogel d h ëT h in ja :« Qofle potSra. i Mbrëterise s’ ati i bikuar

ih i i lavdermr. . . »

Kënge V III.
Kj6 eshte dit’ ë zgjëdhur dhë ë shënjte, ë para dit’ ë
javes, mbrëterësha dhë zonja, ë krëmt’ ë te krëmtëvë,
dhë panair' i panairevë, me te cilen bëkojme Krishtin
per jëte.
Eni, me diten ë shenuar te Ngjalljës, te kungojme
prëj pëmes se rë se vrështes, prëj defrimit te hyjeshme,
prëj mbrëterise se Krishtit, dykë ë hymnuar per
jëte.
Ngrër syte rrëth tëjë, Sion, dhë shiko; ja së ku te
vijne bijt' ë tu, te hyjndriçim si yj, nga përendimi dhë
nga vëriu, nga dëti dhë nga lindja, dykë bëkuar me ty
Krishtin per jëte.
At' i tërefuqishim dhë Fiale dhë Shpirt, natyr' ë
bashkuar me tri substanca, i permiqënurshme dhë i
permihyjeshme, me ty jëmi pagezuar dhë ty te bëkojme
per gjithe jëtet.
Litanl ë Vogel dhë Thirrja: « S i * bikmr eshte imeri yt ih t i

lavdermr Mbriteria joti. . . ».

PASHKA

t

MADHË

15

Pastaj DIAKU : « Hyjlindesin dhi Mimen i Drites më hymnë
ndërimi lët’ a lavderojme n, dhe kendohet:

Kinge IX .
Madheshtd, 6 shpirti im, atë qe, dykd dashur, pesoj
dhi u-varros dhë u-ngjall pas tri ditsh prëj varrit.
Ndriçohu, ndriçohu, 6 Jërusalëm i ri, së lavdi' ëZotit
lindipermi ty; loj vallë tani dhë ngazellohu, 6 Sion, dhë
ti, 6 Hyjlindesë ë qashter, defrë me Ngjalljën ë t'y t Biri.
Madheshtd, 6 Shpirti im, Krishtin jëtedhënes, qe
tt-ngjall pas tri ditsh prëj varrit.
Ndriçohu, ndriçohu...
Krishti eshte Pashk ' ë rë, thërorëja ë gjalle, qëngj’
i Përendise qe ngrë mekatin ë botes.
O zër’ i hysjhim, i dashur, ëdhë fort i embel! së më
në u-zotovë më te vertëte te jësh gjër ne mbarim te
jëtes, 6 Krisht; dhë ketë ankur shpetimidykë patur, në
bësniket ngazellohëmi.
Sot kriës' ë tëre gezohët ë ngazellohët, së Krishti u-ngjaU
dhë Fërri u-plaçkua.
O zër' i hyjshim,...
Lavdi. — Madheshto, 6 shpirti im, potëren ë Hynise
se triqënurshmë dhë se pandare.
O Pashka ë madhë dhë hiërorë, 6 Krisht; 6 urtësl
dhë Fiale dhë fuql ë Përendise ! Vlëreso-na te marrim
piëse shëshit të dita ë pambrëmeshme ë mbrëterise s' atë.
Tani. — Gezohu, Virgjerëshe, gezohu; gezohu, ë bëkuar;
gezohu, ë lavderuar; së Biri yt u-ngjall pas tri ditsh prëj
varrit.
O Pashka ë madhë...
Zbritesorë.
Engjelli i therristë Hirplotës : Gezohu, Virgjerësh' ë
qashter, dhë prape te thom, Gezohu; së B iriy t u-ngjall pas
tri ditsh prëj varrit.
Ndriçohu, ndriçohu...
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* Krishti u-ngjall» tri hëre, *Kur u-ngrit Jesuj prej varrit» nje hëre,
Litanl ë Vogel dhë Thirrja : aS 6 ty te kendojne gjithe fuqit' 6
Qiejvi. . . ».

Dergimesorë. — T. II .
Si fiëtë truperisht si njëri, 6 Mbrët dhë Zot, u-ngjaUë
i triditeshme, ngritë Adamin nga prishja, dhë abolitë
vdëkjën. Pashka ë paprishjës, shpetimii Botes (tri hëre).
LAVD ERIM Ë. — T. T. I.
Kendohën kater te parat Vargezimë Ngjalljësorë te Tingellit I,
pastaj ket6 te Pashkes, më keto vargjë :

Lë te ngjallët Përendia dhë lë te perndahën...
Pashka hiërorë na u-çfaq nëvë sot; Pashk’ ë rë, ë
shënjte, Pashka myshtikë, Pashk’ ë gjithendëruar,
Pashka, Krihsti çperblënjes, Pashka ë panjolleshmë,
Pashk’ ë madhë, Pashka ë bësnikevë, Pashka qe na çëli
dyërt ë Parajses, Pashka qe shënjteron gjithe bësataret.
Si dehirët tymi, lë te debirën...
Ejani prëj pamjës, Gra mirelajmeronjesë, dhë Siones
th o jin i: Prit prëj nësh ungjfilezimë gazi te Ngjalljës se
Krishtit; defrë.dhë gezohu, dhë ngazellohu, 6 Jërusalëm,
dykë pare Krishtin Mbrët te kecëje si dhënderr prëj
varrit.
Ashtu do te humbasin mekataret...
Grate Myrrepruresë qe më-nate qendruan të varr' i
Jëtedhënesit, gjëtne nje Engjell qe rrintë mi gurin, dhë
ay u foli keshtu, dykë thëne : Si kerkoni te gjallin më
te vdëkurit? Si vajtoni si me prishjë te paprishurin?
Çapni dhë leçituni Dishëpujvë te tij.
Kjd eshte dita qe ë bëri Zoti...
Pashka ë gezuar, Pashka ë Zotit Pashka, Pashk’
ë gjithendëruar na lindi, Pashka.më gas lë te perqafojme
njëri tjatrin, 6 Pashke, çperblim i hëlmit, së Krishti sot
shkelqëu prëj varrit si prëj nuserorëjë, dhë i mbushi
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Grate më gezim, dykë thëne : Leçituni Apostujvë.
Lavdi ë Tani. — Dit’ ë Ngjalljës, lë te ndriçohëmi
prëj panairit dhë lë te perqafojme njërijatrin; lë t ’ u
thëmi, 6 vellëzer, dhë atyrë qe na urrëjne; lë t ’ i ndjëjme
te gjitha me diten ë Ngjalljës dhë keshtu lë te therrësim:
«Krishti u-ngjall se vdëkuresh, më vdëkjë vdëkjën shkëli
ëdhë ie varrosurvë u fali jëten (tri hëre).
Passi bëkon Prifti, thuhët « Krishti u-ngjall» 10 hëre më Vargjët

si më siper.
NE MESHE
Hyrtorë.
Ner Kisherat bëkoni Përendine, Zotin prëj burimit
t ’ Israëlit. Shpeto-na, 6 i Bir' i Përendise, qe u-ngjallë se
vdëkuresh, në qe te kendojme : Alleluia.
Para së te dale Prifti më Ungjillin, kendohët nje hëre dhë pastaj
3 hëre « Krishti u-ngjall», pastaj Degjimi dhë Shkurtorja.
Ne vent te « Shent Pirendi *, thuhët :

Sa u-pagezuat me Krishtin, më Krishtin u-vështe.
AUeluia.
APOSTULL
Kjd eshte dita qe bëri Zoti; lë te ngazellohëmi dhë lë
te defrëjme ne të.
Rrefëni Zotin, së esht i mire, së perdellim' i tij mban
per jëte.
Kendimi prëj Aktëvë t’Apostujvë.
Fialen ë pare, 6 Thëofil, ë bëra per te gjitha sa nisi
Jësuj te bëje ë te mesoje gjër m’atë dite qe u-shëstjua,
passi më anen ë Shpirtit Shënjt u la porosira Apostujvë
qe pat zgjëdhur. Te cilevë u deftëu dhë vëtën ë tij te
gjalle passi pesoj më shume shenja, dykë u-dukur ner
t k per dyzët dite, dhë dykë u folur per punet ë mbrëterise
se Përendise. Dhë dykë qëne mblëdhur, i porositi mos
ndahën nga Jërusalëmi, po te prësin zotimin ë Atit qe
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degjuat prëj mëjë. Së Joani pagezoj më uje, po ju do te
pagezohëni më Shpirt Shënjt jo pas shume ditsh qe
sot. Kur u-mblodhe pra, ë pyësnin, dykë thëne : « Zot,
valle me ketë kohe do t ’ i rëstorosh mbrëterine Israëlit ?»
Dhë ay u tha : «Nuk eshte puna juaj te njihni koherat
ë motët qe i ka vëne Ati ne potëre te tij. Po do te mërmi
fuqi, kur te vije Shpirti Shënjt mi ju; dhë do t ’ me jini
deshmore ne Jërusalëm dhë ne tëre Judëne dhë Samarine,
ëdhë gjër ne funt te dh ëu t.»
UNGJILL. — P a s J o a n i t .
Ne kryë ishtë Fiala, dhë Fiala ishtë më Përendine,
ëdhë Fjala ishtë Përendi. Kjo ishtë ne kryë më Përendinef
te gjitha u-bëne më anen ë saj; dhë pa atë nuk u-bë
asnje gjë nga ç’ që bëre. Ne të ishtë jëte, ëdhë jëta ishtë
drita ë njëresvë. Edhë drita ndrit n’ërresire, dhë ërresira
nuk ë kupetoj. Që nje njëri i derguar nga Përendia,
emeri i te cilit që Joan. Ky ardhi per deshmim, qe te
deshmoje per Driten, qe te bësojne te gjithe më anen
ë tij. Ay nuk ishtë Drita, po që per te deshmuar per
Driten. Ishtë Drita ë vertëte, qe ndrit ç'do njëri qe vjën
ne bote. Ishtë ne bote, edhë bota u-bë më anen ë tij,
ëdhëbotanuk ë njohu. Ardhi ner te tijte, ëdhë te tijte
nuk ë pritne. Po sa ë pritne, u dha potëre te bëhën bij
Përendië atyrëvë qe bësojne me ëmerin ë tij. Te cilet
nuke lintne prëj gjakrash, as prëj deshirë mishi as prëj
deshirë burri, po prëj Përendië. Edhë Fiala u-bë mish
ëdhë ndenji nder në (dhë ë pame lavdin’ ë tij, posi lavdi
te vëtemlindurit prëj Atit), plotmë hir ë më te vertëte.
Joani deshmon per të dhë thirri, dykë thëne : « Ky eshte
ay per te cilin thashe : Ay qe vjën pas mëjë eshte më i
math së une, sëpsë ishtë perpara mëjë ». Dhë prëj
plotesise se tij në te gjithe muarme, dhë hir per hir.
Së ligja u-dha prëj Moisiut, po hiri dhë ë vertëta ardhi
prëj Jësu Krishtit.

PARHRA

t

MADHË

19

Pastaj thuhët Mësh’ ë Gojartit.
Ne « Viçan Tireshënjten » th u h ë t:« Engjelli i therristc Hirplotes »

Kungaiori.
Kungoni prëj Trupit te Krishtit, ngjeroni prëj burimit
te pavdëkshim.
Ne vent te « Patne driten » dhë te « Emer’ i Zotit qofte i bikuar »
th u b ët: « Krishti u-ngjatl».
Pas Urimit prapa Ambonit, « Krishti u-ngjall » pa zë tri hëre.
Pastaj kendohët prëj Priftit ky :

URIM
1 S h e n J o a n G o ja r t it .

Cilido piëtos dhë hyjdashes lë te gezoje ketë panair
te mire dhë te shkelqyër. Cilido sherbetor mirenjohes lë
te hyje i gezuar të gazi i te Zott. Ay qe u-mundua,
dykë krëshmuar, lë te gezoje tani dënarin. Ay qepunoj
qe prëj ores se pare, lë te prëse sot çpagimin ë drëjte.
A yqe ardhi pas se trëtes lë te krëmteroje më gjithe
zemer. Ay qe arriu pas se gjashttes lë te mos dyshoje
asfarë; së nuke peson asnje dëm. Ay qe vonoj gjërme
te nëntten, lë t'afrohët pa hëzituar farë. Dhë ay qe
arriu vëtem me te njembedhiëtten, lë te mos trembët
nga vonimi. Së Zoti, dykë qëne i zemerdhempshur, prët
te funtmin sikunder dhë te parin, çloth atë te se
njembedhiëttes, si atë qe punoj qe prëj se pares. Dhë te
funtmin ë perdellën dhë te parin ë sheron; dhë ati i jëp
dhë keti i fal; dhë punet i prët dhë mendimin ë pelqën;
dhë vëpren ë ndëron dhë qellimin ë levdon. Hyni pra
te gjithe të gazi i Zotit tone; dhë te pare dhë te dyte,
gezoni rogen. Te pasur dhë te varfer, vallëzoni më
njërjatrin; te perkoreshme dhë te ngathet, ndëroni
diten; sa krëshmuat dhë sa nuk krëshmuat, defrëni sot.
Tryësa eshte plot, hani qe te gjithe. Viçi eshte i shume,
asnje lë te mos dale uret. Te gjithe, gezojëni darken ë
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bëses; te gjithe, gezojëni pasurin' 6 miresise. Asnje 16
te mos vajtoje per varferi; s6 u-çfaq mbr6teria 6
perbashkm6. Asnje 16 te mos qaje per faje; s6 ndj6sa
lindi nga varri. Asnje 16 te mos kete frike nga vdekja; se
na çliroj vd6kja 6 Shpetimtarit. E shuajti, kur permbah6j
pr6j tij. E plaçkoj Ferrin ay qe zbriti ne Ferr. E
hidheroj, kur ngjeroj mishin 6 tij; dh6 ketë dyke
pareshikuar Issua, thirri : F6rri u-hidherua, tha, kur te
hasi poshte. U-hidherua, se u-abolit. U-hidherua, s6
u-perqesh. U-hidherua, s6 vdiq. U-hidherua, se
u-rrezua. U-hidherua, s6 u-burgos. Priti trup dh6 gj6ti
P6rendl. Priti dhë, 6 hasi qi611. Mori atë qe shikonte dhe
rangahanuke shikonte. Ku eshte gjëmbi yt, 6 vdëkjë?
Ku eshte mburrja jotë, 6 F6rr? U-ngjall Krishti dhë
ti u-hodhë poshte. U-ngjall Krishti dhë rane dëmonet.
U-ngjall Krishti dhë gezohën Engjejte. U-ngjall Krishti
dhe jëta qjriëterohët. U-ngjall Krishti dhë asnje i
vdëkur s' mbëti ne varr. S6 Krishti, dykë u-ngjallur se
vdëkuresh, u-trëgua kulloshtra 6 te fiëturvë. E ati eshte
lavdia dhë potëra ne jëte te jëtevë. Amen.
Dhë më nje hëre Kendohët TROPAR’ I SHENJTIT, T. T. IV :

Hir’ i gojes s’ ate qe shkelqen si pishtar ndriçoj
gjithesine, thësarë mosargjentdashjejë pertogesoj per
boten, lartesiren 6 perunjesise na trëgoj. Po, siç na
areson më fialet 6 tua, 6 Ate Joan Gojarte, nermjëto të
Krishti Përendia te shpetohën shpirtët tona.
MBREMESORJA E

MADHË

Me io te mengjëzit Prifterijte vishën më robat ë tyrë më te mira
dhë shëtitin ne fshat a ne qytët, dykë kenduar ngadalë < Krishti
u-ngjall».
Passi hyjne ne Kishe dhë passi bëkon Prifti, kendohët < Krishii
it-ngjall» tri ne Alltar dhë 6 hëre prëj Vallëvë më Vargjët dhë pastaj
nje hëre tjater ne Alltar.
Pastaj Litani ë Madhë dhë më nje hëre Thirrtorët me T. II.
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Pastaj thuhën 6 Vaigezimët Mgjalljësorë te para te mbrëmes te
T. II. P a sta j:

Lavdi. — Dykë kenduar hymnin shpetimtar, lë te
mëllodisim më goje. Eni te gjithe te biëm ner këmbe
të shtepi’ ë Zotit, dykë thëne : Ti qe u-kryqesovë mi
dru, dhë u-ngjaUë se vdëkuresh dhë jë të gjir' i Atit, kij
meshire per mekatët tona.
Tanl. — Shkoj hiëja ë ligjes...
Hyrja më Ungjillin. « Drite gasmort».

Parevark.
Cila Përendi esht aq’ ë madhë sa Përendia jone?
Ti jë Përendi' ë vëtem qe bën çudira.
Pastaj thuhët me shume gjuhe, si pas zakonit, ky

UNGJILL. —

P a s J o a n it .

Si u-ngrys atë dite, qe ish ë par' ë Javes, dhë dykë
qëne dyërte te mbyllura, atjë ku ishin mblëdhur
dishëpujte, nga frik' ë Judëjvë, ardhi Jësuj dhë qendroj
ne mëst ë u thote : «Paqe me ju ». Dhë si tha ketë, u
deftëu duarte dhë brinjen ë tij. U-gezuan pra dishëpujte
kur pane Zotin. U tha pra Jësuj perseri : « Paqe me ju;
sikunder me ka derguar Ati, dhë une ju dergoj juvë. »
Dhë si tha ketë, fryri dhë u thote : « Mërmi Shpirtin
Shënjt; kujvë t ' u falni mekatët, u jane falur; kujvë
t ' ua mbani, jane te mbajtura ». Po Thomaj, nje prëj
te Dymbedhiëtevë, qe thuhëj Binjak, nuk ish më a ti,
kur ardhi Jësuj. I thoshin pra dishëpujt 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
shtypi i përonavë, dhë te vë doren t ’ imë të brinj’ ë
tij, nuke do te bësoj ».
Pastaj Litani ë Gjëre, « Vlëresona, 6 Z o t », « L i t' ia mbarojme
lutjin tone » ëtj. Pas Thirrjës, kendojme Pasvargun ë pare te
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Tingellit II, dhë pastaj « Pashke hiërori », Lavdl ë Tani : « Dii’ i
Ngjalljis », «Krishli u-ngjall» tri hëre dhë Perleshim.

JAV’ Ë PASHKES
Tëre Javen ë Pashkes bëhët Sherbësa ë Pashkesse Madhë, dhë
kendohën më radhe Vargezimët Ngjalljësorë te Tingejvë, te Hënen
T. II, te Marten T. III, dhë keshtn tutjë.
Te Premtën ë Javes se Pashkes kendohët bashke dhë SHERBËSA
Ë BURIMIT JËTEPRURES.

E DIËLA Ë SHEN THOMAJT
NE MBREMESORE
Ne Thirrtorët thuhën keth Vargezimë, dykë persedytur kater te
parat, me T. I :

Dykë qëne dyërte te mbyllura, kur ishin mblëdhur
Dishëpujte, hyrë bëfas, 6 Jësu i tërefuqishim, Përendia
jone; dhë, si qendrovë ne mëst, u dhë paqen dhë i
mbushë më Shpirt Shënjt; dhë i porositë te prësin ë te
mos ndahën nga Jërusalëmi gjër sa te vishën më
fuqine se larti. Perandaj po te therrësim : Ndriçimi,
ngjallja dhë paqa jone, lavdi me ty.
Tëte dite pas Ngjalljës s’ atë, 6 Zot, u-dukë ner
Dishëpujt ë tu ne vent ku qëne mblëdhur dhë u thirrë :
Paqe me ju. Dishëpullit qe s’ bësontë i trëgovë duarte
dhë brinjen ë panjolleshmë dhë ay u-bint ë te therristë :
Zoti im dhë Përendia imë, lavdi me ty.
Thomaj, qe thuhëj Binjak, nuk ish më ti, kur hyrë,
6 Krisht, dykë qëne dyërte te mbyllura, dhë perandaj nuk
i bësontë ato qe i thane. Po ti, 6 i Mire, nuke hëzitovë
t ’ i trëgosh brinjen tëndë te pacinuar dhë plaget ë duarvë
dhë te këmbevë. Dhë ay, si prëku dhë p&, te njohu qe
jë Përendi jo ë çvëshur dhë njëri jo i vogel, dhë therristë:
Zoti im dhë Përendia imë, lavdi me ty.
Kur Dishëpujte qëne te trembur, me diten ë tëtte,
u qendroj perpara Shpetimtari atjë ku qëne mblëdhur;
dhë, si u dha paqen, i thirri T hom ajt: Eja, 6 Apostull,
prëk pellëmbet me te cilat mberthyën përonat. Oh,
mosbësim i mire i Thom ajt! Solli ne njohjë zemrat ë
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bësnikevë! Dhë ay më frike th irri: Zoti im dhë Përendia
imë.
T. I I . — Pas Ngjalljës s'atë, 6 Zot, kur qëne mblëdhur
Dishëpujt ë tu dhë dyërte mbyllur, qendrovë ne mëst
dhë u falë paqen. Dhë si u-bint Thomaj më pamjën ë
duarvë dhë te brinjes s'atë, te rrefëu Zot dhë Përendi,
qe shpeton atk qe bësojne me ty, 6 njëridashes.
T. II. — Dykë qëne dyërte te mbyllura, qendroj
Jësuj perpara Dishëpujvë dhë u jëptë kuraje dhë paqe;
pastaj i thote Thomajt : Persë nuke bëson qe u-ngjalla
se vdëkuresh? Sill ketu doren tëndë dhë ë vër ne brinjen
t ’imë dhë shik6; së nga mosbësimi yt, mesuan te gjithe
Pesimët dhë Ngjalljën dhë therrësin më ty : Zoti im
dhë Përendia imë, lavdl me ty.
Lavdi ë Tani. — T. T. II . — Dykë qëne dyërte mbyllur, 6 Krisht, qendrovë perpara Dishëpujvë. Ahërë
Thomaj ëkonomerisht nuk u-gjënt më t&; së thoshtë :
Nuke do te bësoj, ne mos ë pafsha dhë une Zotin. Dua
te shoh brinjen, ngaha dolli gjaku, uja dhë pagezimi;
te shoh plagen, prëj se ciles u-sherua plaga ë madhë,
njëriu; te shoh qe nuk ish hië, po mish dhë ështera.
0 Zot, qe shkëlë vdëkjën dhë lajmerovë Thomane,
lavdl me ty.
Pasvargjë. — T. IV .
0 çudl ë mahniçimë ! Mos-bësimi lindi bëse te shigurte; së Thomaj tha : Ne mos pafsha, nuke do te bësoj.
Dhë passi prëku brinjen, thëologontë per atë qe u-misherua, qe ish vëte i Bir' i Përendise; njohu qe pesoj
truperisht; ë leçiti Përendin' ë ngjallur, dhë thirri më zë
te shkelqyër : Zoti im dhë Përendia imë, lavdi me ty.
Vark. — Levdd Zotin, 6 Jërusalëm; lavderd Përendine
tëndë, 6 Sion.
0 çudi ë mahniçimë ! Bari prëku ziarrin dhë shpetoj;
së Thomaj vuri doren të brinja ë ziarrte ë Përendise Jësu
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Krisht, dhë nuk u-doq nga prëkja; së mos-bësimin ë
shpirtit ë kthëu ne bëse te nxhëte dhë thirri thëUazi prëj
shpirtit : Ti jë Zoti im dhë Përendia, qe u-ngjallë se
vdëkuresh. Lavdl me ty.
Vark. — Së forcoj llozet ë dyërvë te tua.
O çudi ë mahniçimë ! Joani ra me kraherorin ë Fiales,
dhë Thomaj u-vlëresua te prëke brinjen; njëri nxiër
s’andëjmi nje thëllesire te tmërruar Thëologië, dhë tjatri
u-vlëresua te na inicioje ëkonomine; së trëgon faqëza
provat ë Ngajlljes s’ atë, dykë thirrur : Zoti im dhë
Përendia imë, lavdi me ty.
Lavdi ë Tan\. — T . T . I . — O njëridashes, shumica
ë meshiravë te tua esht ë madhë dhë ë paimaginuarshmë;
së patë zemren ë gjëre, kur shuplakoheshë prëj Judëjvë,
kur prëkeshë prëj Apostullit, dhë kur ngiteshë prëj
kundreshtarevë te tu. Si u-misherovë? Si u-kryqesovë,
6 i pamekateshme? Po jëp-nament, siThomajt, qe te te
therrësim : Zoti im dhë Përendia imë, lavdi me ty.
Perleshorë. — T. i Rënde.
Dykë qëne varri i shiluar, 6 jëte, lindë prëj varrit,
6 Krisht Përendi; dhë dykë qëne dyërte mbyllur, u
qendrovë perpara Apostujvë, 6 ngjallja ë te gjithevë,
dhë perseritë ner në fryme te drëjte më anen ë tyrë,
pas perdellimit tënt te math (tri hërej.
NE MENGJËS
Ndenjesorë.
T. I. — Pas « Tu lithu sfragisthintos ». — Nga frika ë
Judëjvë kur qënefshëhur Dishëpujte, te permblëdhur ne
Sion, 6 i mire, hyrë ner ta, dhë dykë qëne dyërte mbyllur,
qendrovë ne mës te tyrë dhë i gezovë; dhë u trëgovë
duarte dhë plaget ë brinjes s’ atë se panjolleshmë, dhë
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Dishëpullit qe s’ bësontë i thë : Sill doren dhë shih qe
une vëte jam, qe pesova per ty (dy hëre).
T. I I . — Pas « Ton tafon su Sotir ». — 0 jëte, u qendron, kur qëne dyërte mbyllur, dhë brinjen u trëgon
Apostujvë te gjithe, ëdhë këmbet ëdhë duarte, dhë
Ngjalljën tëndë prëj varrit u provon, 6 Krisht; mirpo
Thomaj nuk ndodhëj; perandaj pra thosh : Ne mos ë
pafsha dhë une, fialevë tuaja s’ u bindëm (dy hire).
Gjith' ashtu. — Brinjen si m' a pë, ëdhë çpojtjët prëj
përonjash, Thoma, persë s’ bëson Ngjalljën t ’ imë te
vertëte? i thoshtë Zoti Jësu Krisht, kur u-ngjall prëj se
vdëkuresh, ëdhë u-fanës ner Apostujte pa trëguar; dhë
Binjaku u-bint dhë i therristë K rijëtarit: Përendiaimë
dhë Zot (dy hire).
« Qe ■prej dialerise s' imi », p a sta j:

Parevark.
Levdo Zotin, 6 Jërusalëm; lavderd Përendine tëndë,
6 Sion.
Vark. — Së forcoj llozët ë dyërvë te tua.
Shkurtore. — T. T. IV .
Më doren kuriozë Thomaj nxoniti brinjen tëndë
jëtefalesë, 6 Krisht Përendi; së, kur hyrë dykë qëne
dyërte mbyllur, them stë më Apostujt ë tjëre : Ti jë Zoti
im dhë Përendia imë.
Shpia.
Cili ë ruajti ahërë pellëmben ë Dishëpullit te pashkrire,
kur iu-afrua brinjes se ziarrte se Zotit? Cili i dha quxim
dhë mundi te prëke ashte te flageshmë? Pa dyshim
aj6 qe u-prëk; së po te mos i jëptë brinja fuqi dores
se baltte, si do te mimttë te prëktë pesimët qe tronditne
qiëllin ë dhëne? Ky hir iu-dha Thomajt qe t'a prëke dhë
t ’ i therrëse Krishtit : Ti jë Zoti im dhë Përendia imë.
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Synaksari.
Gjithe sot, te Dielen e Dyte fas Paskkes, krcmterojme inauguraten
l Ngjattjis se Krishtil, dhe firikjën c ApostuUit Shcn Thoma.
Ne tnos e ndalon klyç 'i barkut a i varrit,
Qysh do t’a ndaloje sulmin ttnt, 6 Shpetimtar, klyç prëj dyërsh ?
Më nermjëlimët ë Apostullit ttnt Thoma, 6 Krisht Përendia jone,
meshir6-na. Amen.
ZBRITESORË te Pashkes. — Ungjilli Mengjëzor I.

Dergimesore. — T. I II.
Si nxonitë më doren tëndë plaget ë trupit t ’im, 6 Thoma,
mos kij dyshim qe u-plagosa per ty, jij me nje mendjë
më Dishëpujte dhë Përendin’ ë gjalle leçit (dy here).
Sot bië ëre prenvëre dhë vallëzon kriës’ ë rë; sot
zgjidhën klyçët ë dyërvë dhë te pabësise se mikut Thoma
qe th errë t: Zot dhë Përendia imë.
Lavderimd. — T. I.
Pas « Panefimi Martirds ». — Pas Ngjalljës s' atë se
tmërreshmë prëj varrit, Jëtedhënes, siç nuk i zgjidhë
shilat, 6 Krisht, te varrit tent, ashtu, dykë qëne dyërte
te mbyllura, hyrë të Apostujt ë tu dhë i gezovë, dhë u
falë Shpirtin tënt te drëjte nga perdellimi i paaneshme
(dy hdre).
Thoma Binjaku nuke që bashke më ata, d Zot, kur
u-dukë ner Dishëpujte; andaj pra nuke bësoj Ngjalljën
tëndë, ëdhë shokevë u thosh : Ne mos vënça gishtin
t ’ im permi brinjen ë tij dhë ne çpojtjët ë përonavë, nuke
do besoj qe u-ngjall se vdëkuresh.
Prëk-me sikunder desheron, Krishti i tha Thomajt,
vër doren tëndë ëdhë njih qe kam ështera, ëdhë trup
tedhëshme, dhë i pabëse mos u-bëj, dhëketo dhë te tjërat
i bës6. Dhë ay th irri: Përendia ëdhë Zoti im ti kë qëne;
lavdl Ngjalljës s' atë.
Lavdl. — T. T. I I . — Tëte dite pas Ngjalljës s' atë.
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6 Jësu Mbrët, Fial' 6 vëtemlindur ë Atit, u-dukë ner
Dishëpujt ë tu, dykë qëne dyërte mbyllur, dhë u falë
paqen tëndë, dhë Dishëpullit qe nuke bësontë i trëgovë
shenjat. Eja, prëk-m' i duarte dhë këmbet dhë brinjen
ë amëshuar. Dhë ay u-bint ë te therristë : Zoti im dhë
Përendia imë, lavdi me ty.
NE MESHE
Hyrtorë ë Pashkes, Perleshorë ë Shen Thomajt, dhë Shkurtorë ë
Pashkes.

APOSTULL
I math esthe Zoti yne dhë 6 madhë fuqi' ë iij.
Lavderojëni Zotin, së esht i mire.
Kendimi prëj Aktëvë t'Apostujvë.
M’at6 dite, u-bëne shume shenja dhë çudira ne popull
m ëduart ë Apostujvë; (Dhë ishin te gjithe ne porke te
Salomonit. Dhë nga te tiëret asnje s' kuxontë t ' i ngistë; po i madheshtontë populli. Dhë më tëper shtoheshin
shumica burrash ë grash, qe i bësonin Zotit); sa nximin
jashte neper shëshët te semuret dhë i vinin ner shtratë
dhë shtrësa qe, dykë ardhur Piëtri, t ’ i bjëre hij' ë tij
dobarë nonjejt prëj syrësh. Dhë po mblidhëj ne Jërusalëm dhë shumica ë qytëtëvë rrotull, dykë siëlle te semure
dhë te ngare prëj frymerash te ndyra, te cilet sheroheshin
te gjithe. Dhë u-ngrit Kryëprifti dhë gjith’ ati. qe ishin
më të, qe ishin nga hërësia ë Sadukëjvë dhë u-mbushne
më zemerim dhë vune duarte mi Apostujte dhë i çuan ne
burk te boteshme. Po Engjelli i Zotit hapi naten dyërt
ë burgut dhë i nxori dhë u tha: Shkoni dhë qendroni ë
flisni ne shenterorë gjithe fialet ë kesaj jëtë.
UNGJILL. —

P a s J o a n it .

Si u-ngrys atë dite, qe ish ë par’ ë Javes... (Shih
Ungjillin Menqjëzor I X ) .

E DIËLA

t

SHEN THOMAJT

29

Ne « Viçan T&reshënjten » th u h ë t:

T. I. — Ty, lampaden ë ndriçimë dhë nënen ë Përendise, lavdin' ë perzilishmë dhë më te larten së gjithe
kriësat, më hymnë te madheshtojme.
Kungatori.
Levdo Zotin, 6 Jërusalëm, dhë lavdero Përendine
tëndë, 6 Sion.
Ne vent te aPame driten»: «Krishti u-ngjalla, ë cila thuhët gjër
me Shëstjë.

E DIËLA Ë MYRREPRURSËVË
NE MBREMESORË
Thirrtore.
Thuhën shtate Vargezimët ë Tingellit II, dhë pastaj ketd tri te Vëtezëshmë, T. II :

Grate Myrrepruresë qe më-nate muare aroma dhë zune
varrin ë Zotit; dhë, dykë gjëtur ato qe nuke shprësonin,
te çuditura po mendoheshin per çvendosjën ë gurit
dhë thoshin më njërjatren : Ku jane shilat ë varrit?
Kii eshte kustodia ë Pilatit dhë shigurimi i sakte?
Dhë nje Engjell qe vëtetintë u-bë lajmeronjes i Gravë qe
nuke dinin, dykë u thëne : Persë kerkoni më vajtimë
te gjallin, qe i dha jëte gjindjës se njëresvë? U-ngjall
Krishti Përendia jone prëj se vdëkuresh, siitërefuqishme,
dhë na fali te gjithevë paprishjë dhë jëte, ndriçim dhë
perdellimin ë math.
Persë trazoni myrrat më lotë, 6 Dishëpullësha ? Guri
eshte rugullizur, varri eshte zbrazur; shihni prishjën qe
u-shkël prëj jëtes, shilat qe deshmojne kjarisht, dhë ruajtesit ë te pabindurvë qe flëne tmërrerisht. Njërezit
shpetuan më trupin ë Përendise; Fërri vajton; rëntni
më gas dhë u thoni Apostujvë : Krishti qe vrau vdëkjën,
i parelinduri i te vdëkurvë, po ju prët ne Galilë.
Myrrepruresët, dykë menguar qe më-nate, zune
varrin tënt më shpëjtim, dhë te kerkonin, 6 Krisht, per
te myrosur Trupin tënt te pacinuar; dhë, si degjuan
fialet ë Engjellit, u lajmeronin Apostujvë symbolë gazmorë : Qe u-ngjall kryëtari i shpetimit tone, dykë plaç-
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kuar vdëkjën dhë dykë i dhuruar botes jëten ë amëshuar dhë perdellimin ë math.
Lavdi. — T. T. II. — Grate Myrrepruresë zune
varrin tënt dhë, kur pane shilat ë varrit dhë nuke gjëtne
Trupin tënt te pacinuar, dykë vajtuar ardhe më nxitim,
dykë thëne : Cili vodhi shprësen tone? Cili mori nje te
vdëkur te çvëshur, te smymosur, qe ish vëtem per nënen
ngushellim? Oh ! qysh vdiq ay qe ngjalli te vdëkur?
Qysh u-varros ay qe plaçkoj Fërrin? Po ngjallu, 6
Shpetimtar, më potëren ë vëte i triditeshme, sikunder
thë, dhë shpeto shpirtët tona.
Tani. — T. I I . — Shkoj hiëja ë Ligjes...
PASVARGJË : Thuhët Pasvargu i pare i Tingellit II dhë pastaj
■Pashke hiërorë» më Vargjët.
LAVDI. — T. T. 1 :0 Ty, qe vishësh më driten si robe ...» (Shik ne

Triod, pas Oreve ie se Premtis se Madhi, ne funl te Mhrimesores).
TANI : « Dit’ ë N gjalljës...»

PerleshorS. — T. II.
Kur zbritë të vdëkja...
Lavdi. — Bujari Josëf, dykë zbritur prëj drurit
Trupin tënt te pacinuar, ë peshtolli më pelhure te paqmë
dhëmë aroma dhë më vajtimë ë vuri ne nje varr teri;po
u-ngjallë pas tri ditsh, 6 Zot, dhë i falë botes perdellimin
ë math.
Tani. — Gravë Myrrepraresë, dykë qendruar prane
varrit, Engjelli u therristë : Myrrat u kane hië te vdëkshimvë, po Krishti u-trëgua i huaj per prishjën. Therrisni
pra : U-ngjall Zoti dhë i fali botes perdellimin ë m ath
NE MENGJËS
Ndjenjesorë. — T. II.
Dykë mos ndaluar te shilohët gur’ i varrit, u faJë te
gjithevë shkëmbin ë bëses, passi u-ngjallë. O Zot, lavdi
me ty.
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Lavdl. — Pa zbrazur gjirin ë pacinuar me te lartat,
dënjovë varrim dhë ngjalljë per te gjithe. 0 Zot, lavdi
me ty.
Tant. — Te gjitha permi mëjtim, te gjitha te permilavdishimë myshtëret ë tua, 6 Hyjlindesë; ë shiluar më
qashteri dhë ë ruajtur më virgjeri, u-njohë Mëm' ë
vertëte, dykë lindur Përendin’ ë vertëte. Ati iu-lut te
shpetohën shpirtët tona.
Myrrepruresët, si ardhe qe më-nate dhë si pane varrin
te zbrazet, u thoshin Apostujvë : I potëreshmi rrezoj
prishjën, dhë ata qe ishin ne Fërr i rrembëu prëj
vargoj vë; leçitni pra shëshit: Qe u-ngjall Krishti Përendi,
dhë na fali perdellimin ë math.
Lavdt. — Grate, dykë prure myrrat ë varrimit tënt,
ardhe ne varr qe më-nate fshëhurazi, së kishin frike
nga paturpesia ë Judëjvë, dhë pareshikonin shigurimin
ë ushtarevë; po natyra ë dobet ë mundi trimerine, së
qellimi i mire i pelqëu Përendise; therrisnin pra më
gezim : Ngjallu, 6 Zot, ndihmo-na, dhë çperblë-na per
ëmerin tënt.
Tant. — E permilavderuar jë, 6 Hyjlindesë Virgjerëshe, te hymnojme; së më anen ë Kryqit te Birit tënt
u-thyë Fërri dhë vdëkja vdiq; në te vdëkurit u-ngjallme
dhë u-vlëresuam per jëten; muarme Parajsen, gezimin
ë viëter.Perandaj.dykë perhiruar, ëlavderojmeKrishtin,
Përendine tone, si te fuqishme dhë si te vëtemin meshireplot.
Pastaj Bëkimtorët, Degjimi dhë Shkallësat ë Tingellit II.

Shkurtorë. — T. II.
Dykë u thëne Myrreprursëvë « Gezohuni», pushovë
vajtimin ë Stergjyshës Eve më Ngjalljën tëndë, 6 Krisht
Përendl; dhë u urdherovë t ’ u leçitin Apostujvë te tu :
Shpetimtari u-ngrit prëj varrit.

E DIËLA

i

MYRREPRURSfevfe

33

Shpia.
Myrrepruresët, kur shkonin të varri yt, 6 Shpetimtar,
perplikoheshin më vëtë ne mendjë dhë thoshin : Cili
do te na rrugullize gurin prëj varrit? Dhë, kur ngritne
syte perpiëte, shohin qe guri ish i rugullizur; dhë po
çuditeshin per fytyren dhë stolin' ë Engjellit, dhë permblidheshin më tmërr dhëmendoheshinteikin;dhëdialoshi
ahërë u thirri : Mos kini frike; ay qe kerkoni u-ngjall;
ëni te shikoni vendin, ku dërgjëj trup’ i Jësujt; po
shkoni shpëjt dhë u lajmeroni Apostujvë : Shpetimtari
u-ngrit prëj varrit.
Synaksari.
Gjithe sot, te Triten te Diele pas Pashkes, krëmterojme te kremtën
ë Gravë Myrrepruresë te shënjta; dhë perkujtojme Josëfin prëj
Arimathise dhë Nikodëmin, dishëpuj te fshëhte, qe varrosne Zotin.
Myrrepruresël i siëllin myrra Krishtit,
Dhë une ketyrëvë u siëll per myrre hymnë.
Më nermjëtimël ë Myrreprursëvë te shënjta, 6 Përendi, meshiro-na.
Amen.
ZBRITESORË te Pashkes.
UNGJILL MENGJËZOR IV.

Dergimesore. — T. II.
Më parc ë Pashkes, pastaj dy hëre kjd :

0 Gra, degjoni lajme gazmorë : Dykë shkëlur Fërrin
shtyran, ë ngrita boten nga prishja; rëntni, u thoni
miqvë te mi ungjillezimët; së dua t ’ a ndriçoje gazi
kriatyren t ’ imë andëj ngaha ardhi hidherimi.
Lavderimë.
Thuhën 4 Vargezimë te Tingellit II, dhë pastaj « Pashke hiërorë»
më Vargjët. LAVDI, Mengjëzorja II, TANI « Dit' ë Ngjalljës ».

NE MËSHE
6

Hyrtorë ë Pashkes, tri Perleshorët ë Myrreprursëvë, Shkurtorë
Pashkes.
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APOSTULL
Zoti eshte fuqia imë dhë kënga imë.
Zoti dykë munduar me aresoj.
Kendimi prëj Aktëvë t’Apostujvë.
M'ato dite, si u-shumuan Dishëpujte, u-bë nje qarjë
ë Hëlënistevë kunder Hëbrëjvë, së lihëshin me nj ’ ane te
vëat ë tyrë ne sherbim te perditeshme. Dhë te Dymbedhjëtet ftuan shumicen ë dishëpujvë dhë u thane:
«Nuk esht ë pelqyër qe në te lëme fialen ë Përendise
dhë te sherbëjme ner tryësat. Shikoni pra, vellëzer,
shtate vëta prëj jush, per te cilet te jipët deshmi ë
mire, plot më Shpirt Shënjt, te cilet t ’ i vendosim mi
ketë nëvoje, dhë në te shikojme faljën dhë sherbësen ë
fiales ». Dhë u-pelqyë fiala perpara tëre shumices; dhë
zgjodhe Stëfanin, burre plot më bëse dhë Shpirt Shënjt,
dhë Filipin, dhë Prokorin, dhë Nikanorin, dhë Timonin,
dhë Parmënane, dhë Nikollen, nje prosëlit Antiokas,
te cilet i nxuare perpara Apostujvë; dhë passi u-fale,
vune duarte mi ta. Dhë fiala ë Përendise shtohëj, dhë
shumohëj numuri i dishëpujvë ne Jërusalëm fort; dhë
shume gjindjë prëj priftervë ë degjonin bësen.
UNGJILL. —

P a s Ma r k u t .

M’ atë kohe, Josëfi prëj Arimathise (i cili ishtë dishëpull
i Jësujt, po i fshëhur nga frik’ ë Judëjvë) iu-lut Pilatit
qe te ngrëre trupin ë Jësujt; dhë Pilati i permëtoj. Ardhi
pra dhë ngriti trupin ë Jësujt. Ardhi dhë Nikodëmi (ay
qe pat ardhur perpara të Jësuj naten) ëdhë pruri nje
perziërjë smymë dhë allojë, sidonjanjeqintlitra. Muare
pra trupin ë Jësujt, dhë ë peshtualle më pelhura bashke
më aromat, sikunder eshte zakon te varrosin Judëjte.
Edhë ne vent, ku u-kryqesua, ishtë nje kopsht, dhë ne
kopsht nje varr i ri, ne te cilin nuk ishtë vëne kurre
asnonje. Atjë pra ë vune Jësune, per te Premtën ë
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Judëjvë, së varri ish afer. Dhë si shkoj ë Shtuna, Maria
Madalëna dhë Mari’ ë Jakobit dhë Saloma blëne aroma
qe te vijne ë te lyëjne Jësune. Dhë shume më-nate, te
paren diten ë Javes, vijne ne varr, me te lindur diëlli, dhë
thoshin më vëtën 6 tyrë : «Cili do te na ë rugullize gurin
prëj dëres se varrit?» Së ish fort i math. Dhë kur hyjtin
ne varr, pane nje dialosh qe rrintë me te diathte, te
vëshur më stoli te bardhe, dhë u-çuditne. Dhë ay u
thote : « Mos u-çuditni. Kerkoni Jësune Nazarëasin te
kryqesuarin. U-ngjall, nuk eshte ketu, ja vendi ku ë
vune. Po ëceni dhë u thoni dishëpujvë 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 asnjëriu s' i thane gjë; së kishin frike.
Ne« Vëçatt Tireshënjien • th u h ë t: tEngjeUi i-iherrislën. Kungatorë
thuhët ajd ë Pashkes.

E DIËLA Ë ULOKUT
NE MBRËMESORË
Thirrtorë.
Thuhln 7 Vargezimë te Tingellit III, dhë ket 6 te dyja, nga te cilat
ë para persedytët:

T. I. — O Krisht meshireplot, qe gatovë njërine
më pellëmben tëndë te pacinuar, ardhë te sherosh te
semuret. Ulokun ne Liqën te Dhënvë ë ngritë më fialen
tëndë, sherovë dhembjën ë Gjakrjëdhures, meshirovë
te bijen ë Kananëanës qe ngitëj, dhë nuke mëprizovë
lypjën ë Qënturionit. Perandaj pra therrësim : O Zot
i tërefuqishim, lavdl me ty.
Uloku, qe ishtë si i vdëkur i pavarrosur, kur te pa,
thirri : Kij meshire per mua, 6 Zot, së shtrati m’ u-bë
varr. Ç’ fitim kam nga jëta? Liqëni i Dhënvë s’ me
hyn ne pune, së s’ kam njëri qe te me hëdhe brenda,
kur trubullohën ujerat; po vij të ty, burim’ i sherimëvë,
qe te therrës dhë une më te gjithe: O Zot i tërefuqishim,
lavdi me ty.
Lavdi. — T. T. I. — U-ngjit Jësuj ne Jërusalëm të
Liqëni i Dhënvë, qe thuhëj Hëbraisht Bëthësdi, qe kish
pëse kamarë; së ner to ishtë shtrire shumica ë te
semurevë. Së nje Engjell i Përendise vintë me nje kohe
dhë ë trubullontë, dhë u faltë sherim atyrëvë qe hynin
më bëse. Dhë pë Zoti nje njëri qe kish atjë shume
kohe, dhë i thote : A do te bëhësh i shendoshe? I semuri
u-pergjëq : Zot, s' kam njëri qe te me shtjëre ne liqën,
kur trubullohët uja. Shpëndova tëre plëngun t ’ im ner
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miëke, dhë nuk u-vlëresova te gjëj shpetim. Po miëku
i shpirtëvë dhë i trupëvë i thote : Ngrër shtratin
tënt dhë barit, dykë leçitur fuqine t ’ imë, dhë perdellimin
ë math ner anet ë dhëut.
Tanl. — T. I I I . Hyjlindesore. — Si te mos admirojme
lindjën tëndë...
Pasvargjë.
Thuhët më pare Pasvargu i pare i Tingellit III dhë pastaj « Pashke

hiirorë » më Vargjët.

Lavdl. — T. T. IV . — Ne Porke te Salomonit, atjë
ishtë shtrire shumic’ ë tesemurevë; dhë, kur mëserontë
ë Krëmtja, gjëti Jësuj te shtrire nje ulok tridhjët’ ë
tëte viëtsh. I thote më zë zoteror: A do te bëhësh i
shendoshe? I semuri u-pergjëq : Zot, s’ kam njëri qe te
me hëdhe ne liqën, kur trubullohët uja. Dhë ay i th o te :
Ngrër shtratin tënt; shih, u-bërë i shendoshe, mos
mekato më. Më nermjëtimët ë Hyjlindesës, 6 Zot,
derg6-na perdellimin ë math.
Tani. — Dit’ ë NgjaJljës...
Perleshorë dhë Hyjlindesorë ë Tingellit III.

NE MENGJËS
Ndenjesorë, Degjim, dhë Shkallësa te Tingellit III.

Shkuriorë. — T. I I I .
Shpirtin t ’ im, 6 Zot, te ulokesuar ne çfaredo mekatë
ëdhë vëpra te paudha, ngrërë më urdherin tënt te
përendishme, siç ngritë qe-moti Ulokun, qe te therrës i
shpetuar : 0 Krisht meshireplot, lavdl potëres s' atë.
Shpia.
0 Jësu Përendi, qe permban më gnishtin ë dores
s' atë anet ë dhëut, i bashkepaniseshim më Atin, dhë
qe zoteron mi te gjitha më Shpirtin Shënjt, u-dukë
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truperisht, dhë sherovë semundjë, dbovë pesimë,
ndriçovë te vërber, dhë Ulokun ti ë ngritë më fiale te
përendishmë, dhë i urdherovë te barëse më nje hëre, ë
te ngrëre mi supët shtratin qe ë mbajti; perandaj pra
te gjithe perhymnojme më të dhë therrësim : 0 Krisht
meshireplot, lavdi potëres s' atë.
Synaksar.
Gjilhe sot, te Katerten te Diële pas Pashkes, perkujtojme çudin'
i Ulokut.
Fiala i Krishtit eshte shendit per te semurin.
Keshtu pra sheroj Ulokun fial' ë lija vëtem.
M i perdellimin tënt te paaneshme, 6 Krisht Përendi, meshir6-na.
Amen.
ZBRITESORË te Pashkes. UNGJILL Mengjëzor V.

Dergimesord. — T. II.
Më pare ë Pashkes, pastaj kjd :

Qendroj njëridashesi dhë Zoti i meshireshme, prane
Liqënit te Dhënvë, per te sheruar semundjët; ëdhë gjëti
nje njërt, te shtrire per shume vjët, dhë ati i thirri: Ngrër
shtratin tënt dhë barit ner udhet ë drëjta.
Lavderime.
Kater Vargezimë te Tingellit III, dhë pastaj «Pashke hiërori»
më Vargjët.

Lavdi. — T. T. IV . — O Zot, Ulokun nuk ë sheroj
Liqëni, po fiala jotëë perseriti; as mundi te kundreshtohët semundja ë tij ë shumekoheshmë; së vëperimi i zërit tënt u-rrefyë më i mprëhte; dhë hodhi tëj barren ë
rënde dhë u-ngarkua më shtratin ë tij, per deshmi te
shumices se meshiravë te tua. Lavdi me ty.
Tani. — Dit’ ë Ngjalljës...
NE MËSHE
Hyrtorë ë Pashkes, Perleshorë ë Tingellit III, ë Shënjtit te
Kishes, dbë Shkurtorë ë Pashkes.
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APOSTULL
Kendojini Përendise s' one, kendojini.
Te gjithe kombët, trokisni duarte.
Kendimi jrrëj Aktëvë t’ Apostujvë.
M’ato dite, tëk po shkontë Piëtri neper gjith’ at6
visë, zbriti dhë të Shenjtoret qe banonin Lydden. Dhë
atjë gjëti nje njëri, te quajtur Enëa, i cili ishtë ulok qe
dërgjëj ne shtrat qe prëj tëte vjëtsh. Edhë Piëtri i tha :
«Enëa, Jësu Krishti te sheron; ngrëhu dhë shtro shtratin
të n t». Edhë ay pemjehërësh u-ngrit. Dhë ë pane gjith’
ata qe banonin ne Lydde dhë ne Saron dhë u-kthyën me
Zotin. Dhë ne Joppe që nje dishëpuUëshe, ë quajtur
Tabitha, qe ë kthyër domëthëne KaproUe; kjë ish plot
më vëpra te mira dhë almosha qe bëntë. Dhë goditi
m' ato dite te semurët ë te vdëse; dhë, si ë lajtin, ë
vune ne dhome. Dhë, më qe Lydda ishtë prane
Joppes, dishëpujte, dykë degjuar qe Piëtri ish atjë, i
derguan dy njëres, dhë iu-lutne te mos pertoje te shkoje
gjër tëk atk. Dhë u-ngrit Piëtri dhë vajti më ta; dhë
kur arriu, ë shpune ne dhome; dhë iu-afruan gjithe te
vëjat, dykë qare dhë dykë i trëguar robat dhë
kemishet, qe u bëntë Kaprolla sa ishtë më to. Dhë
Piëtri, si i nxori te gjithe jashte, ra me gjunje dhë u-fal;
dhë u-kthyë të kufoma dhë tha : « Tabitha, ngrëhu ».
Dhë ajo çëli syt' ë saj dhë, kur ë p i Piëtrin, u-ngrit ë
ndenji. Dhë i dha doren dhë ë ngriti; dhë thirri
Shenjtoret dhë te vëjat dhë u'a trëgoj te gjalle. Dhë kjo
u-bë ë njohur ne tëre Joppen, dhë shume bësuan me
Zotin.
UNGJILL. — P a s J o a n i t .
M’atë kohe, u-ngjit Jësuj ne Jërusalëm. Dhë eshte ne
Jërusalëm prane Trëgut te Dhënvë nje liqën, i quajtur
Hëbraisht Bëthësda, qe ka pëse kamarë. Ner ketd ishtë
shtrire nje shumic' ë madhë prëj te semuresh, te
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vërbersh, te çalesh, te fishkursh, qe prisnin levizjën ë
ujit. Së nje Engjell zbristë me nje kohe ne liqën dhë
trubullontë ujen; dhë ay qe hyntë i pari pas trubullimit
te ujit bëhëj i shendoshe prëj çfaredo semundjëjë qe te
kishtë. Dhë ish atjë nje njëri, qe ish i semure per tridhiët'
ë tëte vjët. Kur ë p i Jësuj ketë te shtrire dhë kuptoj
qe po kish shume kohe keshtu, i thote : « A do te
bëhësh i shendoshe? » Dhë i semuri iu-pergjëq : « Zot,
s’ kam njeri qe te me hëdhe ne liqën, kur te trubullohët,
uja; dhë atjë ku vij une, nje tiater zbrët perpara mëjë. »
I thote Jësuj : « Ngrëhu, ngrër shtratin tënt dhë barit ».
Dhë pernjehërësh njëriu u-bë i shendoshe dhë ngriti
shtratin ë tij dhë po baristë. Dhë ish ë Shtime atë
dite. Judëjte pra i thoshin te sheruarit : «Esht ë
Shtune; nuke te permëtohët te ngrësh shtratin ».
U-pergjëq atyrëvë : « Ay qe me bëri te shendoshe, ay
me tha : « Ngrër shtratin tënt dhë barit ». E pyëtne pra :
« Cili esht ay njëri qe te tha : Ngrër shtratin tënt dhë
barit? » Po i sheruari nuke dintë cili eshte; së Jësuj kish
dale jashte, dykë qëne shumice n’ atë vent. Pasandaj ë
gjën Jësuj ne shenterorë dhë i thote : « Shih, u-bërë i
shendoshe; mos mekato më, qe te mos te ngjase nonje
më ë këqë ». Dhë njëriu shkoj dhë u lajmeroj Judëjvë
qe Jësuj esht ay qe ë bëri te shendoshe.
Ne « Vëçan Tereshënjten » th u h ët:

Vark. — Engjelli i therristë...
Më nje zë, 6 Virgjerëshe, në bësniket te lumerojme.
Gezohu, 6 dër’ ë Zotit; gezohu, 6 qytët i shpirteshme;
gezohu ti, më anen ë se ciles na lindi sot drita ë
Ngjalljës prëj se vdëkuresh t ’ati qe lindi prëj tëje.
Kungatorë ë Pashkes.

E DIËLA Ë SAMARITANËS
NE MBREMESORË
Thirrtori.
Thuhën kater Vargezimë te Tingellit IV, pastaj ketd tri te
Mespesedhjëtorës, dhë tri te Samaritanës :

T .I V .—Ardhi mëserim’ i ditevë, qe nisin ngaNgjallja
shpetimtarë dhë shilohën më Pësedhjëtorën ë hyjeshmë,
ë cila ndrit më shkelqimët ë te dyjavë, dykë i bashkuar
te dyja, dhë mburrët së paretrëgon qe afrohët lafti i
Shëstjes Zoterorë.
Siona degjoj dhë u-ngazellua, kur u-ungjillezua
Ngjallja ë Krishtit; dhë diëmat ë saj bësnike u-gezuan,
kur ë pane dhë kur u çperlau më Shpirt njollen ë
Krisht-vrasjës. Po stolisët per te krëmteruar mëserimin
gazmor te ketyrë te dyjavë.
U-afrua dërdhjaë pasur ë Shpirtit Shënjt ne te gijthe,
siç eshte shkruar; vadëja leçit qe shkoj gjysma ë kohes
qe nga vdëkja, varrimi dhë Ngjallja ë Krishtit pas
zotimit te vertëte qe u dha Dishëpujvë per fanësjën
ë Ngushellimtarit.
T. I. — Qendrovë prane burimit, 6 burim i çudiravë,
me oren ë gjashtte, per te roberuar pëmen ë Eves; së
më të Eva dolli prëj Parajses nga rrëjtja ë gjarperit.
U-afrua pra Samaritanja per te marre uje, te cilen, kur
ë p£ Shpetimtari, tha : Nëm uje te pi, dhë une do t ’ te
mbush më uje qe kecën; dhë ë mençura rëndi ne qytët,
dhë i lajmeroj popullit më nje hëre : Eni, shikoni
Zotin Krisht, Shpetimtarin ë shpirtëvë tona.
T. I I. — Kur ardhi Zoti ne pus, Samaritanja ë pyëstë
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te meshireshmin : Fal-me ujen ë bëses, dhë do te marr
çurkat ë fontit, ngazellim ëdhë çperblim. 0 Zot
Jëtedhënes, lavdi me ty.
T. I I . — Biri i bashkepaniseshme dhë i bashkamëshuar
dhë Fiala ë Atit qendroj prane burimit, burimi i
sherimëvë; dhë nje grua nga Samaria ardhi te marre
uje; te cilen, kur ë pa Shpetimtari, tha : Nëm uje te pi,
dhë shko ë thirr burrin tënt. Dhë ajo, dykë folur si më
njëri dhë jo si më Përendi, dhë dykë dashur te fshihëj,
thoshtë : S' kam burre. Dhë Mesonjesi i tha : Mire thë
S’kam burre, së kë patur pëse dhë ay qe kë tani s’eshte
burri yt. Dhë aj6, ë çuditur mi ketë fiale, rëndi ne qytët
dhë i therristë popullit, dykë thëne : Eni, shikoni
Krishtin, qe i dhuron botes perdellimin ë math.
Lavdi. — T. T. I I . — Prane pusit te Jakobit Jësuj
gjëti Samaritanën, dhë lyp uje prëj saj ay qe mbulon
dhëne më rë. O çudi! ay qe rri mi Qërubimët kuvendontë
më nje grua mërëtrike; kerkontë uje ay qe dërth
burimë dhë liqënë ujerash, së dështë t'a shpetoje më te
vertëte atë qe ndiqëj prëj armikut luftetar, dhë te vadite
më uje jëtë atë qe digjëj tmërrerisht ner paudhesira, si i
vëtem i meshireshme dhë njëridashes.
Tani. — T. IV . — Profëti David...
Pasvarjgë.
Thuhët Pasvargu i pare i Tingellit IV, dhë p astaj «Pashke hiërori »
më Vargjët.

Lavdi. — T. T. IV . — Kur u-dukë mi dhë pas
urdherimit te patrëguar, 6 Krisht Përendi, dhë degjoj
Samaritanja fialen tëndë njëridashesë, la shtëmben ne
pus dhë rëndi dhë u tha atyrëvë qe ishin ne qytët :
Eni, shikoni zememjohesin. Mos eshte ky Krishti qe
pritët, qe ka perdellimin ë math?
Tani. — Dit’ ë Ngjalljës...
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Perleshore.
Më pare thuhët ë Tingellit IV, pastaj ë se K rëm tës:

T. T. IV . — Sot qe mëseron ë krëmtja, shpirtin t' im
qe ka ëtjë vadit-ë më çurka piëtëti; së u thirrë te
gjithevë, 6 Shpetimtar : Kush ka ëtjë lë te vije të mua
dhë lë te pije. 0 Krisht Përendi, burim i jëtes, lavdi
me ty.
NE MENGJËS
Ndenjesorë, Degjim dhë Shkallësa te Tingellit IV.

Shkurtore. — T. T. IV .
Samaritanja ardhi ne pus më bëse, dhë te pa ty, ujen
ë urtesise, më te cilen si u-vadit pasurisht, trashegoj
mbrëterin’ ë larte ë perkujtuara.
Shpia.
Lë te degjojme myshtërët ë ndëruara qe na i trëgon
Joani si ngjajtin ne Samari; si Zoti flistë më nje grua,
dhë i lypi uje ay qe mblodhi ujerat ne permblëdhjët ë
tyrë, i bashkefroneshmi më Atin ë më Shpirtin; së
ardhi te kerkoje koren ë tij per jëte i perkujtuari.
Synaksar.
Gjithe sot, te Dillen 6 Pëste pas Pashkes, krëmterojme te krëmtën
ë Samariianës, ë eila pasiaj deshmoj më ëmerin Fotini.
Ardhë te marresh uje te dhëshmë, 6 grua,
Dhë morë ujen, më te cilen çperlavë njollat ë shpirtit.
Më nermjëtimël ë Deshmores s' atë Folini, 6 Krisht Përendi,
meshiro-na. Amen.
ZBRITESORË te Pashkes. UNGJILL Mengjëzor VII.

Dergimesorë. — T. II .
Mëpare ë Pashkes.pastaj kj&ë Samaritanës dhë ë Mëspësedhiëtorës:

Vajtë ne Samari, 6 Shpetimtari im i tërefuqishim,
dhë folë më nje grua, dhë i kerkovë uje per te pire, ti
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qe u burovë uje Hëbrëjvë prëj nje shkëmbi te perpiëte,
te cilen ë prurë të bësa jotë dhë tanl gezon jëten ner
qiëj per jëte.
Kur mëserontë ë krëmtja, ardhë, 6 njëridashes, ne
shenterorë dhëflisnjë : Ju qe kini ëtjë, ëjani të mua dhë
mërmi uje te gjalle qe kecën, më te cilen do te gezoni
te gjithe defrim dhë hir dhë jëte te pavdëkur.
Lavderimë.
Kater Vargezimë te Tingellit IV, dhë pastaj «Pashke hiSrore»
më Vargjët.

Lavdi. — T. T. II . — Kryëburimi i jëtes, Jësuj
Shpetimtari yne, qendroj prane burimit te Patrikut
Jakob, dhë lyptë uje per te pire nga nje grua Samaritanë.
Dhë, kur i foli ajo per mosqasjën ë Judëjvë, Krijëtari
i urte më fiale te urta ë shpië te kerkoje më tëper ujen
ë amëshuar; te cilen si ë mori, u leçiti te gjithevë,
dykë thëne : Eni, shikoni Përendine dhë njohesin ë te
fshëhtavë, qe ardhi truperisht per te shpetuar njërine.
Tan\. — Dit’ ë Ngjalljës...
NE MËSHE
Hyrtorë ë Pashkes, Perleshorë ë Tingellit IV, Pastaj « Sot qe
mëseron e krëmtja », ë Shënjtit te Kishes, dhë Shkurtorë ë Pashkes.

APOSTULL
Sa te mehda jane vëprat ë tua, 6 Z ot; te gjitha i bërë
më urtesl.
Bëkd Zotin, 6 shpirti im.
Kendimi prëj Aktëvë t'Apostujvë.
M’ at6 dite, Apostujte, qe u-pemdane nga ndjëkja
qe u-bë per Stëfanin, udhetuan gjër ne Fënike dhë ne
Kypre dhë n’Antioki, dykë mos i leçitur fialen asnonjejt
vëç së Judëjvë vëtem. Dhë ca nga a ti ishin njëres
Kypriane dhë Qirinëas, te cilet, kur hyjtin ne Antioki,
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u flisnin Hëlënistevë, dykë ungjillezuar Zdtin Jësu. Dhë
dora ë Zotit ish më ta; dhë nje numur i math bësuan
dhë u-kthyën me Zotin. Dhë ardhi lajme per keto
gjëra ne vëshet ë Kishes qe ish ne Jërusalëm; dhë
derguan Bamaben qe te shkoje gjër ne Antiokl. I cili,
kur vajti dhë pë hirin ë Zotit, u-gezua dhë i ëksortontë
te gjithe te mbëtën me Zotin më qellim zemrë, së ish
nje njëri i mire dhë plot më Shpirt Shënjt dhë më
bëse; dhë u-shtua miaft popull më Zotin. Dhë Barnaba
shkoj ne Tarse qe te kerkoje Saulin; dhë, si ë gjëti, ë
pruri ne Antioki. Dhë nje mot te tëre mblidheshin ne
Kishe dhë mesonin miaft popull, dhë dishëpujte u-quajtin
te Krishtëre per te paren hëre ne Antiokl. Dhë ne keto
dite, zbritne profëter prëj Jërusalëmit ne Antiokl. Dhë
u-ngrit nje prëj syrësh, i quajtur Agab, dhë shenoj më
anen ë Shpirtit Shënjt qe do te ngjase nje famine ë madhë me tëre boten, ë cila ngjau me ditet ë Qësar Klaudit.
Ahërë dishëpujte, si pas fuqise sicilido, i dhane funt t ’
u dergojne ndihma vellëzervë qe banonin ne Judë; te
cilen ë bëne, dhë u'a derguan plëqvë më doren ëBamabes
dhë te Saulit.
UNGJILL. — P a s J o a n i t .
M’atë kohe, vjën Jësuj ne nje qytët te Samarise, te
quajtur Sihar, afer ares qe i kish dhëne Jakobi te birit
te tij Josëf; dhë atjë që pus' i Jakobit. Jësuj pra, i
lodhur prëj udhetimit, ndenji prane pusit; dhë ora ish
sidonja gjashte. Vjën nje graa prëj Samarise per te
marre uje. I thote Jësuj. « Nëm te pi ». (Së dishëpujt
ë tij kishin shkuar ne qytët per te blëre te ngrëna). I
thote pra graaja Samaritanë : « Si ti, qe jë Judë, lyp
uje prëj mëjë, qe jam nje graa Samaritanë? Së Judëjte
s’ kane marredhënië më Sam aritanet». U-pergqjëq Jësuj
dhë i tha : « Po te dijë dhuretin’ ë Përendise dhë cili esht
ay qe te thote, Nem te pi, ti do t ’ i lypjë dhë do t' te
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kishtë dhëne ujen ë gjalle ». I thote gruaja : «Zot, as
kove s’ kë, ëdhë pusi eshte i thëlle. Ngaha pra ë kë
ujen ë gjalle? Mos jë ti më i math së ati yne Jakob, i cili
na ë dha pusin dhë qe piu vëte prëj tij dhë te bijte, dhë
bageti' ë tij? » U-pergjëq Jësuj dhë i tha : « Cilido qe pi
prëj keti uji do te këte prape ëtjë; po ay qe te pije prëj
ujit qe do t' i jap une do mos këte ëtjë per jëte; po
uja qe do t ’ i jap do te bëhët tëk ay burim uji qe kecën
me jëte t ’amëshuar ». I thote gruaja : « Zot, nëm ketë
uje, qe te mos këm ëtjë as te vij ketu te marr uje ».
I thote Jësuj : « Shko, thirr burrin tënt dhë ëja ketu ».
U-pergjëq gruaja dhë tha : « S’ kam burre ». I thote
Jësuj : « Mire thë qe s’ kam burre; së patë pëse burra,
dhë ay qe kë tani nuk eshte burri y t; ketu folë te
vertëten ». I thote gruaja : « Zot, shoh qe ti jë profët.
Aterit tane kane adhuruar ne ketë m al; po ju thoni qe
ne Jërusalëm eshte vendi ku duhët adhuruar ». I thote
Jësuj : «Grua, bës6-me qe vjën ora, kur as ne ketë mal,
as ne Jërusalëm do t ’a adhuroni Atin. Ju adhuroni atë
qe nuke dini; në adhurojme atë qe dime; së shpetimi
vjën prëj Judëjvë. Po vjën ora, dhë tani eshte, kur
adhuronjesit ë vertëte do t'a adhurojne Atin më Shpirt
dhë më te vertëte; së te ketije i d6 Ati ata qe ë adhurojne.
Përendia eshte Shpirt dhë adhuronjesit ë tij duhët
t ’ a adhurojne më Shpirt dhë më te vertëte ». I thote
gruaja : «Di qe vjën Mësia, qe thuhët Krisht; kur te
vije ay, do te na i thote te gjitha ». I thote Jësuj : « Une
qe te flas jam ». Dhë mi ketë ardhe Dishëpujt ë tij
dhë u-çuditne qe po flistë më nje grua, po asnje nuke
t h a : « Ç’ kerkon, a persë flët më të? » Gruaja pra Ul
shtëmben ë saj dhë shkoj ne qytët dhë u thote njëresvë:
« Eni te shikoni nje njëri, i cili me tha te gjitha sa kam
bëre; valle mos eshte ky Krishti? » Dualle pra prëj
qytëtit dhë vinin tëk ay. Dhë n' atë mës, i luteshin
Dishëpujt ë tij, dykë thëne : « Rabbi, haj ». Po ay u tha :
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« Une kam te ha nje te ngrëne, te cilen ju nuk ë dini ».
Thoshin pra Dishëpujte më njërjatrin : « Mos i solli
njëri per te ngrëne?» U thote Jësuj : « E ngrëna imë
eshte te bëj dashurin' ë at! qe me dergoj dhë te mbaroj
punen ë tij. Nuke thoni ju qe duhën ëdhë kater muaj,
dhëpastaj vjën te korret? Jk, po ju thom, ngrëni syte
tuaj dhë shikoni arat, së jane te bardha per te korrur.
Dhë ay qe kor mërr rroge dhë mblëth pëme per jëte
t'amëshuar; qe te gezohët bashke dhë ay qe mbiëll dhë
ay qe kor. Së mi ketë fiala esht ë vertëte qe tjater esht
ay qe mbiëll dhë tiater ay qe kor. Une ju dergova te
korni atë per te cilen nuke jini numduar; te tiëre jane
munduar, dhë ju kini hyre ne mundim te tyrë. » Dhë
prëj ati qytëti shume prëj Samaritanevë i bësuan per
fialen ë gruas qe deshmontë qe, Me tha te gjitha sa
kam bëre. Kur ardhe pra tëk ay Samaritanet, i luteshin
tem bëtëtm ë t i ; dhë mbëti atjë dy dite. Dhë shume më
tëper bësuan per fialen ë tij, dhë i thoshin gruas : Qe
nuke bësojme më per fialen tëndë; së tani degjuam vëte
dhë dime qe ky eshte më te vertëte Krishti, Shpe tim tar
i botes.
Ne <t Viçan Tcreshenjten » th u h ët:

Vark. — Engjelli i therristë...
Defrë, ngazellohu, dër' ë hyjeshmë ë drites, së Jësuj
qe përendoj ne varr lindi perseri, dhë shkelqëu më
gazmorisht së diëlli, dhë ndriçoj te gjithe bësniket, 6
Zonje ë hyjhireshmë.

E DIËLA Ë TE VËRBERIT
NE MBRËMESORË
Thirrtore.
Thuhën shtate Vargezimë te Tingellit Terthor I, dhë dy te
Vëtezëshmë te Vërberit, dykë persedytur te paren :

T. II. — I linduri i vërber thoshtë më mendjën ë tij :
Valle mos linda i vërber nga mekatët ë prindervë? VaUe
mos linda si prove per pabësin’ ë paganevë? Nuke jam
i zoti te thom kur eshte nate dhë kur eshte dite. Këmbet
ëm ianukejanem iaft te forta per goditjët ë gurevë; së
nuke pashe diëUin te shkelqëje, as ë pashe ne kore atë
qe me gatoj; po te lutëm, 6 Krisht Përendi: Hith syrin
mi mua, ëdhë meshir6-me.
Dykë shkuar Jësuj prëj shenterorës, gjëti nje njëri
te vërber qe prëj lindjës; dhë i ardhi këq, dhë vuri
balte mi syt' ë tij, dhë i tha : Shko, lahu ne liqën te
Siloamit; dhë, si te lahësh, çël-i syte, dykë lavderuar
Përendine. Dhë gjirijt’ ë tij i thoshin : Kush t ’ i çëli
syte, te cilet s’ mundi asnje njëri më sy te t ’ i sheroje?
Dhë ay thirri ë th a : Nje njëri, i quajtur Jësu, ay me t h a :
Lahu ne liqën te Siloamit, dhë i çëla syte. Ky eshte më
te vertëte Krishti Mësia, per te cilin tha Moisiu ne
Ugje. Ky eshte Sheptimtari i shpirtëvë tona.
Lavdl. — T .T . I. — 0 Zot, dykë shkuar mb’ udhe,
gjëtë nje njëri te vërber qe prëj lindjës; dhë Dishëpujte
te çuditur te pyësnin, dykë thëne: Mesonjes, cili mekatoj,
ky, apo prinderit ë tij qe lindi i vërber? Dhë ti, 6
Shpetimtari im,u therrisnjë : As ky mekatoj,as prinderit
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ë tij, po qe te çfaqën mi të vëprat ë Përendise. Une
duhët te mbaroj vëprat ë ati qe me dergoj, te cilat
asnonje s’ munt t ’ i mbaroje. Dhë, si thë keto, peshtyrë
perdhë, bërë balte, dhë i lëvë syte, dykë thëne : Shko
lahu ne liqën te Siloamit. Dhë ay, si u-lë, u-bë i
shendoshe dhë te therristë : Bësoj, 6 Zot, dhë t ’u-fal.
Perandaj therrësim dhë në : Meshiro-na.
Tanl. — Ne Dët te Kuq...
Pasvargjë.
Thuhët Pasvargu i pare i T. T. I., dhë pastaj « Pashke hierorë »
më vargjët.

Lavdi. — T. T .I V . — O Krisht Përendi, Diëll mendor
drëjtesië, ti qe ndritë shpirtin dhë trupin ë ati qe lindi
i vërber më prëkjën ë dores s’ atë se panjolleshmë, ndrit
ëdhë syt’ ë shpirtëvë tona, trëg6-na bij dritë, qe te te
therrësim më bëse : Meshira jotë per në eshte ë shumet
dhë ë patrëguar. Njëridashes, lavdi me ty.
Tani. — Dit’ ë Ngjalljës.
Perleshorë dhë Hyjlindesorë ë T. T. I.

NE MENGJËS
Ndenjesorë, Degjim dhë Shkallësa te T. T. I.

Shkurtorë. — T. IV .
I ulokesuar nga syt' ë shpirtit, ty, 6 Krisht, prane
te vij, si i Vërberi qe prëj lindjës, dhë ne pëndim po te
therrës : Ti jë drita ë shkelqyër ë atyrëvë qe ndodhën
n’ ërresire.
Shpta.
Dhuro-me, 6 Krisht, lume urtesië te patrëguar dhë
dije te larte, 6 drit’ ë atyrëvë qe ndodhën n’ërresire,
dhë udhehëqes i te arratisurvë, qe te trëgoj ato qe na
mesoj libra ë hyjeshmë ë Ungjillit te paqes, domëthëne
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çudin’ 6 te vërberit; së, dykë qëne i vërber qe prëj
lindjës, gezon syt’ ë trupit dhë te shpirtit, dhë therrët
më bëse : Ti jë drita ë shkelqyër ë atyrëvë qe ndodhën
n’ ërresire.
Synaksar.
Gjithe sot, te Diëlen i Gjashtte pas Pashkes, kretnlerojme çudin’ 6
te Vërberit prej Zotit dhe Përendise dhe Shpetimtarit tone Jisu Krisht.
Fales i drites, drit' t lindur prij driti,
I çeli syte te Virberit qe prtj Lindjes, 6 Fiale.
Pas perdeUimil tënt te paaneshme, 6 dritedhënes Krisht, Përendia
jone, meshird-na, idhi shpeto-na. Amen.

Zbritesorë. — T. T. I.
I. Përendise Shpetimtarë, qe i hoqi udhen popullit
ne dët më këmbe te palagura dhë permbyti Faraonin
më gjith’ ushtert, ati vëtem lë t ' i kendojme, së
u-lavderua.
III. Më fuqin’ ë Kryqit tënt, 6 Krisht, shigurom'a
mendjën per te hymnuar dhë per te lavderuar Shëstjën
tëndë shpetimtarë.
IV. Degjova famen ë potëres se Kryqit, si u-çël
Parajsa më anen ë tij, dhë thirra : Lavdl fuqise s’ atë,
6 Zot.
V. Dykë menguar te therrësim, 6 Z o t: Shpeto-na. Së
ti jë Përendia jone, vëç tëjë nuke njohim tiater.
VI. Me qarkoj avusha, balëna m ’ u-bë varr, dhë
une thirra të ty njëridashesi, dhë me shpetoj ë diathta
jotë, 6 Zot.
VII. E bëkuar eshte Përendi’ ë Atervë tane qe shpetoj
ne furre te ziarrit Diëmat këngetare.
VIII. Birin dhë Përendine, qe lindi prëj Atit para
jëtëvë dhë ner koherat ë fundit u-misherua prëj Nënes
Virgjerëshe, prifter ë hymnoni, popull ë permilartesoni
per gjithe jëtet.
IX. Ty, Nënen ë Përendise permi mendjë dhë aresyë,
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qe lindë pa trëgim me kohe te pakoheshmin, në
bësniket më nje mendjë po te madheshtojme.
UNGJILL Mengjëzor VIII.

Dergintesorë. — T. II.
Më pare ë Fasbkes, pastaj ketfi te dyja :

Syt' ë mi mendore, 6 Zot, te vërbuar prëj mekatit te
ërret, ti ndrit-i, 6 i Meshireshme, dykë u vëne perunjesi
dhë dykë i qeruar më lotët ë pendimit.
Shpetimtari yne, dykë shkuar, gjëti nje te Vërber;
peshtyri perdhë, bëri balte dhë i lyëjti syte, dhë ë
dergoj ne Siloam qe te lahëj; dhë ay, si u-14, ardhi më
syte hapur, 6 Krisht.
Lavderimë.
Kater Vargezimë te T. T. I, pastaj « Pashke hiSrori » më Vargjët.

Lavdt. — T. T. I .— Cili do te flase per fuqit' ë tua, 6
Krisht? A cili do te numeroje shumicat ë çudiravë te
tua? Së, nga qe u-dukë mi dhë dyplik nga miresia,
dyplikë u falnjë sherimët te semurevë; së jo vëtem
syt’ ë trupit i çëlë te vërberit qe prëj lindjës, po dhë
syt’ ë shpirtit. Perandaj te rrefëntë si Përendi ty qe
fshiheshë dhë qe u fal te gjithevë perdellimin ë math.
NE MESHE
Hyrtorë ë Pashkes, Perleshorë ë T. T. I, ë Shënjtit te Kishes,
dhë Shkurtorë ë Pashkes.

APOSTULL
Ti, 6 Zot, te na ruash ëtena permbash.
Shpetd-me, 6 Zot, së humbi oshenari.
Kendimi prëj Aktëvë t'Apostujvë.
M’ ato dite, tëk shkonim në Apostujte ne faljë, na hasi
nje vajze qe kish fryme Pythoni, qe u jiptë shume
andralla te-zotervë te saj, dykë divinuar. Kjo i ra pas
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Paulit dhë nëvë dhë therristë dykë thëne : « Ketk njëres
jane sherbetore te Përendise se larte, qe na lajmerojne
udhen ë shpetim it». Dhë ketë ë bëntë per shume dite.
Dhë u-merzit Pauli dhë i' u-kthyë frymes ë i tha : « Te
urdheroj, me ëmerin ë Jësu Krishtit, te dalesh prëj saj ».
Dhë dolli m’ atë çast. Dhë kur pane te zoterit qe
dolli shprësa ë punes se tyrë, ë zune Paulin dhë Silen
dhë i hoqne ne trëk perpara krërevë; dhë i prune
perpara gjënëralevë, dhë thane : «Ketk njëres na
trubullojne qytëtin, dykë qëne Judëj, dhë leçitin
zakonë qe s' na permëtohët nëvë t ’ i aksëptojme, as t ’ i
bëjme, dykë qëne Romane». Dhë u-sul turma kunder
syrësh, dhë gjënëralet, dykë çiërre robat ë tyrë,
urdheruan qe t' i rrahin. Dhë passi i rahne shume, i
hodhe ne burk, dykë porositur burgetarin t ’ i ruaje
mire; i cili, si mori te ketille porosl, i hodhi ne burgun
më te thëlle dhë i shiguroj këmbet ë tyrë ne dru. Po nga
mëzi i nates, Pauli dhë Sila, dykë u-falur, hymnojin
Përendine; dhë te burgosurit i degjojin. Dhë bëfas
u-bë nje termët i math, sa u-tronditne thëmëlit’ ë
burgut; dhë u-hapne më nje hëre te gjitha dyërte dhë
u-zgjidhe vargojt’ ë te gjithevë. Dhë kur u-zgjua
burgetari dhë pa dyërt’ ë burgut te hapura, nxori
shpaten dhë gatitëj te vristë vëtën, dykë kujtuar qe i
kishin ikur te burgosurit. Dhë thirri më zë te math
Pauli, dykë thëne : «Mos i bëj vëtës gjë te këqë; së
te gjithe jëmi ketu ». Dhë ay lypi dritera dhë u-sul
brenda dhë i tmërruar i rk ner kembe Paulit dhë Siles.
Dhë si i shpuri jashte, u tha : « Zoterij, ç’ duhët te bëj
qe te shpetohëm ? » Dhë ata, i thane : « Beso me Zotin
Jësu Krisht dhë do te shpetosh ti dhë shtepia jotë ». Dhë
i fole fialen ë Zotit ati dhë gjith’ atyrëvë qe ishin ne
shtepl te tij. Dhë i mori m’ atë ore te nates, dhë u lau
plaget; dhë u-pagezua ay dhë gjithe shtepi’ ë tij më nje
hëre. Dhë i shpuri ne shtepl te tij dhë u shtroj tryëse dhë
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u-ngazellua, dykë i bësuar Përendise më gjithe shtepin'
ë tij.
UNGJILL. — P a s J o a n i t .
M’atë kohe, dykë shkuar Jësuj, pa nje njëri te vërber
qe prëj lindjës. Dhë ë pyëtne Dishëpujt ë tij, dykë
thëne : «Rabbi, cili mekatoj, ky a po prinderit ë tij,
qe lindi i vërber? » U-perqjëq Jësuj : « As ky mekatoj,
as prinderit ë tij, po qe te çfaqën mi të vëprat ë
Përendise. Une duhët te mbaroj vëprat ë atl qe me
dergoj sa eshte dite; së vjën nata, kur asnonje s' munt
te punoje. Sa jam ne bote, jam drit’ ë botes ». Si tha
keto, peshtyri per-dhë, bëri balte prëj peshtymes dhë
Jyëjti më balten syt’ ë te vërberit, dhë i tha : « Shko,
lahu ne liqën te Siloamit»(ë cila perkthëhët, i Derguari).
Shkoj pra dhë u la dhë ardhi më syte çëlur. Fqinjte pra
dhë atk qe ë shikonin më pare qe ish i vërber thoshin :
« Nuk eshte ky ay qe rrintë dhë lyptë?» Te tiëre thoshin,
Qe ky eshte. Te tiëre prape, Qe i shembellën atl. Po ay
thoshtë, Qe une jam. I thosliin pra : « Si te jane çëlur
syte? »Dhë ay u-pergjëq ë tha : « Nje njëri, i quajtur
Jësuj, bëri balte dhë m’ i lyëjti syte dhë me tha : Shko
ne liqën te Siloamit dhë lahu. Dhë si shkova dhë u-lava,
pashe ». I thane pra : « Ku esht ay? » Ay thote : « Nuke
d i ». E shpiën të Farisianet atë qe ish më pare i vërber.
Dhë ish ë Shtune, kur Jësuj bëri balte dhë i çëli syte. E
pyësnin pra perseri dhë Farisianet qysh pë. Dhë ay u
t h a : « Me vuri balte mi syte dhë u-lava dhë shoh». I
thoshin pra ca prëj Farisianevë : « Ky njëri nuk esht i
Përendise, së nuke mban te Shtunen ». Te tiëre thoshin :
«Si munt nje njëri mekatar te bëje çudira te ketija?»
Dhë u-bë nje çarjë ner ta. I thone perseri te vërberit:
«Ti ç’ thua per atë qe te çëli sy te?» Dhë ay tha, Qe
eshte profët. Po Judëjte nuke bësonin qe ay që i vërber
ëdhë pa, gjër sa thirre prinderit ë ati qe çëli syte. Dhë
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i pyëtne, dykë thëne : «A eshte biri juaj ky, qe ju
thoni së lindi i vërber? Si pra tanl shëh?» Dhë upergjëqne prinderit ë tij dhë thane : « Dime qe ky eshte
biri yne dhë qe lindi i vërber; po nuke dime si tani shëh,
as nuke dime cili ia çëli syte; ay ka moshe; pyësni
atë; lë te flase vëte per vëten ë tij ». Ket6 thane
prinderit ë tij, së ndruheshin prëj Judëjvë; së Judëjte
po ishin marre vësh qe kush t ’ a rrefëje per Krisht
te nxirët jashte synagojes. Perandaj prinderit ë tij
thane, qe ay ka moshe, pyësni atë. E thirre pra per se
dyti njërine, qe ish i vërber, dhë i th an e: «Lavdero
Përendine; në dime qe ky njëri eshte m ekatar». Upergjëq pra ay dhë tha : «Nuke di ne eshte mekatar;
një di qe isha vërber dhë tani shoh». I thane pra perseri:
« Ç’ te bëri? Si t' i çëli syte? » U-pergjëq tëk at& :
« Po ju thashe dhë nuke me degjuat; persë doni perseri
te degjoni? Mos doni dhë ju te bëhëni dishëpuj tetij? »
E shane pra dhë i thame : « Ti jë dishëpull i tij; në jëmi
dishëpuj te Moisiut. Në dime qe Moisiut i foli Përendia.
Po ketë nuke ë dime ngaha eshte ». U-pergjëq njëriu
dhë u tha : « Kj6 eshte per çudl qe ju nuke dini ngaha
eshte, po ay m’ i çëli syte; dhë dime qe Përendia nuk i
degjon mekataret; po, ne qofte nonje qe ndëron
Përendine dhë bën deshiren ë tij, atë ë degjon. Kurre
nuk eshte degjuar qe dokush i çëli syte nje te linduri
te vërber. Po te mos që njëri i Përendise ky, nuke do te
munttë te bëntë asgjë ». U-pergjëqne dhë i thane : « Ti
kë lindur ne mekatë i tëre, dhë ti na meson? » Dhë
ë nxuare jashte. Degjoj pra Jësuj qe ë nxuare jashte dhë,
si ë gjëti, i tha : « Ti k beson me Birin ë Përendise? »
U-pergjëq ay dhë tha : « Cili esht, 6 Zot, qe t' i bësoj ?»
Dhë i tha Jësuj : « Dhë ë kë pare, dhë ay qe flët me ty,
ay eshte. » Dhë ay tha : «Bësoj, 6 Z o t»; dhë iu-fal.
Ne « Viçan Tireshenjlen « th u h ët: « Engjelli i therristë... Ndriçohu,
ndriçohu »; Kungatorë ë Pashkes.

SHESTJA
NE MBREMESORË
Thirrtori. —T. T. II.
Thuhën per se dyti qe te pësa :

Zoti u-shëstjua ner qiëjte qe t ’ i dergoje botes
Ngushellimtarin. Qiëjte gatitne fronin ë tij; Engjejte
çuditën, dykë shikuar nje njëri permi ta. Ati prët atë
qe ka ne gji te bashkamëshuar. Shpirti Shënjt u urdheron
gjithe Engjejvë te t i j : Lë te çëlin dyërte, kryëtaret tuaj.
Te gjithekombët, trokisni duarte; së u-ngjit Krishti atjë
ku ish më pare.
Zot, Qërubimët u-çuditne më Shëstjën tëndë, dykë
paretengjitëshmi rëte ti qe rri mi tk; dhë te lavderojme,
së meshira jotë esht ë mire. Lavdi me ty.
Dykë pare lartesimët ë tua ner malët ë shenteruar,
6 Krisht, agullim i lavdise s' Atit, perhymnojme
fytyren ë ndriçimë te faqës s' atë, adhurojme Pesimët
ë tua, ndërojme Ngjalljën, dhë lavderojme Shëstjen ë
lavderuar. Meshiro-na.
Zot, kur te pane te ngrihësh mi rëte, Apostujte, plot
më hidherim, dykë qare më lot ë dykë vajtuar, thoshin:
Zot, mos na lër varfanjake në sherbetoret ë tu qe na
dëshë nga meshira, si i zemerdhempshur; po dergo-na
Shpirtin tënt Tëreshënjt, sikunder na u-zotovë, qe
te na ndriçoje shpirtët.
Zot, si mbarovë myshtërin ë urdherimit, morë
Dishëpujt ë tu dhë i ngjitë ne mal te Ullinvë; dhë jh
ku shkovë permi kulmin ë qiëllit. Ti, qe u-bërë per
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mua i varfer si une, dhë u-ngjitë atjë ngaha nuk undavë, dergo Sphirtin tënt Tëreshënjt, qe te na
ndriçoje shpirtët.
Lavdl ë Tani. — Pa u-ndare prëj gjirit ateror, 6 Jësu
fort i ëmbel, dhë passi u-shokerovë më njëzerit, sot
u-shëstjovë më laft prëj malit te Ullinjvë; dhë passi
lartesovë miresisht natyren tone te rëne, ndenjë bashke
më Atin. Perandaj pra urdherët qiëllorë te Engjejvë
mahniteshin per ketë çudi; dhë, te permblëdhur më
tmërr, madheshtonin njëridashjën tëndë. Më te cilet
dhë në te dhëshmit, dykë lavderuar zbritjën të nëvë
dhë Shëstjën prëj nësh, lutëmi dykë thëne : Ti, qe
mbushë më gas Dishëpujte dhë Hyjlindesën qe te
lindi më Shëstjën tëndë, vlëreso-na dhë në per gazin ë
te zgjëdhurvë te tfi, më urimët ë tyrë, pas perdellimit
tënt te math.
Hyrjë, uDrite gazmori» dhë ky PAREVARK :

T. i Rënde. — Vir rë te falurit t' im, 6 Përendl, dhë
mos çperhith lutjën t' imë.
Pasvargjë. — T. II.
Lindë, siç dëshë vëte; u-dukë, siç te pelqëu; pesovë
truperisht, 6 Përendia jone; u-ngjallë prëj se vdëkuresh
dykë shkëlur vdëkjën; u-shëstjovë më lavdl, ti qe
mbush gjithesine; dhë na dergovë Shpirtin ë hyjeshme,
qe te perhymnojme dhë te lavderojme Hynine tëndë.
Vark. — Te gjithe kombët, trokisni duarte.
Kur shëstjoheshë, 6 Krisht, prëj malit te Ullinjvë, te
pane Fuqirat dhë i therrisnin njërjatres : Cili eshte ky?
Dhë u thote : Ky eshte i forti dhë i potëreshmi; ky esht
i fuqishmi ner lufterat; ky eshte më te vertëte Mbrëti
i lavdise. Dhë persë jane te kuqë robat ë tij? Së vjën
prëj Bosorit, domëthëne, prëj trupit. Dhë ti, passi
ndenjë si Përendl me te diathte te madheshtise, na
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dergovë Shpirtin Shënjt qe te udhehëqe dhë te shpetoje
shpirtët tona.
Vark. — U-ngjit Përendia më brohori.
U-shëstjovë më lavdi prëj malit te Ullinjvë perpara
Dishëpujvë te tu, 6 Krisht Përendi, dhë ndenjë me te
diathte te Atit, ti qe i mbush te gjitha më Hynine;
dhë u dergovë Shpirtin Shënjt, qe ndriçon dhë pshtët
dhë shenteron shpirtët tona.
Lavdi ë Tani. — T. T. II . — U-ngjit Përendia më
brohori, Zoti më zë trumbëtë, qe te lartesoje koren ë
rëne te Adamit dhë te dergoje Shpirtin Ngushellimtar
per te shenteruar shpirtët tona.
Perleskorë. — T .I V .
U-shëstjovë më lavdi, 6 Krisht Përendia jone, dhë
gezovë më zotimin ë Shpirtit Shënjt Dishëpujte, te cilet
u-shiguruan më bëkimin qe ti jë i Bir’ i Përendise,
Çperblënjesi i botes (tri hëre).
NE MENGJES
Ndenjesorë.
T. I. — Pas « Tu lithu ». — Kur Engjejte admironin
çudin' ë Shëstjës, dhë Dishëpujte mahniteshin per
lartesimin ë tmërruar, u-ngjitë më lavdi si Përendi,
ëdhë dyërte t' u-çële, Shpetimtar; perandaj Fuqit' ë
qiëjvë çuditeshin dhë therrisnin : Lavdi zbritjës s’ atë,
Sheptimtar; lavdi mbrëterise s’ atë; lavdi Shëstjëss' atë,
i vëtem njëridashes.
T. I I I . — Pas « Tin orëotita». — Përendia ë
parejëteshmë dhë ë paniseshmë u-shëstjua sot, passi
hyjesoj myshtikerisht natyren njërezorë qe mori.
Parerëndin Engjejte dhë u trëgonin Apostujevë atë qe
poshkontëner qiëjte më laft te math; dhë ati si iu-fale,
thane : Lavdi Përendise qe u-shëstjua.

SHESTJA

58

T. T. I. — Pas « Ton sinanarhon ». — Zbritë mi te
dhëshmët prëj qiëllorëvë, dhë si ngjallë Adamin, i cili
që perposh, ne burk te Fërrit, 6 Përendi, më shëstjën
tëndë, 6 Krisht, ë ngjitë lart ne qiëll, dhë ë vurë te rrije
më ty permi fronin ateror, si njëridashes dhë i
meshireshme.
« Qe prej dialerise s' imi ».

Parevark.
U-ngjit Përendia më brohori, Zoti më zë trumbëtë.
Vark. — Te gjithe kombët, trokisni duarte.
UNGJILLI
Psalmi 5 1 .

Mengjëzor III, « Më-qëne-qe pame NgjaUjcn» dhë

Lavdl. — Më nermjëtimët ë Apostujvë...
Tanl. — Më nermjëtimët ë Hyjlindesës...
Perdellyes, perdelle-me, 6 Perendl...
T. T. II. — Sot Fuqit' ë larta, dykë pare natyren
tone ner qiëjte, mahniteshin per menyren ë çudiçimë te
ngjitjës, dhë thoshin më njërjatrin: Cili eshte ky qe
ardhi? Dhë, kur pane Zotin ë tyrë, urdheroheshin te
çëlin dyërte qiëllorë. Më te cilet te hymnojme pa pushim
ty, qe do te vish perseri s’ andëjmi truperisht, si
gjykates i te gjithavë dhë si i tërefuqishim.
Shkurtorë. — T. T. IV .
Passi mbarovë urdherimin per në dhë bashkovë te
dhëshmët më qiëllorët, u-shestjovë më lavdl, 6 Krisht
Përendia jone, pa u-ndare prëj gjekundi, po dykë mbëtur
afer, dhë dykë u thirrur atjn-ëvë qe te dëshnin: Une jam
më ju, dhë asnjë s’ eshte kunder jush.
Shpia.
Dykë lëne te dhëshmët mi dhë, ë dykë i dhëne shurit
te hiëshmët, ëni te sqohëmi dhë te ngrëme lart syte dhë
mëjtimët; lë t' i hëdhim pamjët ëdhë ndjënjat bashke
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mi dyërte qiëllorë në njërezit; lë te kujtojme qe jëmi
ne mal te Ullinjvë dhë te shohim Çperblënjesin te hipur
mi rë; së s' andëjmi Zoti rëndi ner qiëjte; s’ andëjmi
gjenërozi u pemdau dhuratat Apostujvë te tij, dykë i
ngushelluar dhë dykë i kurajuar si Ate, dykë i
udhehëqur si bij, dhë dykë u thëne : Nuke ndahëm
prëj jush; une jam më ju, dhë asnje s’ eshte kunder
jush.
Synaksar.
Gijthe sot, te Enjlin e Javes se Gjashtle pas Paskhes, krimterojme
Shësljen i Zotit dhe Përendise dhi Shfetimtarit tone Jesu Krisht.
Dykt ndenjur me te diathien aterore, 6 Fiale,
U fali Dishipujve bese mi te shigurte.
0 Krisht Pirendia jone, qe u-shistjovi mi lavdi, meshird-na.Amen.

Zbritesorë. — T. IV .
I. I mbuluar prëj miëgullë te hyjeshmë, belbecaku
oratoroj ligjen ë hyjshkruar; së, dykë shkundur balten
ë syrit te mendjës, shikon te qënin dhë nisjohët me
dijen ë Shpirtit, dykë lavderuar më kënge te përendishmë.
III. I dermoj vargojt’ ë barkut shtërp dhë sharjën
ë pambajtur te mirpiëllorës lutja vëtem ë profëtëshes se
motshimë Anna, qe u-perunj më shpirt te dermuar të
Fuqimadhi dhë Përendi' ë dijavë.
IV. O Mbrët i mbrëtervë, 6 Fiale, qe lindë vëtem
prëj Atit pa-nisjë i tille prëj te tillit, u dergovë si
mirebëres Shpirtin tënt te njefuqishim dhë te pavdëkur
Apostujvë qe kendojne : Lavdi fuqise s’ atë, 6 Zot.
V. Pritni vësen ë Shpirtit te frymeziarrte, si spastrim
zgjidhes te paudhesivë, 6 diëma te dritefytyreshme
te Kishes; së tanl ka dale prëj Siones ligja, hiri i Shpirtit,
ne forme gjuherash ziarri.
VI. Si meshirim dhë shpetim na shkelqëvë prëj
Virgjerëshes, 6 Zoti Krisht, qe te rrembësh nga prishja
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tëre Adamin, qe ra më gjithe gjindjën ë tij, sikunder
shpetovë Profëtin Jona prëj kraherorit t' ëgersires se
dëtit.
VII. Më nje zë buçitikënge shtrumëntëshper tendëruar
vëpren pa-shpirt te gatuar më ar; po hiri driteprures i
Ngushellimtarit i therrët më vënërim. O Trinl ë vëtem,
ë njefuqishmë dhë ë paniseshmë, ë bëkuar jë.
VIII. I zgjith vargojte dhë ë vëson flagen shtypi
i trishkelqimshim i thëarqise; ë hymnojne Diëmat, dhë
tëre ndertësa ë krijuar bëkon te vëtemin Shpetimtar
dhë vëperimtar te gjithesise si mirebëres.
Prifti thote :«Hyjlindesen dhe Mëmen i Drites...» dh6 kendohët:

Kënge IX .
Engjejte, dyke pare ngjitjën ë Zotit, çuditeshin, si
u-ngrit më lavdi prëj dhëut me te lartat.
O dhurata permi kupetim ! O myshtër i tmërrshim !
Si Zoti i te gjithevë, dykë shkuar prëj dhëut ne qiëllorët,
u dergoj Dishëpuj vë Shpirtin Shënj t, qe u ndriçoj mendj ën
dhë i bëri te ziarrte më hir.
Engjejte, dykë pare...
Zoti i tha tufes se Dishëpujvë: Ju rrini ne Jërusalëm,
dhë une do t ' ju dergoj nje tiater Ngushellimtar, te
bashkefroneshmin dhë te bashkendëruarin më mua, qe
me shikoni te shëstjohëm mi nje rë te ndriçimë.
Engjejte, dykë pare...
Madheshtia ë te varferuarit truperisht u-ngrit shëshit
persiper qiëjvë, dhë natyra jone ë rëne ndërohët më
bashkendenjiën ë Atit. Lë te krëmterojme pra, lë te brohoritim te gjithe më nje zë, dhë lë te trokasim duarte
më gas.
Hyjlindesorë. — Drita qe shkelqën prëj dritë, 6 ë
panjolleshmë, lindi prëj tëjë, dhë pemdau tëre ërresiren
ë athëismit, dhë ndriçoj atk qe flënin ne n ate; perandaj
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te gjithe, si pas dëtyres, te lumerojme gjithenje per
jëte.
Zbritesorë. — Gezohu, 6 Mbrëterëshe, 6 lavdi nënevirgjerorë; së asnje goje qe flët, sado ë mirlevizur dhë ë
ëmbel-fialte, nuke munt te te kendoje si te ka hië; dhë
ç’ do mendjë vertikohët te kupetoje lindjën tëndë
Perandaj më nje zë te lavderojme.
Dergimesorë. — T. II.
Dykë shikuar Dishëpujte, u-shëstjovë, 6 Krisht, dhë
ndenjë bashke më Atin; Engjej rëntnin perpara dhë
therrisnin : Çëlini dyërte, çëlini; së Mbrëti u-ngjit prape
të laft’ i kryëndriçim (tri here).
Lavderimi. — T . I . — Pas «Ton uranion tagmaton».
Engjellorisht lë te krëmtojme në te boteshmit Përendine tone qe rri mi fron lavdië, dykë bertitur hymnin :
I shënjte jë, 6 Ate i qiëlleshme, 6 Fial’ ë bashkamëshuar,
i shënjte jë, ëdhë ti, Shpirti tëreshënjt.
Kur pane krëret ë Engjejvë, 6 Shpetimtar, çudin’ ë
Shëstjës s' atë, njëri tiatrit i thoshin: Ç’ eshte kjo pamjë
dhë cili eshte ky, qe dukët nga fytyra si njëri, dhë persiper qiëjvë, si Përendi, ngjitët më trupin ë tij ?
Galilëanet kur pane qe u-shëstjovë ti prëj malit
te Ullinjvë më gjithe trupin, 6 Fiale, degjonin Engjej qe
u thoshin atyrëvë: Persë shikoni dhë çuditëni? Ky do
te vije prape truperisht, sikunder ë pate mi dhë.
Lavdi e Tani. — T. T. II. — Lindë, siç dëshë vëte...
(Shih më siper ner Pasvargjët ë Mbrëmesorës).
NE MËSHE
Antifon. — Shpet6-na, 6 i Biri i Përendise, qe ushëstjovë prëj nësh ner qiëjte më lavdi, në qe te kendojme. Alleluia.
Hyrtorë. — U-ngjit Përendia më brohori, Zoti më zë
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trumbëtë. Shpetona, 6 i Bir’ i Përendise, qe u-shëstjovë
prëj nësh ner qiëjte më lavdi...
Perleshorja dhë Shkurtorja ë Shëstjës, dhë p astaj «Shent Perendh

APOSTULL
Ngjitu mi qiijte, 6 Perendl.
Zemra imë eshte gati, 6 Përendi.
Kendimi prëj Aktëvë t’Apostujvë.
Fialen ë pare, 6 Thëofil, ë bëra per te gjitha sa nisi
Jësuj te bëje dhë te mesoje gjër m ’ atë dite qe u-shëstjua, passi më anen ë Shpirtit Shënjt u la porosira
Apostujvë qe pat zgjëdhur. Te cilevë u deftëu dhë vëtën
ëtij te gjalle, passi pesoj, më shume shenja, dykë u-dukur
ner ta per dyzët dite, dhë dykë u folur per punet ë
mbrëterise se Përendise. Dhë dykë qëne mblëdhur, i
porositimosndahën nga Jërusalëmi, po te prësin zotimin
ë Atit qe degjuat prëj mëjë. Së Joani pagezoj më uje, po
ju do te pagezohëni më Shpirt Shënjt jo pas shune ditsh
qe sot. Kur u-mblodhe pra, ë pyësnin dykë thëne :
« Zot, valle me ketë kohe do t ' i rëstorosh mbrëterine
Israëlit ?»Dhë ay u tha. «Nuk eshte puna juaj te njihni
koherat ë motët qe i ka vëne Ati ne potëre te tij. Po do
te mërmi fuqi, kur te vije Shpirti Shënjt mi ju; dhë do
t ' me jini deshmore ne Jërusalëm dhfr ne tëre Judëne
dhë Samarine, ëdhë gjër ne funt te d h ëu t». Dhë si tha
keto, tëk po shikonin, u-ngrit, dhë nje rë ë mori prëj
syvë te tyrë. Dhë, tëk po ishin dykë shikuar ne qiëll qe
po shkontë, ja dy njëres më roba teb ard h au qendruan
afer, te cilet u thane : «Burra Galilëane, persë qendroni
dykë shikuar ne qiëll? Gjithe ky Jësu, qe u-shëstjua
prëj jush ne qiëll, do te vije prape ashtu siç ë pate te
shkojene qiëll ». Ahërë u-kthyën ne Jërusalëm prëj malit
qe quhët i Ullinjvë, qe eshte afer Jërusalëmit dhë mban
nje te Shtune udhe lark.
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UNGJILL
(Thuhët Ungjilli Mengjëzor VI).
Ne « Veçan Tireshenjten a thuhët Zbritesorja IX .

Kungatorë.
U-ngrit Përendia më brohori, Zoti më zë trumbëtë.
Ne vent te «Pame driten », thuhët Perleshorja ë Shëstjës.

E DIËLA Ë ATERVË
NE MBRËMESORË
T h ir r to r e .
Thuhën tri Vargezimë te T. T. II, tri te Shëstjës dhë ket6 kater te
Shen A tervë:
T . T . I I . — Lindë prëj gjiri para Dritesiëllesit, prëj
Atit pa nëne para jëtevë, më gjithe qe Ariosi te kujton
per kriatyre dhë jo per Përendi, dykë te bashkuar më
nje guxim te çmendur ty Krijëtarin më kriësat, dhë
dykëthësaruarpervëtënëtij lënde ziarri te perjëteshme;
po Sinodi i Niqëse te leçiti Bir Përendië, 6 Zot, te
bashkefroneshme më Atin dhë më Shpirtin.
Cili t’ a ndau kemishem, 6 Shpetimtar? Ariosi qe
mbylli syte per te mos shikuar driten, dhë te cilit i çirën
mushkerite më krëp te hyjeshme dhë jëp shpirt ne mundimë si tiater Jude nga mendja dhë nga menyra ; po
Sinodi i Niqëse te leçiti Bir Përendië, 6 Zot, te bashkefroneshme më Atin dhë më Shpirtin.
Ariosi i çmendur prëu monarqine ë Trinise se tëreshënjte me tri qënië te ndryshmë dhë te ndara; perandaj
Aterit hyjprures, te mblëdhur më gjithe zemer, dhë te
ndëzur më zëll si Thësbiti Elia, prësin më shpaten ë
Shpirtit blasfëmorin ë turpit qe dogmatisoj, sikunder
i dha funt Shpirti.
L a v d i . — T . T . I I . — Lë te perlevdojme sot trumbëtat myshtikë te Shpirtit, Aterit hyjprures, qe kenduan
ne mës te Kishes nje kënge harmoniozë prëj thëologië,
njeTrinite pandryshuar, nje qënië, dhë nje Hynl, rrezonjesit ë Ariosit, dhë perluftaret ë Orthodoksevë, qe ner-
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mjëtojnegjithenje të Zoti qe te meshirohën shpirtët tona.
T a n t. — Cili domos telumeroje, 6 Hyjlindesë Virgjerëshe?...
P a s v a r g jë .
Kater Pasvargjët ë Tingellit T. II.

— T . I V . — Kujtimin ë permoteshme te
Atervë hyjprures, qe u-mblodhe prëj tëre botes ne qytët
te shkelqyër te Niqëse, dykë ndëruar zakonët ë Orthodoksevë, lë te krëmterojme sot bëserisht. Së keta rrezuan
piozerisht doktrinen ë pabëse te Ariosit te tmërruar dhë
ë ostraqisne sinodikerisht nga Kisha Katholikë; dhë më
zë te larte i mesuan te gjithe te rrefëjne Birin ë Përendise te bashkeqënurshme, te bashkamëshuar, dhë te
lindur para jëtevë, dykë ë çponuar pikerisht dhë piozerisht të Symbol’ i bëses. Perandaj dhë-në, dykë vajtur
pas dogmavë te tyrë te hyjeshmë, më bëse te shigurte
adhurojme Birin dhë Shpirtin tëreshënjt më Atin, si Trini
te bashkeqënurshmë me nje Hynl.
T a n i. — 0 Zot, si mbarovë myshtërin ë fshëhur qe prëj
jëtesh dhë prëj brëzash, si i mire, ardhë më Dishëpujt ë tu
ne mal te Ullinjvë, dykë patur atë qe te lindi ty,
Bëresin dhë Krijëtarin ë te gjithavë; së ajo qe vuajti
nënerisht më tëper së te gjithe per pesimin tënt, duhëj
te gezontë nje gas te stermath me lavdin’ ë trupit tënt;
nga i cili piësetojme dhë në me ngjitjën tëndë ner qiëjte,
6 Zot, dhë lavderojme perdellimin ë math qe na u-dha.
P erle sh o rd . — T . T . I V .
L a v d l.

Më pare ë T. T. II, pastaj kjd ë Atervë :

I permilavderuar jë, 6 Krisht Përendia jone, qe thëmëlovë permi dhëne si yj Aterit tane, dhë më anen ë
tyrë na hoqë udhen te gjithevë të bësa ë vertëte, lavdi
me ty.
T A N I: Thuhët Perleshotja ë Shëstjës.
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NE MENGJËS
Ndenjesorë, Degjim, dhë Shkallësa te T. T. II.

Shkurtorë. — T. T. IV .

Leçitja ë Apostujvë dhë dogmat ë Atervë i forcuan
Kishes bësen ë njeshmë; ë cila dykë mbajtur kemishen
ë se vertëtes, te ëndur prëj thëologise se sipermë, prët
drëjterisht dhë lavderon myshtërin ë math te piëtëtit.
S h p ia .

Lë te degjojme Kishen ë Përendise qe therrët më
leçitjë te larte : Ay qe ka ëtjë lë te vije dhë lë te pije;
kratëri qe mbaj eshte kratër urtesië; pirjën ë tij ë
perziëva më fialen ë se vertëtes, dykë dërdhur uje
rrefimi dhë jo kundreshtimi; nga ë cila pi Israëli i
tanishme dhë shikon Përendine qe flët: Shikoni, shikoni
qe une vëte jam dhë nuk jam ndrruar, une Përendi' ë
pare, une dhë i pastajmi dhë vëç mëjë s’ ka tiater farë.
Ata qe piësetojne prëj ketl do te nginjën, dhë do te
lavderojne myshtërin ë math te piëtëtit.
Synaksar.
Gjithe sot, te Diilen t Shtatte pas Pashkes, kremierojme Sinodin
EkuminiktepareteNiqese prij tri qint e tilcmbedhjite Aterve hyjprures.
Te pollii mendor yj drileprures,
M i rizit tuaja ndritmani mendjin.
Kunder Ariosit.

6

Qofte jashte laftit pirendor Ariosi,
Qe thote se Krishli qi jashte qiniis s'Alit.
M i nermjitimet i tri qint e titembedhjite Shen Aterve hyjprures
Krisht Pirendia jone, meshird-na. Amen.
Zbritesorë te Shëstjës, Ungjill Mengjëzor I, «M i te ndtrçimin »
D e r g im e s o r ë .
Më pare Dergimesorja I, pastaj kjd ë Atervë :

E Atervë te hyjeshme sot krëmterojme kujtimin, dhë
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më urimët ë tyrë te lutëmi, 6 i meshireshme : Shpet6
popullin tënt prëj ç’ do dëmi hërëzirash, 6 Zot, dhë na
vlëreso te gjithe te lavderojme Atin, Birin, ëdhë Shpirtin
tëreshënjt.
Pastaj Dergimesorja 6 Shëstjës.
L a v d e r im ë .
( P e r L a v d e r im ë t dh d L a v d in e sh ih të L i b r a ë te K r ë m të v ë
te M e d h a , f. 28-29,).

NE MËSHE
Ne Hyrjë thuhën Perleshorja ë T. T. II, pastaj ë Shëstjës, pastaj ë
Shen Atervë dhë Shkurtorja ë Shëstjës.

APOSTULL
I h ëku ar jë , 6 Z o t, P ë r e n d i ë A t e r v ë ta n e.
S ë j ë i d rë jte m e te g jith a s a n a bërë.
K e n d i m i p r ë j A k të v ë t ’A p o s tu jv ë .

M’at6 dite, Pauli ë pa më udhe te lundroje neper
ane te Efëses, per te mos humbur kohen ne Asl; së
nxitontë te gjëndëj, po te munttë, ne Jërusalëm diten ë
Rushajës. Dhë dergoj prëj Milëtes ne Efëse dhë thirri
plëqt' ë Kishes. Dhë kur ardhe tëk ay, u tha : « Kini
kujdës per vëtën tuaj dhë per tëre grigjen, mi te cilen
Shpirti Shënjt ju vuri pëshkope per te kullotur Kishen ë
Përendise te cilen ë fitoj më gjakun ë tij. Së une ë di
ketë, së pas ikjës s’ imë do te hyjne ner ju ujqer te keqij
pa kursyër grigjen. Edhë prëj jush vëte do te ngrihën
njëres, dykë folur gjëra te shtrembera, qe te terhëqin
dishëpujte pas vëtës se tyrë. Perandaj vigjelloni, dykë
kujtuar qe trë vjët nuke pushova nat’ ë dite se keshilluari
më lot sicilindo. Edhë tanl, 6 vellëzer, ju pranoj të
Përendia dhë të fiala ë hirit te tij, i cili munt t’ ju
ndertoje dhë t’ ju jape trashegim, ne mës te gjithe
te shënjteruarvë. Nuke desherova ar, a argjent, a
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pëtka te asnonjejt. Edhë ju vëte ë dini qe per nëvojat ë
mia dhë per ata qe ishin më mua kane sherbyër ket6
duart’ ë mia. Te gjitha ju’ a deftova, së keshtu, dykë
u-munduar, duhët t’ i perkrahni te dobetit, ëdhë te
kujtoni fialet ë Zotit Jësu, së ay tha : Eshte më ë lumur
te japesh së sa te marresh ». Edhë si tha ket6, ra me
gjunje dhë u-fal më ata te gjithe.
UNGJILL. — P a s J o a n i t .
M’atë kohe, ngriti Jësuj syt' ë tij ne qiëll, dhë tha :
« Ate, ardhi ora; lavdero t’ et-Bir, qe dhë yt-Bir te te
lavderoje; sikunder i dhë potëre mi ç’ d6 trup qe t' u
jape jëte t' amëshuar te gjith’ atyrëvë qe i kë dhëne.
Edhë kjo eshte jët’ ë amëshuar, qe te njohin ty, te
vëtemin Përendi te vertëte, dhë Jësu Krishtin qe kë
derguar. Ua çfaqa ëmerin tënt njëresvë, qe me dhë prëj
botes; ishin te tute, dhë m' i dhë mua, ëdhë fialen
tëndë ë kane mbajtur. Tanl muare vësh qe te gjitha
sa me kë dhëne jane prëj tëjë; së fialet qe me kë dhëne
ua dhashe; dhë atë. i muare dhë muare vësh më te
vertëte qe kane dale prëj tëjë dhë bësuan qe ti me kë
derguar. Une per keta lutëm; nuke lutëm per boten,
po per ata qe me kë dhëne, së jane te tute. Edhë gjithe
te miat jane te tuat, ëdhë te tuat te miat, dhë jam
lavderuar ner t6. Dhë tani nuke jam më ne bote, po
ketk jane ne bote, dhë une vij të ty. Ate i shënjte,
ruaj-i me ëmerin tënt ati qe me kë dhëne, qe te jëne
një, si në. Kur isha më ta ne bote, i ruanja une me
ëmerin tënt; atk qe me kë dhëne i ruajta, dhë asnje prëj
syrësh nuke humbi, pervëç së Bir’ i humbjës, qe te
mbushët Shkriptura. Dhë tani vij të ty dhë keto i flas
ne bote, qe te këne gazin t’ im te mbaruar ner tk ».
Ne « Viçan Tëreshënjtem » thuhët « I ka hii mi te vertit »
Kungatorja 6 zakoneshmë ë se Diëlavë. N e vent te « Pame Driten »
thuhët Perleshorja ë Shëstjës.

RUSHAJËT
NE MBRËMESORE
T h irrto rd .
T . I . — Krëmterojme Rushajët, dhë ardhjën ë
Shpirtit, dhë diten ë zotimit dhë mbarimin ë shprëses;
dhë sa myshtër i math dhë i ndëruar I Perandaj po te
therrësim : 0 Zot, krijëtar i gjithesise, lavdi me ty ( d y
h e re ).

I perseritë më gjuhera te huaja Dishëpujt ë tu, 6
Krisht, qe më anen ë tyrë te leçitin ty, Fialen ë pavdëkur
dhë Përendi, qe u fal shpirtëvë tona perdellimin ë math.
Te gjitha i fal Shpirti Shënjt; buron profëtira, mbaron
prifterij, u meson te paditurvë urtesi, i bën pëshkataret
thëologe, permblëth tëre kanunin ë Kishes. O Ngushellimtar, i bashkeqënurshme dhë i bashkefroneshme më
Atin ë më Birin, lavdi me ty.
T . I I . — Pame Driten ë vertëte, muamne Shpirtin
qiëllor, gjëtme bësen ë vertëte, dykë iu-falur Trinise
se pandare; së aj6 na shpetoj ( d y h d re ).
Ner Profëtet na lajmerovë udhen ë shpetimit, dhë ner
Apostujte ndriti hir’ i Shpirtit tënt, 6 Shpetimtari
yne; ti jë Përendi’ ë pare, ti jë dhë i pastajmi, dhë ti
jë Përendia jone per jëte.
Ner hoborrët ë tua do te hymnoj ty, Shpetimtarin ë
botes, dhë, dykë u-pergjunjur, do t’ adhuroj fuqine tëndë
te pamundurshmë, mbrëmanë dhë ne mengjës dhë ne
mësdite, dhë me çdo kohe do t’ te bëkoj, 6 Zot.
Në bësniket, 6 Zot, dykë unjur gjunjët ë shpirtit dhë
te trupit, perhymnojme ty, Atin ë paniseshme, dhë
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Birin ë bashkepaniseshme, ëdhë Shpirtin tëreshënjt dhë
te bashkamëshuar, qe ndriçon dhë shënjteron shpirtët
tona.
Lë te perhymnojme Trinin' ë bashkeqënurshmë, Atin,
ëdhëBirin, ëdhë Shpirtin Shënjt; së keshtu leçitne gjithe
Profëtet dhë Apostujte më Deshmoret.
Lavdi ë Tani. — T. T. IV . — Ejani, 6 popuj, t’
adhurojme Hynin' ë triqënurshmë, Birin më Atin ë më
Shpirtin Shënjt; së Ati lindi pa mot Birin ë bashkamëshuar dhë te bashkefroneshme, dhë Shpirti Shënjt
ish tëk Ati, i lavderuar më Birin, nje fuql, nje qënië,
nje Hynl, te cilen ë adhurojme te gjithe dhë thomi :
Shënjt Përendi, qe krijovë te gjitha më anen ë Birit,
më bashkepunimin ë Shpirtit Shënjt, Shënjt i Fuqishme,
më anen ë te cilit këmi njohur Atin ëdhë Shpirti Shënjt
ardhi ne bote. Shënjti Pavdëkur, Shpirti Ngushellimtar,
qe dergohët prëj Atit, dhë çlodhët me Birin, Trini ë
shënjte, lavdi me ty.
Pasvargjë. — T. T. II.

Kombët, 6 Zot, dykë mos ditur fuqin’ ë Shpirtit
Shënjt qe u ardhi Apostujvë te tu, ë kujtonin per dëhjë
foljën ë shume gjuhevë; po në, te pshtëtur prëj syrësh,
keshtu thomi pa pushuar : Te lutëmi, mos mërr prëj
nësh Shpirtin tënt te Shënjte, 6 njëridashes.
Vark. — Krijo zemer te kthiëllet tek une, 6 Përendi,
ëdhë perserit perbrenda mëjë Shpirt te drëjte.

O Zot, ardhja ë Shpirtit Shënjt i frymesoj Apostujt’
ë tu dhë i gatiti te flasin me gjuhera te tiëra; perandaj
kj6 çudi u dukëj dëhjë te pabësevë, dhë bësnikevë
shkaketarë shpetimi; per ndriçimin ë te cilit na vlëreso
dhë në, te lutëmi, 6 njëridashes.
Vark. — Mos me hith tëj prëj faqës s’ atë, ëdhë mos
mërr prëj mëjë Shpirtin tënt te Shënjte.

Mbrët qiëllor, Ngushellimtar, Shpirt’ i se vertëtes, qe
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ndodhësh kudo dhë i mbush te gjitha, thësar i te
miravë, dhë fales i jëtes, ëja dhë tëndeso ner në, dhë
spastro-na prëj ç’ do njollë dhë shpeto, 6 i mire, shpirtët
tona.
Lavdi eTanl. — T. T. IV . — Gjuhet nje hëre u-perziën
nga kuximi i ndertimit te tures; dhë tani gjuhet
u-urtesuan nga lavdia ë Hyjnjohjës. Atjë Përendia denoj
çpiëtozet per fajin; ketu Krishti i ndriti pëshkataret
më Shpirtin. Ahërë nëmëceria u-vëperua per punitjë;
dhë tani perseritët marrevëshjaper shpetim te shpirtëvë
tona.
Perleshorë. — T. T. IV .

I bëkuar jë, 6 Krisht Përendia jone, qe i trëgovë
pëshkataret te gjithurte, dykë u derguar Shpirtin Shënjt,
dhë më anen ë tyrë riëtovë tëre boten; njëridashes,
lavdl me ty (tri hëre).
NE MENGJËS
Ndenjesorë.
T. IV . — Pas « Katëplagi Iosif ». — Lë te krëmtojme

gazmorisht paskrëmtën ë fundit sot, 6 bësnike, lavderisht;
së Rushaja eshte kjo, qe mbaron zotimin ëdhë kohen;
së tanl zbrët posi ziarr Ngushellimtari permi dhë,
nene forme gjuherash, dhë Apostujte i ndriçon, dhë i
trëgon dishëpuj qiëllore. Ardhi drita ë Ngushellimtarit
ëdhë ndriti boten (dy hëre).
(Gjith’ ashtu). — Burim' i Shpirtit Shënjt sot na
zbriti peimi dhë, ner te ziarreshme lumenj ë perndare
menderisht, dhë i vësoj më drite Apostujte; ëdhëziarri
permi të. si rë prëj vësë u-bë, dhë i ndrit dhë i meson,
flaga qe bië si shi, prëj te cilevë muarme hirin më ane
ziarri dhë ujë. Ardhi drita ë Ngushellimtarit, ëdhë ndriti
boten (dy hëre).
T. T. IV . — Pas « To prostahthën si ». — Pas Ngjalljës

RUSHAJËT

72

s’ atë, 6 Krisht, prëj varrit, dhë pas Shëstjës përendorë
lart ner qiëjte, u çovë hyjpamesvë laftin tënt, i
zemerdhëmpshur, dhë Shpirt te drëjte Dishëpujvë u
perserit; perandaj u thirrë te gjithevë më zë math, posi
qithare ë muzikeshmë më pende përendorë myshtikerisht
tingellimët, 6 Shpetimtar, dhë urdherimin tënt ( d y
h ë r e ).
Q e p r ë j d ia le r is e s ’ im ë ...
P a reva rk .

Shpirti yt i mire do te me hëqe me udhe drëjtesië.
V a r k . — O Zot, degjo te falurit t’ im.
UNGJILLI Mengjëzor IX dhë më nje hëre Psalmi 51 pa zë.
L a v d i. — Më nermjëtimët ë Apostujvë...
T a n l. — Më nermjëtimët ë Hyjlindesës...
V a r k . — P e r d e lly e s , fe r d e llë -m e ...
T . T . I I . — Mbrët qiëllor, Ngushellimtar... ( S h ih n e
M b r ë m e s o r ë m ë s ip e r .)

— T. T. IV .
Kur zbriti dhë perziëu gjuherat, i pemdau kombët
i Larteri; dhë kur pemdau gjuherat ë ziarrit, i thirri
te gjithe ne bashkim; dhë më nje zë po lavderojme
Shpirtin ë tëreshënjte.
S h k u rto rë .

S h fia .

Ngushellim te shpëjtme dhë te qendruarshme ëp-u
sherbetorevë te tu, 6 Krisht, kur frymerat tona ndodhën
ne nëvëritjë; mos u-ndaj prëj shpirtëvë tona ner
hidherimë, mos u-larg6 prëj mendjëvë tona ner rasjëra,
po na arrl gjithenje. Afronaju, afronaju, ti qe ndodësh
kudo; siç ishë gjithenje më Apostujte, ashtu bashkohu
dhë më në qe te te duam më mail, 6 meshireplot, qe
te te hymnojme, te lidhur më ty, dhë te lavderojme
Shpirtin tënt te tëreshënjte.
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Synaksar.
Gjithe sot, te Dielen i Tiite pas Pashkes, kremterojme Rushajet e
Shinjta.
Më fryrji te rripte prij gjuherash ziarri
U pemdan Krishti Shpirtin Shenjl Afostujvc.
Shpirti u dirdhit pishkatarevi ne nje dite te madhi.
M i nermjitimit i Apostujni te shinjte, 6 Krisht Perendia jone,
meshir6 -na. Amen.

Zbritesord. — T. i Rënde.
Kendohdt kjd më poshte më atë te Shëstjës bashke:

I. Ne ddt ë mbuloj Faraonin më qërët ay qe dermon
armiqte më krahun ë tij te larte. Ati lë t' i kendojme,
së u-lavderua.
III. Rrini ne Jërusalëm gjër sa te vishëni më fuqine
qe lartazi, u thë Dishëpujvë, 6 Krisht; dhë une do t' ju
dergoj nje tiater Ngushellimtar si mua, Shpirtin t' im dhë
te Atit, me te cilin do te shigurohëni.
IV. Dykë kupetuar Profëti, 6 Krisht, ardhjën tëndë
me kohen ë fundit, therristë; Kam degjuarpotërentëndë,
6 Zot, së kë ardhur te shpetosh gjithe te lyërit ë tu.
V. Shpirti i shpetimit, qe u-zu ne bark te Profëtevë
nga frika jotë dhë lindi mi dhëne, paqeson zemrat ë Apostujvë dhë perserit drëjterl ner bësniket; së urdheratat
ë tua jane drite dhë paqe.
VI. I andralluar prëj shqotes se kujdësëvë te jëtes, i
zhytur prëj mekatësh kuplëvatesë, dhë i hëdhur të
ëgersira shpirt-prishesë, si Jonaj po te therrës, 6 Krisht:
Nxir-me jashte prëj thëUesires vdëkjëpruresë.
VIII. Diëmat oshenare qe u-hodhe ne furre te ziarrit, ë
ndrruan ziarrin me vëse më kënget ë tyrë, dykë thirrur
keshtu : I bëkuar jë, 6 Zot, Përendi’ ë Atervë tane.
VIII. Fërra ë padiëgur nga ziarri, qe foli ne Sina, i
bëri te njohur Përendine Moisiut belbecak dhë te likzëshme; dhë zëll’ i Përendise trëgoj te pangadhenuar
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prëj ziarrit trë Diëmat qe kendonin : Gjithe vëprat,
hymnoni Zotin dhë ë permilartesoni per gjithe jëtet.
K ënge I X .

« O Nën’ ë pamarrtuar dhë Hyjlindesë Virgjerëshe, qe
lindë pa pesuar prishjë dhë i hovë trup Fiales, Miështerit
te gjithesise, 6 ëne ë te pakulmetit dhë are ë Gatonjesit
tënt te paaneshme, ty te madheshtojme ».
I hipur mi qërë te ziarrte qe flagesontë, zëlloti dhë i
frymeziarrti nje hëre u trëgontë më gas qe lartazi Apostujvë frymesimin qe shkelqën tani, prëj te cilit te ndriçuar ua bëne te njohur Trinine te gjithevë.
Gjë ë çudiçimë permi kanunët ë natyres u-degjua; së
zëri i dishëpujvë më hir te Shpirtit tingelliu me gjuhera
te ndryshmë, dhë kombë, popuj, ëdhë fisë degjonin
madheshtirat ë hyjeshmë te Trinise.
T . I V . — « Gezohu, 6 Mbrëterëshe, 6 lavdl nëne-virgjerorë; së asnje goje qe flët, sad6 ë mirlevizur dhë ë
ëmbelfialte, nuke munt te te kendoje si te ka hië; dhë
ç’ d6 mendjë vërtikohët te kupetoje lindjën tëndë.
Perandaj më nje zë te lavderojme ».
U-pi ë udhes te mbëtët më barre Vajza jëtepruresë;
së ajd vëtem fshëhu ne gji Fialen, qe sheroj natyren
ë semure te njëresvë; i cili, i ndenjur tani me anen ë
diathte te Atit, dergoj hirin ë Shpirtit.
Atk, qe u ndriti hir’ i riëdhur prëj Përendië, shkelqyën,
vëtetitne, dhë u-ndrruan më nje ndryshim te çudiçim ë te
mirhieshme. Dykë ditur qe qënia ë urte tridritorë esht ë
njefuqishmë dhë ë paprëre, po ë lavderojme.
« O Nën’ ë pamarrtuar...
ZBRITESORË j
« Gezohu, 6 Mbrëterëshe...»
— T. III.
O Shpirt i tëreshënjte, qe dergohësh prëj Atit, dhë qe
zbritë më anen ë Birit mi Dishëpujt' ë paditur, shpeto
D e rg im e so re .
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dhë shënjtero te gjithe sa te njohin per Përendl

(d y

h ir e ).

Drite Ati, Drite Fiala, Drite ëdhë Shpirti Shënjt,
qe u-dergua mi Apostujte posi gjuhera ziarri; dhë më
të ndriçohët tëre bota te ndëroje Trinin’ ë shënjte.
L a v d e r im i.

— T.

IV .

Persedytën qe te tria ket6 :

Gjëra te çudiçimë pane gjithe kombët ne qytët te
Davidit, kur zbriti Shpirti Shënjt ner gjuhera ziarri, siç
tha Hyjfolesi Luka. Së thote : Tëk ishin mblëdhur Dishëpujt’ ë Krishtit, ardhi nje oshetim, si nje fryrjë ë rëpte qe
sillëj, dhë mbushi shtepine, ku ishin dykë ndenjur; dhë
te gjithe nisne te flasin fiale te huaja, doktrina te huaja,
mesimë te huaja, te Trinise se shënjte.
Shpirti Shënjt ish gjithenje dhë eshte dhë do te jëte,
nuke nisi dhë as do te pushoje, po gjithenje esht i urdheruar dhë i numeruar bashke më Atin ë më Birin; i mire
vëte dhë burim miresië, më anen ë te cilit njihët Ati dhë
lavderohët Biri dhë prëj te gjithevë dihët nje fuql, nje
urdher, nje adhurim i Trinise se shënjte.
Shpirti Shënjt eshte drite dhë jëte dhë burim igjalle
mendor; Shpirt urtesië, Shpirt mençimerië, imire, idrëjte,
mendor, zoteror, spastronjes i fajëvë; Perendi dhë hyjesonjes; ziarr qe buron prëj ziarri, qe fiët, vëperon, dhë
ndan dhuretira; më anen ë te cilit gjithe Profëtet dhë
Apostujt’ ë Përendise më Deshmoret u-kurozeruan.
Lajm' ë çudiçimë, pamjë ë çudiçimë, ziarr qe pemdahët
ner piësa dhuretirash.
L a v d i i T a n l. — T . T . I I . — Mbrët qiëllor, Ngushellimtar...
NE MËSHE
Shpeto-na, 6 Ngushellimtar i mire, në qe te
therrësim : Alleluia.
A n tifo n .
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Hyrtorë.

Lartesohu, 6 Zot, më fuqine tëndë; do te kendojme
dhë do te psallim potërat ë tua.
Shpetd-na, 6 Ngushellimtar i mire...
Perleshorë dhë Shkurtorë ë Rushajëvë. Ne vent te i Shinjt PSrendl»,

thuhet: «Sau- -pagezuat me Krishtin ».

APOSTULL
M i tëre dhëne doUi fiala ë tyrë.
Qiëjte trëgojne lavdi Përendië.
Kendimi prëj Aktëvë t’ Afostujvë.

Dhë kur ardhi ploterisht dita ë Pësedhjëtorës, ishin
te gjithe Apostujte më nje zemer me nje vent. Dhë
bëfas ardhi nje oshetim prëj qiëllit si prëj nje ërë te rëpte
qe fryntë, ëdhë mbushi tëre shtepine, ku ishim dykë
ndenjur. Edhë u-dukne me t& te ndara gjuhera posi te
ziarrta, ëdhë ndenjne mi sicilindo prëj syrësh, dhë
u-mbushne te gjithe më Shpirtin Shënjt, ëdhë nisne te
flasin gjuhera te tiëra, siç ua jëptë Shpirti te ligjerojne.
Edhë ishin dykë ndenjur ne Jërusalëm Judëj, burra
bësetare prëj çdë kombi qe gjëndën nene qiëll. Dhë kur
u-perhap ky zë, u-mbloth gjindja ëdhë u-perzië, së cilid6
i degjontë te flasin ne gjuhen ë tij. Edhë te gjithe shtangeshin ë çuditeshin, dykë i.thëne njëri tiatrit : «Shih,
nuke jane Galilëas te gjithe ketk qe po flasin? Dhë si
në i degjojme sicilido ne gjuhen tone, ne te cilen këmi
lindur? Parther ë Mëder, Elamiter dhë ata qe banojne
Mësopotamine, Judëne dhë Kappadoqine, Pontin dhë
Asine, Frygine dhë Pamfyline, Egypten dhë visët ë
Libise prane Qyrënes, dhë te huajte Romane, Judëj
dhë prosëliter, Krëtas dhë Araber, i degjojme te flasim
me gjuherat tona madheshtirat ë Përendise ».

RUSHAJËT

UNGJILL. —

77

P as J o a n it .

Me diten ë funtmë te se Krëmtës se madhë, qendroj
Jësuj dhë thirri, dykë thëne : « Ne ka ëtjë nonje, lë te
vije të mua, dhë lë te pije. Ay qe bëson të mua, siç tha
Shkriptura, lumenj prëj ujë te gjalle do te riëdhin prëj
barkut te tij. (Dhë ketë ë tha per Shpirtin, qe do te
mërrnin ati qe ë bësonin; së ëdhë s’ ishtë dhëne Shpirti
Shënjt, së Jësuj ëdhë s' ishtë lavderuar.) Shumepraprëj
gjindjës, kur degjuan ketëfiale, thoshin : « Ky eshte më
te vertëte Profëti.»Te tiëre thoshin: «Ky eshte Krishti.»
Edhë te tiëre thoshin : « Mos vjën prëj Galilëse Krishti ?
Nuke tha Shkriptura qe Krishti vjën prëj fares se Davidit
dhë prëj katundit Bëthlëhëm, ku ish Davidi ? » U-bë
pra nje çarjë ne gjindjën per të. Dhë ca prëj syrësh
dëshnin t’ a zinin; po asnje nuke vuri duarte mi të.
Ardhe pra sherbetoret të Kryëpriftijte dhë Farisianet.
Dhë keta u thane : « Persë nuk ë prute? » U-pergjëqne
sherbetoret : «Kurre s’ ka folur njëri si ky njëri». U-pergjëqne Farisianet : « Mos u-genjyët dhë ju? Mos i bësoj
nonje prëj krërevë, a prëj Farisianevë? po kjo gjindjë,
qe nuke di ligjen, esht ë mallkuar. » U thote Nikodëmi,
i cili i kish ardhur naten, dhë ish nje prëj syrësh :
« Mos ligja jone ë gjukon njërine, ne mos degjofte më
pare prëj tij, dhë te marre vësh ç’ ben?» U-pergjëqne
dhë i thane : «Mos jë dhë ti prëj Galilëse? Nxonit ë
shih qe profët prëj Galilëse nuk eshte ngritur ». U foli
pra perseri Jësuj dhë u tha: «Une jam drita ë botes. Ay
qe me vjën pas, nuke do te barëse n’ ërresire, po do te
këte driten ë jëtes ».
Ne « Viçan Tëreshënjien» thuhët Zbritesorja IX : « 0 Nën' i
pamarrtuar ».
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K u n g a to r ë .

Shpirti yt i shënjte do te me hëqe udhen mi dhë
drëjtesië.
N e vent te « Pame Driten », thuhët Perleshorja ë Rushajëvë.

SHERBËSA Ë MBRËMESORËS SE MADHË
Pas Mëshes nis më nje hëre Mbrëmesorja. Pas Psalmit Nistor,
thuhët prëj Diakut a prëj Priftit kj6 LITANI Ë MADHË :

Me paqe Zotit lë t’ i lutëmi.
Per paqen qe lartazi dhë per shpetimin ë shpirtëvë
tona, Zotit lë t’ i lutëmi.
Per popullin qe rri rrotull dhë prët hirin ë Shpirtit
Shënjt, Zotit lë t’ i lutëmi.
Per ati qe unjin perpara Zotit zemrat dhë gjunjet
ë tyrë, Zotit lë t’ i lutëmi.
Qe te forcohëmi per mbarim mirpelqimi, Zotit lë t' i
lutëmi.
Oe te dereohën mi në meshirat ë tij te pasura, Zotit
lë t’ i lutëmi.
Oe te pritët pergjunjia jone, si tëmian perpara tij,
Zotit lë t’ i lutëmi.
Per ati qe kane nëvoje per ndihme prëj tij, Zotit
lë t’ i lutëmi.
Qe te shpetohëmi prëj ç’ do hidherimi...
Perkrah-na, shpeto-na...
Tëreshënjten, te pacinuaren...
Së ty te ka hiëç’ do lavdi, ndër, dhë adhurim, Atit, ë
Birit, ëdhë Shpirtit Shënjt, tani ë perhëre, dhë ne jëte
te jëtevë. Amen.
Ne Thirrtorët kendohën Vargezimët dhë Lavdia ë Lavderimëvë

(Shih me siper). Hyrjë më tëmianice, « Drite gazmori » dhë
PAREVARK :
T . I . R ënde.

— Cila Përendl esht aq’ ë madhë sa
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Përendia jone? Ti jë Përendi’ ë vëtem qe bën çudira.
Pastaj thote DIAKU :

Perseri dhë perseri, dykë rëne me gjunje, Zotit lë t’ i
lutëmi.
Bësniket biën me gjunje, dhë Prifti kendon prëj Tribunes më zë
te larte ket6 URIMË :

O Zot i panjolleshme, i pacinuar, i paniseshim, i
padukur, i pakupetuarshim, i pagjurmesuar, i pandryshuar, i papershkruar, i pamatur dhë këqduronjes, i
vëtemi i pavdëkshim, qebanonnedritete paaferuarshmë,
qe bërë qiëllin, dhëne, dëtin dhë gjithe te krijuarat
ner to, qe u fal kerkimët te gjithevë para së te te
lypin, ty te lusim, ë ty te lutëmi, Zot njëridashes, At’
i Zotit dhë Përendise dhë Shpetimtarit tone Jësu Krisht,
i cili per në njërezit dhë per shpetimin tone zbriti prëj
qiëjvë, dhë u-misherua prëj Shpirtit Shënjt dhë
gjithmonvirgjeres Mart dhë Hjrjlindesës se lavderuar; i
cili, dykë mesuar më fiale më pare, dhë dykë trëguar
më pune pastaj, kur durontë Pesimin shpetimtar, na
fali shembell ndepertimi nëvë sherbetorevë te tu te
perunjur, mekatare dhë te pavyër te te blajtojme lutjë
më kryë dhë gjunje te unjur per mekatët tona dhë per
padijat ë popullit. Ti pra, 6 meshireplot dhë njëridashes,
degjo-na me ç’ do dite qe te te lutëmi; dhë vëçanerisht
me ketë dite te Rushajëvë, ne te cilen, passi u-ngjit
lart ner qiëjte Zoti jme Jësu Krisht dhë ndenji me te
diathten tëndë, 6 Përendi dhë Ate, dergoj mi Dishëpujte
dhë Apostujt’ ë tij te shënjte Shpirtin Shënjt, i cili
qendroj mi cilindo prëj syrësh dhë u-mbushne te gjithe
më hirin ë tij te pazbrazur, dhë fole me gjuhera te
tiëra madheshtirat ë tua dhë profëtesuan. Degjo-na
pra tanl qe po te lutëmi dhë kujto-na në te perunjurit
dhë te denuarit, dhë kthëj-ë prape roberine ë shpirtëvë
tona, dykë patur dashurine tëndë si nermjëtarë per
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në. Prit-na në qe po te biëm ner këmbe dhë te therrësim :
Mekatuam. Mi ty jëmi hëdhur qe prëj foshnjerise, qe
prëj barkut te nënes s’one; Përendia jone ti jë; po,
nga qe i shkuam ditet tona me kotesl, na ë hoqë ndihmen
tëndë dhë mbëtme çvëshur, dhë na mungoj ç’ do apologi. Po, dykë marre kuraje nga dhempsherit’ ë tua,
therrësim : Mekatët dhë padijat ë dialerise s' one mos i
kujto, dhë spastro-na nga te fshëhtat tona. Mos na
çperhith tëj me kohe te plëqerise; mos na nëvërit tani
qe na humbi fuqia; para së te kthëhëmi ne dhë,
vlëreso-na te kthëhëmi të ty, dhë vër-na rë më
miredashjë dhë më hir. Mbulo-i paligjesite tona më
dhempsherit’ ë tua; vër kunder shumices se paudhesivë
tona avushen ë meshirimëvë te tua. Hith syrin prëj
lartesise s’ atë se shënjte, 6 Zot, mi popullin tënt qe
rri rrotull dhë prët meshiren ë pasur prëj tëjë; veshtrona më zemerbardhesine tëndë; shpet6-na nga shtyrani’
ë Diallit; shigurojë jëten tonemë ligjat ë tuate shënjta.
Kushenojë popullin tënt të nje Engjell ruajtes bësnik;
mblith-na te gjithe në ne mbrëterine tëndë; dhuro-ju
ndiëse atyrëvë qe shprësojne mi ty; fal-u atyrëvë dhë
nëvë fajët; spastro-na më vëperimin ë Shpirtit tënt
Shënjt; pemdaj-i intrigat ë armikut kunder nësh.
Shton dhë ketë Urim :

I bëkuar jë, 6 Zot, 6 miështer i tërefuqishim, qe
shkelqëvë diten më driten ë diëllit, dhë buzeqëshë
naten më shkendija ziarri; qe na vlëresovë te shkojme
gjatesin’ ë dites dhë te aferohëmi me nisjën ë nates,
degjoj-ë lutjën tone dhë te popullit; dhë, si te na falsh te
gjithevë mekatët ë dashura dhë te padashura, prit
faljët tona mbrëmesorë, dhë dergo shumicen ë perdellimit
tënt dhë te meshiravë te tua mi trashegimin tënt.
Mureso-namë Engjejt ë t6 te shënjte; armatis-na më
armet ë drëjtesise s' atë; rrëtho-na më te vertëten
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tëndë; ruaj-na më fuqine tëndë; shpetd-na nga çdo
rasjë dhë nga çdd këqdashjë ë kundreshtarit. Fal-na dhë
ketë mbrëme më naten qe vjën te mbare, te shënjte,
te paqeshmë, te pamekateshmë, pa shkanduj dhë fandasma, si dhë gjithe ditet ë jëtes s’ one; më nermjëtimët
ë Hyjlindesës se shënjte dhë te gjithe Shenjtorevë, qe
te kane pelqyër qe prëj jëtë.
DIAKU : Perkrah-na, shpetd-na, meshiri-na, ngrër-na dhë ruajna, 6 Përendl më hirin tënt.
Tëreshënjten, te pacinuaren...
P R IF T I: Së ti na meshiron ë na shpeton, dhë ty te dergojme
lavdl, Atit...
DIAKU : Lë te thomi te gjithe...
PRIFTI : Së ti jë Përendl meshireplotë dhë njëridashesë dhë ty...
DIAKU : Perserl dhë perseri, dykë rëne me gjunje, Zotit lë t’
lutëmi.
Dhë PRIFTI kendon ketë URIM :

O Zoti Jësu Krisht, Përendia jone, qe u kë dhëne
njëresvë paqen tëndë dhë u falë pergjithmone bësnikevë
dhuraten ë Shpirtit tëreshënjt si trashegim te parrembyërshim, kur ishë ne jëte më në, dhë qe u dergovë sot
më shëshit ketë hir Dishëpujvë dhë Apostujvë te tu,
dhë u vurë ne goje gjuhera te ziarrta, më anen ë te cilavë
gjithe gjindja ë njëresvë degjuam ë njohme Përendine
cilido me gjuhen ë tij, dhë u-ndriçuam më driten
ë Shpirtit, dhë u-çliruam nga rrëjtja dhë nga ërresira,
dhë më pemdarjën ë gjuhevë te ziarrta dhë më
vëperimin ë perminatyreshme u-mesuam me bësen tëndë
dhë me thëologine tëndë bashke më Atin ë më Shpirtin
Shënjt, me nje Hyni, me nje fuqi dhe me nje potëre ushkendritme. Ti pra, shkelqim’ i Atit, i pandryshuari
nga natyra dhë nga qënia, karaktër i paçvendosur,
burim i shpetimit dhë i hirit, çëlm-i buzet dhë mua
mekatarit dhëmesd-me, si ka hië dhë per ç’ nëvoja te
lutëm. Së ti jë ay qe di shumicen ë mekatëvë te mia, po
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dhempsheria jotë do t’a munde panumersine ë tyrë;
së ja ku qendroj perpara tëjë më frike, passi hodha
deshperimin ë shpirtit t’ im të dëti i meshires s’ atëQëvërism’a jëten, ti qe qëveris tëre kriësen forterisht
më fialen ë patrëguar te urtesise s’ atë, ti, 6 liman i
qëte i dimerorevë, dhë trëgom'a udhen qe do te barës.
Fal-u mendimëvë te mia shpirtin ë'urtesise s' atë; dhuro-i
çmenderise s’ imë Shpirt te mençim; hijëso-i vëprat ë
mia më Shpirtin ë frikes s’ atë; Shpirt te drëjte perserit
perbrenda mëjë dhë pshtët-ë mendjën t' imë qe shkët
më Shpirt zoteror; qe te vlëresohëm te bëj urdherimët ë
tua per dite, i udhehëqur me te dobishmët prëj Shpirtit
tënt te mire, dhë te kujtoj gjithenje ardhjën tëndë
te lavderuar dhë nxonitesë te vëperimëvë te mia; dhë
mos me lër te genjëhëm më defrimët ë prishura te botes,
po forcom’a ënden per gezimin ë thësarevë per te
ardhur. Së ti thë, 6 Zot, qe çfaredo qe te lype nonje
me ëmerin tënt, ë mërr pa pëngim prëj Përendise
dhë Atit tënt te bashkamëshuar; perandaj dhë une
mekatari, më permiardhjën ë Shpirtit tënt Shënjt, i
lutëm miresise s’ atë: Sa t' u-luta ëpm’i per shpetim. Po,
6 Zot, 6 dhuronjes i mire dhë i pasur prëj ç’ do
mirebërjëjë, së ti jë qe jëp.më te tëper at6 qe te lypim.
Ti jë i dhëmpshuri, meshireploti, qe piësetovë pa mekat
nga trupi yne, qe ëpësh dhempsherisht ner ata qe te
ëpin gjunjet dhë qe na i çperlavë mekatët. Dhuro-i
pra, 6 Zot, popullit tënt meshirimët ë tua; degjo-na
prëj qiëllit tënt te shënjte; bëk6-i më fuqin’ ë dores s’
atë se diathte; mbulo-i nene hiën ë krahevë te tu; mos i
perhith vëprat ë duarvë te tua. Të ty vëtem mekatojme,
po dhë ty vëtem adhurojme; nuke dime t' i faiëmi
nonje Përendië te huaj, as t' i ngrëme duarte tona me
tiater Përendi, 6 Zot. Ndiëna-i fajët tona dhë, dykë
pritur lutjët tona me-gjunazi, ndëh dore ndihmesë mi
në te gjithe; prit faljën ë te gjithevë si tëmian te
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mirepritur qe ngrihët perpara mbrëterise s' atë se
fortmire.
Pastaj shton dhë ketë URIM :

O Zot, 6 Zot, qe na shpetovë prëj çd6 shigjëtë qe
fluturon diten, shpeto-na dhë prëj çdo gjëjë qe fluturon
n' ërresire. Prit si thërorë te mbrëmeshmë ngritjët ë
duarvë tona. Dhë vlëreso-na te shkojme hopin ë nates
pamekat dhë pa u-ngare prëj te keqiash; dhë çlir6-na
prëj çdo trubullimi dhë frikë qe riëth prëj Diallit mi
në. Dhuroj-u shpirtëvë tona vënërim dhë mendimëvë
tona kudjës per çprovimin me gjyqin tënt te frikshim ë
te drëjte. Mberthëj-i misherat tona më friken tëndë
dhë vrana-i misët ë dhëshmë; qe te gezohëmi dhë ne
qëtesl te gjumit më pamjën ë gjyqëvë te tua. Largo prëj
nësh çdo fantasl te pahiëshmë dhë te dëmçimë. Dhë
ngrër-na me kohen ë faljës, te pshtëtur me bësen dhë te
perparuar ner urdherimët ë tua.
D IA K U : Perkrah-na, shpetë-na, meshir6-na, ngrër-na, dhë ruaj-na.
më hirin tënt.
Tëreshënjten, te pacinuaren...
PRIFTI : Më mirpelqimin dhë hirin ë te vëtemit t’ yt-Bir, më
te cilin jë i bëkuar, bashke më Shpirtin tënt tëreshënjt, te mire dhë
jetedhënes, tanl ë perbëre, dhë ne jëte te jëtevë. Amen.
Pastaj : Vlëresd-na, 6 Zot...
DIAKU : Perseri dhë perseri, dykë rëne me gjunje, Zotit lë t'
lutëmi.
Dhë PRIFTI thote ketë URIM :

6 Përendl,

0 Krisht Përendia jone, burim jëtedhënes dhë
ndriçonjes qe buron gjithenje, fuql kriëtarë ë bashkamëshuar ë Atit, qe mbarovë tëre ëkonomine per
shpetimin ë njëresvë fort bukur; qe dermovë vargojt’
ë pazgjidhur te vdëkjës dhë klyçët ë Fërrit, dhë shkëlë
neper këmbe shumicat ë frymeravë te liga; qe blatovë
vëtën tëndë si thërorë te panjolleshmë per në, dykë
dhëne me thërjë trupin tënt te pacinuar, te paprëkur ë
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te pashkëlur prëj nonje mekati, dhë na falë jëten ë
amëshuar më anen ë kesaj mëshë te frikshimë dhë te
patrëguarshmë; qe zbritë ne Fërr dhë dermovë llozët
ë perjëteshme, dhë u trëgovë ngjitjën lart atyrëvë
qe rrinin n' ërresire; dhë grëpovë më lak te hyjurte
dranguan ë kryëlik dhë te gropeshme, dhë ë lidhë ne
Tartar më radhe sketërrë, dhë ë burgosë ne ziarrin ë
pashuar dhë ne ërresiren më te perjashtmë më potëren
tëndë tepaaneshmë; urtesiaëmermadhë ëAtit;qe u-dukë
ndihmes i math per te ngaret, dhë ndriçovë atk qe
rrinin n' ërresire dhë ne hië te vdëkjës; ti, 6 Zot i lavdise
s’ amëshuar, dhë Bir i dashur i Atit te larte; drit’ ë
amëshuar prëj dritë t’ amëshuar; 6 Diëll’ i drëjtesise,
degj6-na në qe po te lutëmi, dhë prëh-i shpirtët ë
sherbetorevë te th, te atervë dhë vellëzervë tane qe kane
fiëtur perpara nësh, dhë te gjirijvë misherore te tiëre,
dhë te gjithe njëresvë tane te bëses, kujtimin ë te
cilevë po bëjme tanl; së me ty eshte potëra mi te
gjitha, dhë ti mban ne dore gjithe anet ë dhëut. Zot i
tërefuqishim, Përendl ë Atervë, dhë Zot i meshires,
Krijëtar i gjindjës se vdëkshimë dhë se pavdëkshimë
dhë i gjithe natyres njërezorë qe lidhët ë zgjidhët, i
jëtes dhë i vdëkjës, i ardhjës ketu dhë i vajtjës atjë; qe
mat vitët ë te gjaJlevë, dhë perfundon koherat ë
vdëkjës, qe kall ne Fërr dhë nxiër prëj tij, qe lith ne
semundjë dhë shpeton më fuql; qe urdheron perdorisht
te tanishmët, dhë sundon fitimerisht te nësermët; qe u
jëp jëte më shprësen ë ngjalljës atyrëvë qe jane goditur
prëj thmnbit te vdëkjës. Ti, 6 Zot i te gjithevë, 6
Përendi dhë Shpetimtari yne, shprësa ë gjith’ anevë te
dhëut dhë t’ atyrëvë qe ndodhën ner dëtët lark, qe
dhë ne ketë diten ë funtmë, te madhë, dhë shpetimtarë
te Rushajëvë na trëgovë myshtërin ë Trinise se shënjte,
se bashkeqënurshmë, se bashkamëshuar, se pandare,
dhë se paperziëre, dhë qe dërdhë permindodhjën dhë
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ardhjën ë Shpirtit tënt te shënjte dhë jëtedhënes, ne
forme gjuherash ziarri, mi Apostujt ë tu te shënjte,
dhë i vendosë Ungjillore te bëses s’ one piozë, dhë i
trëgovë rrefënjes dhë leçites te Thëologise se vertëte;
qe dhë ne ketë te Krëmtë te mbaruar dhë shpetimtarë
dënjovë te prëç faljë lutjësorë per atk qe permbahën
ne Fërr, dhë na jëp shprësa te medha t' u dergohët
prëj tëjë ngushellim dhë pushim hidherimësh atyrëvë
qe ndrrojne jëte; degjo-na në te perunjurit dhë te
mjëretqepo telutëmi; dhë prëh-i shpirtët ë sherbetorevë
te tu te parefiëtur ne vent te ndriçim, ne vent te
lendineshim, ne vent rifrëshkimi, ngaha ka ikur ç’ d6
dhembjë, hidherim dhë pshëretim; dhë vendos-i shpirtët
ë tyrë ner tënda te Drëjtesh, dhë vlëreso-i per paqe dhë
prëhjë; së nuke do t’ te lavderojne te vdëkurit, 6 Zot,
as ata qe jane ne Fërr do te kuxojne te te blatojne
lavderim, po në te gjallet te bëkojme dhë te lutëmi, dhë
te blatojme urimët dhë thërorët tona çpiatorë per
shpirtët tona.
Dhë pastaj shton ketë URIM :

0 Përendl ë madhë dhë ë amëshuar, ë shënjte dhë
njëridashesë, qe na vlëresovë dhë me ketë ore te
qendrojme perpara lavdise s’ atë se paaferuar per
hymnë dhë levdim te çudiravë te tua, lë te te vije këq
per në sherbetoret ë tfi te pavyër, dhë fal-na hirin te
te blatojme pa u-tronditur më zemer te thyër lavderimin
ë trishënjte dhë perhirimin per dhuratat ë tua te medha
qe na bërë dhë na bën kurdohëre. Kujto, 6 Zot, dobesine
tone, dhë mos na hump bashke më paudhesite tona,
po madho-ë perdellimin tënt per perunjesine tone qe,
dykë ikur nga ërresir' ë mekatit, te baxësim me dite
drëjtesië; dhë, dykë vëshur arme dritë, te mbëtëmi
lark çdo vëperimi te nakarshim te te ligut, dhë te
lavderojme shëshit permi te gjitha ty, te vëtemin
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Përendl te vertëte dhë njëridashes. Së myshtëri yt
eshte më te vertëte, 6 Zot dhë krijëtar i gjithesise, dhë
zgjidhj a ë perkoheshmë ë kriësavë te tua dhë bashkelidhja
ë pastajmë dhë prëhja per jëte. Ty te perhirojme per te
gjitha, per hyrjën tone me ketë bote dhë per daljën,
ë cila vlëserohët më shprësen tone per ngjalljën dhë
per jëten ë amëshuar pas zotimit tënt te vertëte; te
cilen ë gezofshim me ardhjën tëndë te dyte qe prësim.
Së ti jë kryëtari i ngjalljës s’ one dhë gjykatesi i paëpur
dhë njëridashes i atyrëvë qe rrojtin dhë Zot ë Miështer
i çperblimit; ti qe piësetovë peraferisht më në prëj
mishit dhë prëj gjakut nga dënjimi i math, dhë na
u-bërë ndihmes i vëteftuar nëvë te ngarevë, nga qe
pesovë dhë u-ngavë vëte, dhë qe i meshirovë pasionët
tona te paperikura, nga qe i provovë vëte, dykë dashur,
dhë perandaj na mblodhë ne apathine tëndë. Prit pra,
6 Zot, faljët dhë lutjët tona dhë prëh-i aterit ë cilitdo
dhë nënat dhë vellëzerit dhë motrat dhë femijen dhë
gjithe njekombasit dhë njefaresit dhë gjithe shpirtët ë
pareprëhur më shprëse ngjalljëjë per jëte t' amëshuar;
dhë vendos-i shpirtët dhë ëmerat ë tyrë të libr’ ë jëtes,
të gjir’ i Abrahamit, Isaakut dhë Jakobit, të vendi i
te gjallevë, të mbrëteri’ ë qiëjvë, të Parajs’ ë gezimit,
dykë i shpëne te gjithe ner tëndat ë tua te shënjta më
anen ë Engjejvë te tu te ndriçim; mblidh-i dhë trupët
tona me diten qe kë fiksuar pas zotimëvë te tua te
shënjta dhë te vertëta. S’ ka pra, 6 Zot, vdëkjë per
sherbetoret ë tfl, kur mergohëmi prëj trupit, dhë vijme
të ty Përendia, vëç ndrrim nga hëlmët ner më te mirat
dhë më te shpirt-pelqyërat dhë prëhjë dhë gezim. Dhë,
ne qofte së mekatuam me ty, trëgohu i meshireshim per
në dhë per ata, së s' ka te spastruar prëj njollë, dhë nje
dite ne mbajte jëta, vëç tëjë vëtem qe u-rrefëvë mi dhë
i pamekateshme, 6 Zoti yne Jësu Krisht, më anen ë te
cilit shprësojme te gjithe te marrim perdellim dhë
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ndiëse mekatësh. Perandaj, si nëvë si atyrë, si Përendl
ë mire dhë njëridashesë, hiqna-i, ndjëna-i, falna-i
paudhesite, te dashura dhë te padashura, nga dija dhë
nga padija, te çfaqura dhë te fshëhura, më pune, më
mendjë, më fiale, më kuvendimë, dhë më levizjë; dhë
atyrëvë qe shkuan perpara fal-u lirl dhë prëhjë, dhë
bëko-na në qe rrime rrotuU; dhur6-na mbarim te mire
dhë te paqeshme nëvë dhë tëre popullit tënt, hap-na
zemren njëridashesë dhë meshireplotë më ardhjën tëndë
te tremçimë dhë te frikshimë dhë bë-na te vyër per
mbrëterine tëndë.
Pastaj shton dhë ketë URIM :

O Përendi ë madhë dhë ë larte, i vëtemi i pavdëkshim,
qe banon me driten ë paaferuar, qe krijovë tëre kriësen
më urtesi, dhë ndavë driten nga ërresira, dhë i dhë diëllit
potëre mi diten dhë hënes më yjte potëre mi naten; qe
na vlëresovë në mekataret dhë me diten ë sotmë te
dalim perpara tëje më lavderim, dhë te te blatojme
adhurimin ë mbrëmeshme; ti, 6 Zot njëridashes, drëjteso
lutjën tone si tëmian perpara tëjë dhë prit-ë si ëre
lulësh. Dhë fal-na ketë mbrëme dhë naten qe vjën te
paqeshmë; vësh-na më arme dritë; shpeto-na nga frika
natorë, dhë nga çdo gjë qe barët n’ ërresire; dhë,
dhuro-na gjumin, qe na falë si prëhjë per dobesine
tone, te çliruar prëj çfaredo fandasië diabolikë. Po, 6
Zot i te gjithavë, fales i te miravë; qe, dhë ner shtratët
tona dykë u-çlodhur, te kujtojme dhë naten ëmerin
tënt te gjitheshënjte; dhë te ndriçuar ne mëjtimin ë
porosivë te tua, te sqohëmi më ngazellim shpirti per te
lavderuar miresime tëndë, dhë t' i blatojme dhempsherise
s' atë faljë dhë lutjë per mekatët tona dhë te tëre
popullit, te cilin ë veshtr6 më perdellim më nermjetimët
ë Hyjlindesës se shënjte.
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DIAKU : Perkrah-na, shpetA-na, meshirA-na, ngrër-na, dhë
ruaj-na, 6 Përendl, më hirin tënt.
Tëreshënjten, te padnuaren...
PRIFTI : Së ti jë prëhja ë shpirtëvë dhë ë trupëvë tona, dhë ty
te dergojme lavdi, Atit...
DIAKU : Lë t’ ia mbarojme lutjën tone...
PRIFTI : Së ti jë Pëiendl ë mire dhë njëridashesë dhë ty te
dergojme lavdl, Atit...
DIAKU : Krëiet tuaja Zotit unjiani.
PO P U L L I: Ty, 6 Zot.
Dhë PRIFTI thote fshëhurazi ketë URIM :

Zot, Përendia jone, qe unjë qiëjte dhë zbritë per
shpetimin ë gjindjës se njëresvë, hith syrinmisherbetoret
ë tu dhë mi trashegimin tënt; së ty, Gjykatesit te
frikshim dhë njëridashes sherbetoret ë tu te unjne
krëret, jo dykë pritur ndihme prëj njërezish, po dykë
pritur perdellimin dhë shpetimin tënt; te cilet i ruaj me
çdd kohe, dhë ketë mbrëme dhë naten qe vjën prëj
çdo armiku, prëj çd6 vëperimi kundreshtar, prëj çd6
mendimësh te kotta dhë prëj çdo kujtimësh te liga.
Pastaj PRIFTI therrët :
Qofte potdra ë mbrëterise s’ atë ë bëkuar dhë ë lavderuar, ë Atit...

Pasvargjd. — T. II I .

Tanl ardhe gjuherat shëshit si shënje per te gjithe;
së Judëjte, prëj te cilevë ardhi truperisht Jësuj, usemure nga pabësia dhë rane prëj hirit përendor, dhë
në paganet u-vlëresuam per driten ë hyjeshmë, te
pshtëtur mi fialet ë Dishëpujvë, qe fole lavdin’ ë
Përendise, mirebëresit te gjithesise; më te cilet, dykë
unjur zemrat dhë gjunjet, dhë te pshtëtur prëj Shpirtit
Shënjt, lët'adhurojmemë bëse Shpetimtarin ë shpirtëvë
tona.
Vark. — Krijd zemer te kthiellet ti mua, 6 PirendX.

Tanl Shpirti Ngushellimtar u-dërth mi ç’ do trup;
së; dykë nisur prëj shoqerise s' Apostujvë, ndëu hirin
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prëj syrësh mi bësniket si piësetim, dhë provon permindodhjën ë tij te potëreshmë, dykë pemdare gjiiherat ner Apostujte ne forme te ziarrte per hjunnim dhë
lavdi te Përendise; perandaj, më zemera te shkelqyëra
menderisht, dhë te pshtëturne bëse prëj Shpirtit Shënjt,
lutëmi qe te shpetohën shpirtët tona.
Vark. — Mos me hith tëj frëj faqës s’atë.

Tanl vishën më potëre qe lartazi Apostujt ë Krishtit;
së i perserit Ngushellimtari, dykë u dhëne dije myshtikë
te rë; te cilen ë leçitne më gjuhera te huaja dhë
lartfolesë, dhë na mesuan te adhurojme natyren ë
amëshuar te njeshmë dhë te triqënurshmë te Përendise,
mirebëresit te gjithesise. Perandaj, te ndriçuar nga
mesimët ë tyrë, lë t’ adhurojme Atin më Birin dhë
më Shpirtin, dhë lë te lutëmi te shpetohën shpirtët tona.
Lavdl ë Tanl. — T. T. IV . — Ejani, 6 popuj,
t' adhurojme... (Shih më siper ne Mbrëmesorë).
T a n i perlesh6-i sherbetorin U nt...

Shenjt Pirendi...
Perleshorja 6 se Krëmtës. Pastaj PR IFT I bën ketë PERLESH IM :

Krishti, Përendia jone ë vertëte, qe zbriti nga gjiri
prinderor, dhë mori natyren tone te njërezishmë dhë ë
hyjesoj, dhë pastaj u-ngjit ner qiëjte perseri dhë ndenji
me te diathte te Përendise dhë Atit, dhë u dergoj Shpirtin
ë tij te Përendishme, te Shënjte, te bashkeqënurshme,
te bashkelavdfshim dhë te bashkamëshuar Dishëpujvë
dhë Apostujvë te tij te shënjte, dhë ndriçoj at&, dhë
më anen ë tyrë tëre gjithesine, më nermjëtimët ë
Nënes tij se panjolleshmë dhë se pacinuar, t' Apostujvë
te shënjte, te lavderuar, ëmershkelqyër, Hyjleçites dhë
Shpirtprures, dhë te gjithe Shenjtorevë, na meshirofte
ë na shpetofte pas miresise se tij. Amen.
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E DIELA E GJITHE SHENJTOREVE
Perleshorë. — T. IV .

Kisha jotë, ë stolisur më gjakrat ë Deshmorevë te tu
ne tëre Boten, si më purper dhë vyshe, te therrët më
anen ë tyrë, 6 Krisht Përendi: Dergo meshirimët ë tua
mi popullin tënt, dhuro-i shtëtit tënt paqen dhë shpirtëvë
tona perdellimin ë math.
Shkurtorë. — T. T. IV .

Bota te blaton, 6 Zot, mbiëlles i kriëses, Deshmoret
hyjprures si kulloshtre te natyres. Më lutjët ë tyrë
ruaj-ë Kishen tëndë ne paqe te thëlle më anen ë
Hyjlindesës, 6 meshireplot.
(Per ApostuU dhe Ungjill skih te Libr’ ë te Krëmtëvë te Medha
1 253;-
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